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PIA K A R L S S O N

En officer och gentleman?
De ryska sagfilarna och spionanklagelserna

D E N 28 FEBRUARI

1914

aterfanns i Arbetarbladet en artikel med
rubriken »Rysk sagfilare haktad i Ashammar«. I artikeln berattas att
kronolansman A . Delin i Kungsgarden haktat och till straffangelset i
Gavle inforpassat en rysk skarslipare vid namn Nicolai Alexandrow
Stachoff fran byn Dvor i guvernementet Novgorod i Ryssland. Ryssen
innehade ett tiotal av generalstabens kartblad men for ovrigt antraffades inga anteckningar hos honom. Artikeln fortsatter:
»Enligt vad lansman Delin uppgivit, innehar den haktade skarsliparen ett av ryska myndigheter i oktober forra aret utf ardat pass, av vilket
framgar att han ar 23 ar gammal och saledes vid passets utfardande
befann sig i varnpliktsaldern, ett forhallande som hr Delin fann egendomligt. Vid forhor uppgav den haktade, vilken talar och skriver god
svenska, att hans foraldrar aro smabrukare i Dvor. Han hade vandrat
fram och ater i Ovansjo socken, och vid ett tillfalle hade han av nagra
personer iakttagits da han vid passerande av en landsvagsbro over ett
vattendr ag gatt ned pa isen, enligt iakttagarnas mening i tydligt syfte att
undersoka brons konstruktion. Sasom skarslipare ar han, enhgt ortsbefolkningens overtygelse, ingen fackman. Lansman Delin for sin del
hade funnit mannen ha ett mera germanskt an slaviskt utseende, samt
att han besitter en for en varklig (sic) rysk landsvagsriddare ovanlig
intelligens. Den haktade kommer nu forst att forhoras infor lansstyrelsen.«
Detta ar ett exempel p& en av de sista i en lang rad tidningsartiklar
som sedan 1901 observerade fenomenet »sagfilarna« och deras pastadda spioneri. Nagra manader langre in pa det aktuella aret, 1914, bryter
forsta varldskriget ut och granserna stangs for deras vandringar till
Sverige.

I dag, nara 85 ar senare, ar det fa svenskar som minns de ryska
sagfilarna och den uppstandelse som deras narvaro vackte. Ett antal
protokoll fran forhor utforda av svensk polis, samt tidningsnotiser och
insandare fran allmanheten, ar de aterstaende avtryck som minner om
dem. Ingen verklig forskningsinsats har gjorts om vare sig »affaren
sagfilarna« eller de enskilda individernas ode. Att snart ett sekel senare
forsoka rekonstruera personliga portratt utifran ovan namnda arkivmaterial later sig inte goras. Daremot amnar jag i denna studie aterge
de motstridiga bilder av sagfilarna och deras goromal som tecknades
i det samtida Sverige. Den ena versionen gjorde gallande att mannen
var enkla bondsoner som tvingats ut pa sasongsvisa arbetsvandringar
och specialiserat sig pa att slipa saxar och skarforemal (skarsliperi)
eller sagar, vilket det gangse epitetet vittnar om. Genom en oversiktlig
redogorelse for situationen pa arbetsmarknaden under den aktuella
perioden vill jag visa det rimliga i denna forklaring. E n rad forestallningar och stromningar i det datida samhallet oppnade emellertid
vagen for en annan tolkning - sagfilarna som forkladda officerare pa
spionuppdrag.

RYSKA BONDSONER P A SASONGSARBETSVANDRING

...

Fran 1800-talets sista ar fram till forsta varldskrigets utbrott togs en
mangd sagfilare in for forhor av lokala pohsrepresentanter. I fortryckta forhorsprotokoll efterfragas alder, fodelseort, pass, bildningsgrad,
sprakkunskap, militartjanst, kladsel, signalement, fardvag och orsak
till att personen i fraga befann sig »ansatt«. De fortryckta rubrikerna
speglar myndigheternas forvantningar. Sa aterfinns exempelvis efter
rubriken »spr&kkunskap« uppmaningen »(6fverraskas)« och rubriken
»sade sig hafva anlant till« foljs av »i verkligheten begaf han sig till«.
Materialet sammanstalldes och bearbetades av den sa kallade Upplysningsbyran, en foregingare till SAPO.
Protokoll fran forhor med sammanlagt 178 sagfilare finns samlade
pa Krigsarkivet. De fragmentariska bilder som tillats framtona vittnar
om skaror av unga bondsoner, och aven bonder sjalva, som drog ut pa
sasongsvisa arbetsvandringar for att komplettera sitt otillrackliga jordbruk. Som ett exempel kan namnas Teodor Silverstoff Boboschin, 24

ar vid ett forhorstillfalle. I Bolsjoi Dvor i Tjerepovetsdistriktet, guvernementet Novgorod, hade han en egen gard och arrenderade till den
en jordlott av ryska staten. Han hade en ko, en hast och smakreatur.
Kvar hemma fanns hustrun och fyra barn samt fadern, modern och
nagra syskon som hjalpte till med skotseln av garden nar han var ute pa
arbetsvandringar. Teodor hade gatt i smaskola och folkskola.
Sa gott som alia sagfilarna kom fran Tjerepovetsdistriktet i ostra
delen av guvernementet Novgorod. Trakten har lang tradition av
jarnhantering. Redan i slutet av 1500-talet uppkom ett jarnhyttecentrum och spikar, yxor, liar, skaror med mera darifran blev kanda over
hela Ryssland. Nar Sankt Petersburg blev huvudstad i tsardomet
borjade man att konstruera en vattenled, det sa kallade Mariavattensystemet, fran Volga till Ostersjon. Vid denna led lag byn Fedosievo
som under de ar mellan 1703 och 1810 som arbetet pagick utvecklades
till staden Tjerepovets och ett etablerat handels- och hantverkscentrum. Jarnets betydelse bestod och sa sent som 1976 fanns i staden
Tjerepovets ett stort jarnverk.
Stadens befolkning okade efter livegenskapens avskaffande 1861
genom att bonder, som blivit jordlosa eller som tilldelats en alltfor liten
och dyr jordlott for att kunna forsorja familjen, strommade till staden
for att ta diversearbeten. Andra bonder vandrade utomlands och
farderna underlattades av vattenleden och de nya jarnvagsforbindelserna. Utvecklingen var inte unik for Tjerepovetsdistriktet. Trots de
svara omstandigheterna for jordbrukare och en begynnande industrialisering var vid sekelskiftet n o miljoner av Rysslands 130 miljoner
invanare fortfarande bonder. Fattigdomen var akut och under missvaxtar, exempelvis 1903, svalt manga miljoner och annu fler blev
undernarda. Situation forvarrades av att industrialismen, liksom i
andra industrialiserade lander, medforde en enorm befolkningstillvaxt. Rysslands jordbruksbefolkning nastan fordubblades under andra halften av 1800-talet. Europas vagar kantades av stora grupper
manniskor som tvingats ut pa vagarna for att finna alternativa utkomstmojligheter nar inte gardarna rymde fler arvsskiften. Pa 1860talet var antalet sasongsarbetare i Ryssland drygt en miljon.Trettio ar
senare hade de mangfaldigats till fantastiska sju miljoner. I Nordisk
familjebok fran 1916 kan man under rubriken Ryssland lasa foljande:
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»B6nderna blefvo redan i aldre tider,i foljd af den osakra besittningen af sinjord och de genom folktillvaxten inom byn allt mer forminskade omradena, som enhvar fick disponera, tvungna att upphjalpa sina
inkomster med slojd, hvarvid hela byn i regel borjade drifva samma
hantverk.«
Monstret gar igen aven i Sverige. Befolkningen okade med 1 miljon
invanare de tre sista decennierna av 1800-talet, vilket resulterade i en
accentuerad hemmansklyvning och allt fler lottlosa. Sasongsarbetare,
losarbetare (som inte hade jordbruket som bas for forsorjningen och
inte atervande till hembygden under viss del av aret) och gardfarihandlare hade aldrig varit sa manga i Sverige. Andra halften av 1800-talet
fram till krigsutbrottet 1914 var en unik period i den svenska migrationshistorien. Industrialism och liberalism hade upphavt manga handelsrestriktioner och granskontrollen var i stort sett obefintlig. Stora
folkmassor var i rorelse.
Graden av sasongsarbetarnas specialisering varierade kraftigt fran
bygd till bygd och aven i tid. Troskning hade exempelvis en mer
varaktig karaktar som sasongssyssla an nagra sasongers arbetstillfalien
vid ett jarnvagsbygge eller under rekordar for sillfiske. Dalfolkens
kontinuerhga herrarbeten var synnerhgen specialiserade. De innehade en »lagrad expertis« som underlattade val av arbete och fardmal
pa den tiden da informationen om arbetsmarknaden var bristfallig.
La^iga avstand verkar inte ha haft nagon avgorande betydelse for
beslut om att bege sig ut pa arbetsvandringar. Nar jarnvagarna och
battrafiken utvecklades pa 1800-talet underlattades emellertid arbetsvandringarna och man kunde finna ungt folk fran Dalarna anda borta
i Ryssland. Det var framfor allt harkullor, det vill saga unga kvinnor
som salde hararbeten, samt ynghngar som slide korgar som drog ivag.
Ibland beredde de vagen for andra familjemedlemmar som plfolj ande
ar agnade sig at korgforsaljning och vid atervandandet salde olika
ryska varor som man fort med sig hem. E n Bonaskarl berattar om hur
han med sin hustru Margit vandrat pa den ryska landsbygden:
»Vi bestamde oss for att resa till Ryssland forst, och darfor gingo vi
tidigt den varen till Stockholm: darifran fingo vi folja med ett fartyg till
Reval. Visst blev det en krok for oss, som egentligen tankte oss till
Petersburg, men s i kostade oss overfarten icke mycket. V i vandrade
1.17

fran herrgard till herrgard och hade jamnt arbete, och livsmedlen voro
billiga. Ofta behovde vi inte betala nagot, men vi funno snart, att vi, fyra
som vi voro, hade svart att fa kvarter dit vi kommo, varfor vi skiljdes at
och togo olika vagar for att motas i Petersburg. Detta hade det goda
med sig, att vi fortare larde oss ryska, och da vi ungefar vid mitten av
sommaren traffades, gick det lattare for kullorna att salja. Pa hosten
skiljdes vi at. Tva reste hem, men Margit och jag gingo langre in i
Ryssland. Dar hade vi god fortjanst, men Margit hade manga obehag,
sa att vi snarare an amnat var lamnade Ryssland.«
Erfarenhet av svensk migration till Ryssland fanns redan tidigare.
Pa 1570-talet ska svenska bergsverksarbetare ha sants till Ryssland och
svenska smeder omtalas iTula i mitten av 1600-talet. Gardfarihandlarnas vandringar till Ryssland paborjades sa smatt redan under 1700talet och 1855 berattas i Sondagsbladet nr. 35 om svenska arbetare,
hantverkare, vardshusjungfrur och »Garan Darner« (prostitueradejfr
C.XL. Almqvists roman Det gar an) som sokt sig osterut. Under senare
delen av 1800-talet varvades Degerfors-smeder till jarnbruken i Ural
och aven andra mekaniska arbetare hade latt att fa arbete i tsardomet.
I sin bok Sagverksarbetare i Osterled berattar Karl Jonsson om sin
uppvaxt vid det svenska sagverket i Kovda vid Vita havet. Hans far
lamnade Sundsvall som en av de manga utstotta efter sagverksstrejken
1899, medan sonens ode blev att som flykting atervanda till faderneslandet i samband med den ryska revolutionen.
Till Sverige lockades manniskor fran Europas alia horn, exempelvis
tyska och bohmiska glasforare och italienare som salde ballonger och
gipsfigurer pa marknader. Forutom sagfilare kom fran Ryssland aven
ett litet antal glasforsaljare, kastrerare och bleckslagare, som ocksa de
i vissa fall blev anklagade for spioneri.
I Finland dominerades kramforsaljningen av karelare fran ett antal
byar i Archangelsk lan och norra delarna av guvernementet Olonetz.
Ofta fraktade de sina varor i laderransel pa ryggen och kom darfor att
kallas for laukkuryssdt (ryggsacksryssar) eller pa finlands-svenska
»paseryssar«. De kunde vara borta i aratal, men oftast vandrade de om
vintern och agnade sommaren at jordbruket dar hemma. Nagra kom
till Sverige och hamnade anda nere i Gavletrakten. I Finland vandrade
de ocksa i svensksprakiga omraden och skotte sina affarer pa en
~ .0

blandning mellan de tva spraken. Kontakten med ortsbefolkningen
resulterade i atskilliga aktenskap och flera av dem slog sig ned i Finland
och framfor allt pa Aland.
Paseryssarna var, liksom deras ofta insmugglade varor, ett relativt
populart avbrott i vardagen bland allmogen i bade Sverige och Finland,
men det hindrade inte att de under de spanda aren fore forsta varldskriget blev foremal for spionerianklagelser. Sture Nilsson menar, i sin
bok om rysskracken i Sverige, rentav att det ar i den finska situationen
som det spionerirykte, som ocksi drabbade de ryska sagfilarna i
Sverige, en gang uppstod. I samband med det sa kallade Februarimanifestet som satte stora delar av den finska konstitutionen ur spel,
spreds pa varen 1899 rykten om att jordfordelningen skulle paverkas
av forandringarna. Ryktet gjorde gallande att Finlands obesuttna, som
da utgjorde en tredjedel av befolkningen, skulle gynnas av reformen.
Nar de stora forvantningarna inte infriades riktades missnojet mot
dem som ansags ha varit de huvudsakliga uppgiftslamnarna - paseryssarna. De blev anklagade for att vara regeringsagenter med uppdrag
att mjuka upp motstandet mot ockupationsmakten. Visserligen har de
kringstrovande av tradition, och som overlevnadsstrategi, bade omgett sig med och formedlat »skvaller« och »nyheter«. Men att paseryssarna skulle ha haft nagon sarskild del i ovan na'mnda ryktesflora har
inte kunnat bevisas, inte heller en eventuell agentstatus. Deras sociala
position som gardfarihandlare och dartill av rysk harkomst sags i forsta
hand som nagot suspekt i det omgivande samhallet medan deras
vardags normalitet hamnade i skymundan. Ett lysande undantag ar
Runebergs omsinta skildring av dem i Algskyttarna:
»Men dar lago pa halm, i en vra vid den sotiga muren,
tysta och obemarkta en hop langskaggiga broder,
vandrande handelsman fran det varurika Arkangel, vilka med moda
och svett, att vinna det lockande guldet,
taga fran by till by och pa ranselbetungade skuldror
bara ett glitterkram, som ar kart for den trevhge lantbon.
Trotta de vilade nu i en vra vid den sotiga muren,
nara sin ransel envar...«

Mot den bakgrund som jag har forsokt skissera, ter sig sigfilarnas
berattelser i forhorsprotokollen rimliga: unga bondsoner tvangs ut pa
sasongsvisa arbetsvandringar for att fylla ut familjens hushillsbehov.
Om vi annu en gang atergar till Nordisk familjebok fran 1914 kan vi
ocksi lasa om forhallandena i guvernementet Novgorod under den
aktuella perioden. Dar framgir att jordbruket inte fyllde behovet av
rag, men att det daremot exporterades havre och lin. Inte heller
boskapsskotseln motsvarade behovet och invinarna sysselsatte sig
darfor ocksa med fiske, jakt, skogshantering och atskillig slojd. En stor
del av dem utvandrade »... arligen for att soka arbete i andra delar af
Ryssland och grannlanderna (bl.a. som sagfilare)«. V i har darmed
anledning att tanka oss att det fran ett antal byar iTjerepovetsdistriktet
utgick en konstant, sasongsvis kedjemigration till m i l i grannlanderna
och man specialiser ade sig just pa en fodokrok, namligen skarsliperiet.
I Sverige konkurrerade de med svenska skarslipare. Dessa karakteriseras i minnesuppteckningar som socialt utslagna, rufsiga typer,
emellanit av tattarslakt. De formodades ha smitit fran hustru och barn,
vara fulla av loss och ha svart att fa logi. Uthus, tegelugnar och Guds
natur tick duga. Positiva omdomen finns emellertid bevarade. Fran
Dalarna namns som exempel p i morakarlarnas foretagsamhet att
nagra av dessa givit sig ut som skarslipare. En uppgiftslamnare i
Fredrika formedlar ett uppskattande minne fran borj an av seklet: »[V]i
saknade honom mycket nar han slutade resa har. Man miste da sluta
anvanda sin gamla »Bengal«. Den svenske skarsliparen som dokumenterades avWolter Ehn i Vaksala backe i Uppsala sa sent som en dag pa
forsommaren 1959 sade sig ocksa, inte utan yrkesstolthet, sakna de
gamla rakknivarna eftersom de var extra svara att slipa.
Uppgifterna varierar om vem som i Sverige blev skarslipare. E n
informant berattar om aldre man som »... pa grund av olika orsaker
mist 'omskola' sig till ett lattare arbete som det nu heter«. Ofta var det
verkstadsfolk som under arbetsloshetstider tog till skarsliperiet. E n
kombination av verkstadsarbete p i vintern och skarsliperiet p i sommaren forekom ocksi. Marknaden var andi tillrackhgt stor och for de
ryska sigfilarna fanns luckor att fylla:
»Stocksigar, tvimanssigar, langa, tjocka och klumpiga, voro de
forsta sigar som kommo till anvandning. Ingen var beforen p i dessa
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sigars filning och skankning, varfor denna brist gj or de deras utnyttj ande an mer tungsamt och arbetskravande an vad nodvandingt var. -Har
kommer de sk 'ryska sigfilarna' med i bilden. De voro i regel skickliga
med filning av sigar, men dar de nu vandrade fram har i bygderna
ansigs de, med ratta eller ej, vara utskickade ryska spioner. De
forutvarande ryska krigen levde an i farskt minne.«

. . . E L L E R OFFICERARE P A SPIONUPPDRAG?

I Sverige uppmarksammades de ryska sigfilarna offentligt forst 1899
di de beraknades vara 50 stycken. Iakttagelserna sammanf611 med det
s i kallade Februarimanifestet som i linje med generalguvernorens
over storfurstendomet Finland, Nikolaj Bobrikov, forryskningspolitik
upphavde en stor del av Finlands konstitutionella rattigheter. Forstamningen i Sverige var stor, bide for att Ryssland upplevdes ha
skjutit fram sina positioner it vaster, och av sympati med det finska
folkets erfarenheter som fick illustrera de farhigor man sjalv hyste om
vad som skulle kunna handa vid en rysk ockupation.
Redan inovember 1901 utvisades ett par sigfilare som hade vandrat
runt pi Sodertorn. De hade »avslojats« som spioner av en forkladd
svensk officer. Oscar II meddelade i samband med detta att lansstyrelserna hade ratt att direktutvisa utlanningar som misstanktes for spioneri och att tidningsuppgifter om spionmisstankta samtidigt skulle
foljas mycket noga. S i skedde, med resultat att alia rykten kunde
dementeras. Utrikesministern konstaterade att ryktena berodde pi
»forutfattade meningar« och »en i hog grad uppjagad mbUlning<<.
Utover detta blev man medveten om den ekonomiska bakgrunden till
de spionmisstanktas vandringar. Men ryktena hade redan slagit rot i
landet och de kommande iren fram till forsta varldskriget florerade de
likval. Forhoren och utvisningarna fortsatte med resultatet att en
cirkelging mellan hemlandet, den svenska marknaden och polismyndigheten blev en del av de ryska sagfilarnas verklighet. Den statistiska
uppfoljningen av deras narvaro i Sverige ar naturligtvis otillforlitlig,
men ir 1910 sags skaran ha okat i antal till 127 och 1913 till 300.
Aren runt sekelskiftet 1900 och fram till forsta varldskrigets utbrott
praglades av ett spant poUtiskt lage med mUitarism, nationalism och

oro for storkrig som standigt narvarande ingredienser. For manga
svenskar var det Ryssland som manifesterade det stora hotet.Tsardomets utvidgningsvillighet framstalldes som lika sjalvklar som pa Gustav II Adolfs tid och anvandes som argument vid 1892 och 1901 irs
harordningar, genom vilka varnplikten utvidgades. Det svenska forsvaret stod infor en genomgripande modernisering och det gamla
indelningsverket monterades ned. Den omvalvande processen aktualiserade ocksa fragan om hur mycket resurser som skulle satsas p i
upprustning. Under den hatska debatt, som benamns »den stora
forsvarsstriden« 1911-14, kom framfor allt hogern att spela vidare p i
de antiryska stamningarna. Hogern foresprikade upprustning, bland
annat genom byggandet av en ny pansarbit, den s i kallade F-biten,
samt svensk-tysk allians. Sigfilarnas pistidda spioneri togs som intakt
for att argumentera for okade forsvarsanslag. S i erinrar exempelvis
Pontus Fahlbeck i Svensk och nordisk utrikespolitik 1912 lasaren om
»huru under minga i r Sverige och aven Norge hemsokts av s. k. Ryska
sigfilare« och att »har kanintet tvivel langrerida. Rysslandforbereder
ett anfall p i de nordiska landerna«.
Vanstern yrkade p i besparingar i forsvaret och neutralitet och
anvande sig i sin sida av »exemplet sigfilarna« for att visa p i den, enligt
deras uppfattning, ihiliga argumentationen for upprustningspolitiken.
Redaktorerna och medlemmarna i socialdemokratiska ungdomsforbundet Zeth Hoglund, Hannes Skold och Fredrik Strom uttryckte i Det
befasta fattighuset. Antimilitaristisk

och socialistisk

handbok

proble-

met p i foljande satt:
»Jamsides med att utgifterna for pansarbitar, kanoner, kaserner,
gevar, befalsloner etc. stegrats har varnpliktstiden utstrackts. V i r a
foraldrar kunna beratta om 21 dagars varnplikt och om 45. S i kommo
de 90 dagarna. Med hjalp av sagfilare, rysskrack, falska loften om
rostratt o.s.v. drevos sedan de 8 min. (1 i r for specialvapen) igenom. Nu
hade man lugn nigra i r - t.o.m. for ryska sigfilare.«
Ett av de mest uppmarksammade inslagen p i upprustningsforesprikarnas sida blev de i miljontals gratis utdelade exemplaren av
skriften Ett varningsord av Sven Hedin, i vilken han ger en skrackvision
av en ockupation av Stockholm och Sverige. August Strindberg gick till
motattack i en rad artiklar, bland annat en med titeln »Tsarens kurir

eller sigfilarens hemligheter«, vilken syftade p i Hedin sjalv som
politisk agent och det »hemliga sallskapet 'Sigfilarnas vanner'« p i
hogerkanten. Aven Gustav Moller polemiserade i skriften Sven Hedin
- en falsk profet.

En granskning

av hans »varningsord«

mot

den

skramseltaktik som han ansig kanneteckna hogern:
»Liksom hogern alltid, d i den vant sig till bredare lager av folket,
forsokt med olika 'busar' skramma det in under sina fanor, s i vill nu
Sven Hedin med oron i den internationella politiken som 'buse' sli oss
med skramsel, som skall gora oss rent hysteriska. Sven Hedin ar som
Strindberg sagt s&gfilaren, det mest grandiosa exemplaret av arten.
Han har samma uppgift som de bekanta ruggiga figurer vilka si talrikt
upptradde, d i militarerna ville genomdriva 1901 irs harordning.«
Carl Sundblad skriver i Svenska Fredsrorelsens historia aren 1883igo3 om den fredspetition som foreningen i r 1893 riktade till konungen och regeringen. Som en illustration av de senaste irens forandring
av samhallsklimatet framhiller han foljande:
»Finlands russifiering, ryska sigfilare och dumma diktade spionhistorier hade vid denna tid annu icke hunnit skramma forstindet hvarken ur v i r svenska allmoge eller ur v i r liberala svenska tidningspress.
Tack vare det allmanna lugnet i sinnena vigade bide man och kvinnor,
utan att darra af skramsel for ryssen, i lugn och stillhet underskrifva
den utsanda fredspetitionen.«
Under 1900-talets forsta decennium inlemmades emellertid spionryktet i en bred allmanhets medvetande och kunde emellanit anta
hysteriska proportioner. I en insandare i Dagens Nyheter 11/3 1914
berattar en man att han p i hemvag frin sitt arbete som tjansteman p i
Alvkarleby kraftverksbyggnad mott gritande skolbarn. Deras larare
hade sagt att 50.000 ryssar befann sig i Norrland i fard med att anfalia
Sverige. Lararen erkande detta. Rykten hade florerat en langre tid och
nar en lararinna fitt denna upplysning personligen genom ett telefonsamtal frin Stockholm blev de mycket upprorda. Nar lararen efter
rasten iterkom till klassrummet markte barnen att han var oroad och
frigade varfor, varvid han berattade vad han hort.
Pressen bidrog starkt till att ryktesspridningen och drog sig inte for
att ytterligare underblisa paniken genom sina formuleringar: »Roslagen oversvammas for narvarande af ryska s.k. sigfilare hvilka samtliga

aro forsedda med svenska genera\stabskaTtoi«(Jamtlandsposten
18/1
1912). Aven insandare inneholl liknande formuleringar: »...hela horder av ryska sagfilare hade dragit over Torne Alv. Allmogen ar alldeles
uttrottad och missmodig for det« (Vdsterbottens Nyheter 30/8 1913).
Spioneriet skulle ha gatt till pa sa vis att sagfilarna i anteckningsblock, pa cigarettpaket och dylikt skrev ned upplysningar eller inprantade dem i minnet. I andra fall uppgavs de ha tillging till generalstabskartor. Uppgifterna gallde brofasten, vattendrag, vagar, hojder, dalar,
kyrkor, gardar, vardshus, vad som odlades i bygden, bybornas sarskilda
egendomligheter, antal lakare och bagare osv.
Bilden av sagfilarna var splittrad. Den vanligast forekommande
forestallningen gjorde gallande att de var officerare forkladda till
sagfilare. De tycktes ha ett alltfor snyggt, nyktert utseende, rak hallning, fina hander och en forfinad smak som de inte lyckades dolja. I
Dagen 18/10 1912 beskrivs hur fru Vilhelmina Skogh i Foresta fick
besok av en sagfilare. »Ffans korta har och hela hans korrekta utseende
awek fran allt vad hon forestallt sig om en man i hans stallning« och i
Roslagens Nyheter 4/10 1913 star att lasa:
»Och Pavel Aphonin fran Novgorod, som forra aret gick har forbi,
gaf ju ej intryck af nagon sagfilare, ej heller af grofarbetare, men dess
mer af en till soldatens yrke tranad person. Hur spanstigt slangde han
ej den tunga slipstolen ofver axeln och gaf sig ivag. Och han hade en
marklig formaga att forsvinna i terrangen.«
Slipanordningarna blev ofta noggrant kontrollerade da de forefoll
tillverkade pa samma satt, vilket skulle tyda pa att de var massproducerade av ryska armen at sina spioner. En »svensk bergsman i framstiende stallning<< berattar i en insandare i Vdsterbottens Nyheter 30/8
1913 att han stott pa fyra sagfilare varav tre bar pa slipanordningar.
Han konstaterade att de var precis lika och dessutom av ett precisionsarbete som >>minsann ej nagon rysk snickare kan astakomma. [...] Jag
letade dock forgafves efter nagot stampelmarke fran nagon av ryska
armens verkstader.«
Allmanheten ansags vara myndigheternas basta bundsforvant i
kampen mot spionfaran da myndigheterna, pa grund av bristande
resurser, aldrig med tillracklig omsorg kunde ta itu med alia de
upplysningar som inkom om spionernas framfart. Privatpersoner be-

rattar i pressen om sitt »kontraspionage« med mal att avsloja sagfilarofficerarnas maner. Ar 1900 bjod t ex polismastaren i Stockholm ett
par sagfilare pa restaurangmiddag. Skarskadningen kom i detta fall
fram till att de var »akta« sagfilare. I andra fall var domen hardare.
Sagfilarna ansags sprakkunniga till overdrift, vilket de pressades till
att avsloja.iVya DagligtAllehanda
skriver 21/419130m en stockholmares forsok. Sigfilaren talade varken svenska eller tyska, men nar
stockholmaren pa tyska muttrade nagot om ryssarnas okunnighet
brusade ryssen upp och talade tyska. Han talade i sjalva verket hela sex
sprak! »En obildad sagfilare fran inre Ryssland, som talar sex sprak!«
Disponent Hjalmar Nystrom skriver i en insandare i Svenska Dagbladetj/5 1913 om ett mote med tva sagfilare pa en station. Den ene sjong
for sig sjalv Toste's sorento' fast med engelsk text! Dessutom hade han
ett smackert byggt och absolut nytt sliperi, samt valvardade hander
med valskotta naglar. Den andre var av lagre klass.«
Ocksa en annan bild av sagfilarna tonar fram i ryktesfloran - de
»akta« sagfilarna, som var smutsiga, snuskiga och luktade 16k. I
somliga artiklar och insandare pastas endast officererna vara spioner.
Misstanken (overtygelsen) att bada parter var i den ryske tsarens tj anst
tycks dock dominera. Huvudmassan pastods vara bondsoner utan
namnvarda militara kunskaper. De var utvalda pa grund av en intelligens utover den vanhga och de samlade under sina farder in uppgifter
som senare sammanstalldes till en helhetsbild av Sverige. I denna
huvudmassa av enklare militart folk fanns hogre officerare instuckna,
som antogs gora mer kvalificerade undersokningar av fastningsverk,
broar, etc. Alia dessa individer, med sin allmanbildning om Sverige,
skulle sedan portioneras ut pa olika regementen, vilket underlattades
av att alia kom fran guvernementet Novgorod.

U STRACHA G L A Z A VELIKI

Som framgar av texten ovan fanns moderata krafter i samhallet som
manade till eftertanke betraffande »affaren sagfilarna«. Det gallde
ocksa pa lokal niva. I en insandare i OrnskoldsviksAllehanda
6/4 1912
menade skribenten:
»Den omstandighet att nagon gang en sadan rysk skarslipare befun-

nits vara en spion bor naturligtvis icke berattiga till slutsatsen att alia
skarslipare som besoka vart land aro spioner. [... ] Men om man pa losa
misstankar borjar anhilla och trakassera skarslipare slir man in p i en
mycket farlig vag, som for oss som nation kan leda till ganska vanskliga
och farliga foljder. Skarslipare skola behandlas enligt gallande lagar
och forordningar, men icke attackeras av obehoriga. [...] Den skall
losas i ansvarskanslans tecken, men icke under trycket av en uppjagad
och med skramskott framkallad sinnesstamning.«
Aven personer som sag Ryssland som Sveriges arvfiende gick ut
offentligt och vadjade om besinning. Historikern och slavisten Harald
Hjarne t ex, foresprakade i boken Ostanifran okad handel och kontakter med tsardomet och varnade for rysskracken som enligt hans
mening endast leder till »[m]odstulenhet, retratt, kapitulation och
annat varre«:
»U stracha glaza veliki (skracken har stora ogon) sager ett ryskt
ordsprak. Det ar gott och val att varna for hotande faror. Men varningarna forfela sitt syfte, som val ej far anses vara nagonting annat an att
vacka till dugande motvarn, om farorna forstoras anda till hejdlos
skramsel.«
Men med tiden vavdes forestallningarna kring »sigfilarspionerna«
in i manniskors medvetande. Ryktet ar en kollektiv process och dess
sanningshalt en »6verenskommelse« mellan en grupp manniskor. I
insandare och tidningsartiklar finns vittnesmal om forfinade, intelligenta och sprakkunniga sagfilare, som med karta och kompass antecknade och ritade vid misstankt olampliga platser. De verkade nervosa
och ovilliga att arbeta med det de skulle. De fragade om »ratt« vag,men
gick sedan at motsatt h i l l och sa vidare. Det ar fragan om indicier som
aldrig rackte till infor domstol ens under den da uppjagade stamningen. Inte en enda sagfilare falldes nagonsin for spioneri, likval var
formodligen de fiesta vittnen overtygade om att sagfilarna var spioner
och att deras vittnesmal var objektivt sanna: »Den som inte ser, vad den
ryska sigfilarinvasionen i Sverige i sjalva verket ar, den vill inte se, ty
saken ar sa tydlig, att den inte lamnar rum for nagot tvivel«.
Manniskan har inte formaga att uppfatta omvarldens hela komplexitet, och varseblivning ar darmed med nodvandighet en selektiv process. Etnologer brukar beskriva kultur som just ett filter genom vilket

vi medvetet och omedvetet sorterar, kompletterar och strukturerar
intryck fran omvarlden; ett filter som ger oss mojlighet att skapa och
aterskapa en meningsfylld verklighet. Den amerikanske sociologen
Tamotsu Shibutani har definierat ryktet som improviserade nyheter
som uppstar ur en kollektiv diskussion. Det fods nar en betydelsefull
men oklar handelse intraffar. Kommunikationsforskaren Jean-Noel
Kapferer namner i sin studie av ryktet tva av dess viktigaste funktioner:
att skapa social sammanhallning och att minska ingest genom att
upphava kanslan av isolering. E n sjalvreflexiv studie av sigfilarryktet
kan darfor avsloja mer om de ridande stamningarna i samhallet fore
forsta varldskriget an om sanningshalten i spionanklagelserna: »Om
uti nigot fall sammanhillning bland befolkningens alia lager ar p i sin
plats, s i torde det vara mot dessa parasiter«.
Tolkningen av skeendet miste emellertid te sig sannolik for ryktets
publik. Sjalva innehillet ska tillfredsstalla tvi behov: att man kan tro
p i det och att man vill tro p i det. Jag vill avslutningsvis g i in narmare
p i t v i omstandigheter som bidrog till att gora de ryska sigfilarna till
»sannolika« spioner. Den forsta beror manniskans behov av att spegla
egengruppen i en forestalld motpol av manniskor med tillsynes annorlunda egenskaper och med alternativa livsstilar och satt att se p i
varlden. Den andra avser politiska och ekonomiska villkor i Sverige
vid seklets borjan.
Edward Said har visat hur europeer kontrastivt konstruerat en bild
av Orienten och Orientalen som en representation av allt det som det
kristna Vast och Vasterlanningen inte ar och hur detta synsatt har
rattfardigat handlingar som inte skulle ha varit gingbara internt. P i
samma satt har ansatser gjorts att lyfta fram de forestallningar om
Ryssland och ryssar som tagit form i Sverige genom tiderna. Visserligen har anvandningen av beteckningen ryss, som Sven Gustavsson
pipekar i Det mangkulturella Sverige, varierat mellan att avse sival de
ostslaviska folken och ortodoxt troende i omridet som medborgare i
det ryska riket. Och sant nog ar relationen mellan »oss« och »dem«
alltid ambivalent med bide positiva, negativa och neutrala hillningar.
Men jag anknyter har till den »rysskrack« som upprustningsivrarna
och sigfilarnas antagonister anspelade p i .
I Dagen 2/41914 pistis den for spioneri misstankte ryske militarat-

tachen Assanowitsch anse att det storsta hindret for ett ryskt anfall mot
Sverige var rysshatet, »som skulle forma vart folk att resa sig som en
enhet vid ekot av det forsta skottet mot var kust«. Derma motvilja mot
»landet i oster « brukar harledas till K a r l XII:s dagar.Tusentals karoliners fangenskap i Sibirien efter forlusten vid slaget vid Poltava samt
ryska harjningar langs den svenska Ostersjokusten aren efter K a r l
X I L s dod antas ha lagt grunden for de mer fasta formerna for den
svenska rysskracken. D e n ryska expansionen under 1800-talet och den
svenska forlusten av Finland 1809 forbattrade inte bilden.

slantar pa sprit, fickur, silkesklader och annat krimskrams och fick ta

Historikern KariTarkiainen har i sin doktorsavhandling studerat de
uppfattningar om ryssar som framkommer i officiell svensk korrespondens under slutet av 1500-talet och borjan av 1600-talet. H a n visar att
en rad aterkommande normativa uppfattningar om det ryska samhallet och dess »nationalkaraktar«, exempelvis barbari, grymhet, opalitlighet och slavisk underkastelse, redan vid denna tid var etablerade
schabloner. Fiendebilden har spritts av saval makthavare som Rysslandskannare i expertposition och folk i gemen och har genom historien anvants for att motivera en offensiv och krigisk utrikespolitik. I
Gustav II Adolfs propaganda aterkom de i tre olika kombinationer:
Ry sslands standiga utvidgningsvillighet och opalitlighet, samt S veriges
behov av en buffert infor det ryska hotet.

faktorer genom att tillskriva awikande specifika egenskaper och

lan for nasta sasongs reskassa. Denna formenta lattja, aventyrslusta
och konsumtion over sin rang ansags oforenlig med allmogens livsstil.
Givetvis utgjorde vandringarna enastaende tillfallen att fa se sig om,
till viss del paverka arbetstempo och sysselsattning och, kanske framfor allt, bryta de band som samhallet lagt pa dem. Infor denna utmaning k o m tvingande orsaker bakom uppbrotten att overskuggas i
manniskors medvetande.
Tendensen att ignorera socio-ekonomiska och socio-psykologiska
handlingsmonster understoddes av det allt mer accepterade rasbiologiska tankandet. Luff are och vagabonder utpekades som degenererade folktyper i likhet med tattare och zigenare och deras »vandringsdrift« och »samhallsfientlighet« diagnosticerades som arftlig. Redan i
och med 1800-talets okande gardfarihandel hade lanthandlarna i sitt
propagerande for en restriktivare invandrarlagstiftning begagnat sig
av grov antisemitism mot sina judiska kollegor.
D e n standigt aterkommande debatten kring vandringsarbetarna
var ofta ganska forvirrad pa grund av pohtiska och ekonomiska
mtressemotsattningar. D e som utnyttjade deras arbetskraft foresprakade garna deras frihet, medan attackerna mot dem ofta kom fran

Sagfilarna kan antas ha utgjort ett hot i manga svenskars ogonredan

utvandringstrakten under de tider de var onskvarda dar. Det var till

i egenskap av ryssar. A v e n nu anvandes rysslandskannare som uttolka-

stor fordel for arbetsgivarna att ha tillgang till arbetsvilliga under de

re av situationen. Slavisten Alfred Jensen (1859-1921) var exempelvis

sasonger som de behovdes utan att behova ta ansvar for deras och

under en period anstalld for att forhora sagfilarna. M e n aven det

deras familjers utkomst resten av aret eller senare i livet, nagot som i

faktum att de var arbetsvandrare gjorde att de kringgardades av en

vissa fall var foreskrivet i lag nar det gallde arsanstallda. Arbetsgivare

mangd fordomar. Genom sekel har ett rikt traditionsmaterial om

i de bygder fran vilka vandringar utgick tog till tjanstehjonsstadgan och

»loskekarlar« och andra kringstrykande vuxit fram bland den bofasta

forordningen o m laga forvar for att halla kvar sin arbetskraft. D e

jordbrukande befolkningen. Som ett exempel kan namnas att fore-

bestamde bland annat att arbetarna maste ta arsanstallning, vara

stallningen om skarsliparen som en opalitlig figur har gamla anor. Den

skrivna hos sin husbonde och fa dennes godkannande for att fa flytta.

aldsta illustrationen som star att finna bland det knapphandiga mate-

D e kunde i annat fall bli haktade for losdriveri.

rialet om yrkesgruppen ar bevarad fran 1400-taletsTyskland. Bildtex-

A n d r a satt for myndigheterna att centraldirigera sasongsarbetarna

ten lyder: »Jag shpar, jag vander och vrider min kappa efter vinden.«

i ena eller andra riktningen var passtvang av olika slag.Tomas Hammar

Bakom antipatin mot de kringstrovande skonjs ett upplevt hot mot

papekar i sin studie av invandringspolitiken under den aktuella perio-

sociala och kulturella varden. Arbetsvandrarna ansags medfora lag

den att det ar svart att reda ut virrvarret av passforordningar, men att

moral. D e forsummade sin jord och sin familj, slosade ihopsamlade

det ar alldeles tydligt att de speglar radande forhallanden i landet, t ex
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ekonomiska konjunkturer, samt att de snabbt urholkades efter behov.
Fore 1914 farms ingen lagstiftning som reglerade utlanningars ratt
att vistas i Sverige. Losdrivare och andra som foil fattigvarden till last
kunde anda utvisas. Hantverkare var tvungna att ha Kungl. Maj:ts
tillstand att fa bedriva sin verksamhet och 1901 utvidgades begreppet
hantverk sa att aven skarsliperiet hamnade inom dess ram. Darutover
aterupptogs ar 1910 naringsfrihetsforordningen fran 1864 och de ryska
sagfilarna riskerade darmed att stammas vid utovning av sitt yrke.
Manga blev verkligen anhallna och domda till boter,men det fick ingen
namnvard effekt eftersom de a w e k fran bade domstol och straff. Inte
heller forhoren med sagfilarna pa grundval av spionmisstankarna
nadde framgang. Inga bevis framkom och roster hojdes for en skarpning av saval naringsfrihetsforordning och invandringspolitik som
spionlagstiftning. Det klagades over att sagfilarna ofta inte hade pass
eller att dessa ibland var utskrivna pa ryska och ofullstandiga.
Nar inget tycktes kunna goras for att stoppa deras framfart uppmanades allmanheten att som goda patrioter endast anstalla svenska
sagfilare eller att gora arbetet sjalva. Rykten spreds om att ryssarna var
odugliga i skarsliperiyrket och i Stockholms Tidningen 23/4 1913
anbefallde pseudonymen »en landtman« »landtbefolkningen« att:
- Ej giva dem nagot arbete att utfora varken mot kontant betalning
eller annan ersattning.
- ej lamna dem husrum, ej ens i lador eller dyl.
- noga giva akt pa deras forehavanden, och om nagot misstankt
forekommer darom genast underratta narmaste fjardingsman eller
lansman.
- ej upplysa om vagforhallanden eller platser.
- ej till dem forsalja nagon slags mat eller dryck eller pa nagot satt
hjalpa dem.
Smittorisken blev ett annat satt att utkrava sanktioner mot sagfilarna.
I en insandare i Aftonbladet 26/41913 hetsade pseudonymen Observator mot sagfilarna:
»Det synes ligga inom sannolikhetens grans, att vissa av dessa
individer, kommande fran ett land, dar bevisligen smittkoppor stan-

digt forekomma, ehuru sjukdomens upptradande inom det ryska
rikets ofantliga omrade blott sallan kommer till den yttre varldens
kannedom, aven kunna fora smitta med sig. [...] O m uti nagot fall
sammanhallning bland befolkningens alia lager ar pa sin plats, sa torde
det vara mot dessa parasiter, vilkas narvaro ar till skada ej blott for
landets nationella bestand utan aven for folkets hygien. [...] Det vore
onskvart att denna uppmaning genom alia landets tidningar spriddes
till landets alia invanare.«
Det ar vanligt forekommande att orenhet forknippas med stigmatiserade individer och grupper. Rackaren, som i det gamla bondesamhallet bland annat innehade den foga atravarda uppgiften att f l i hastar,
ansags oren och slapptes aldrig innanfor »stackarebjalken« i stugan.
Tattare, prostituerade, losdrivare och andra marginaliserade manniskor hade »onda 6gat« som sande sjukdom och olycka pa omgivningen.
A n idag bygger vandringssagner om att invandrare forvarar kott pa
toaletten pa forestallningar om orenhet och restaurangagare med
rotter i frammande lander betraktas med extra skepsis.
Ett »framstaende och trovardigt vittne« berattar i Vdsterbottens
Nyheter 30/8 1913 att han och hans hustru fardats med samma tag som
en grupp sagfilare: »Det luktade sa 'ryss' af de tre sliparna - dvs. stark
blandning af snusk och nafverolj a - att vi andra stallde upp dorrarna for
att fa frisk luft. [...] Hvad dessa ryssar luktar snusk!«
M a n kan kanske invanda att fattiga forr med storsta sannolikhet
luktade ilia matt i vara dagars matt. Hygien kunde till och med
uppfattas som hogfardigt. M e n det har ar dock exempel pa en orenhetsstampel och markering av avsky inte bara for lukten, utan for
individen i fraga och den grupp denne tillhor. Stigmatiseringen legitimerar ett kategoriskt bemotande av dem, exempelvis genom okritiskt
accepterande och fortsatt spridande av rykten.
I sin stravan efter en definition av ryktet finner Kapferer slutligen
att Shibutanis definition ar alltfor snav eftersom alia rykten faktiskt
inte fods ur en oklar handelse. I vissa fall skapar ryktet handelsen och
framstaller sig sjalvt som den perfekta forklaringen till de indicier det
hittat pa. Begreppen sant respektive falskt ar onodiga i en definition av
ryktet. E n falsk uppgift sprids pa samma satt som en sann nar den val
slagit rot i samhallet. O m forutsattningarna sedan andras upphor

ryktet, men det ar inte nodvandigtvis glomt eller avfardat, endast
inaktuellt. Som en foljd far dementier sallan genomslag och grundstommen kan leva kvar som referens i liknande fall eller dyka upp i ny
skepnad.

riktade vara boner om broschyrer pa dalig engelska till Jaguar och
Rolls-Royce. Broschyrerna kom: fargglada, blankande, doftande. D e
bar pa en halsning fran vast, det forlovade land av vilket vi fick se
glimtar i Hollywoodfilmer.

I och med forsta varldskrigets utbrott 1914 forandrades forutsattningarna for ryktet om de spionerande ryska sagfilarna radikalt. Kriget
var ett faktum och granserna stangdes for deras vandringar. Ryktet foil
i glomska for de fiesta svenskar, men har och var kan man i efterkrigstidens litteratur stota pa atergivningar av amnet som pa intet satt
innebar nagon form av dementi. I Pelle Holms Bevingade ord fran 1967
kan man lasa: »sagfilare (rysk spion); efter de ryska spionerna som
forekom i Sverige 1901 forkladda till sagfilare«. 1952 skriver Carl Olof
Bernhardsson i boken Spionpolisen gar pa jakt ett langt stycke om de
ryska skarsliparna:

Idag ar jag trettifem och bor i ett av dessa forlovade lander. I detta
markliga land blir de polska skolelevernas brev foremal for sakerhetstjanstens intresse. Sapo pastar sig se ett samband mellan dessa brev och
de polska barplockarnas sensommaraktiviteter. Ingen har sagt det an,
men det kanske firms ett samband mellan dessa och de polska tavelf 6rsaljarnas hemliga stigar. Eller de ryska langtradarchaufforernas vagar.
Eller de ryska ubatarnas manovrer.

»Av foregiende skildringar om spionverksamheten i Sverige under
det forsta varldskriget har vi sett att det framfor allt var Ryssland som
bedrev ett energiskt utforskande av vart forsvar. Detta konstaterade
for ovrigt svenska folket redan aren fore 1914 i samband med de s. k.
sagfilamas verksamhet. Dar Sverige hade fastningar eller darviktigare
strategiska punkter var belagna kunde man salunda antraff a till hederhga svenska arbetare 'forkladda' ryska spioner, figurer som strovade
omkring foretradesvis i Norrland och gjorde noggranna anteckningar
om allt vad de sag. [...] Manga av dem var svensksprakiga ryska
yrkesmilitarer, ofta utbildade i Finland, och de kopte i handeln upp
gallande generalstabskartor, varefter de kompletterade dessa genom
sina egna iakttagelser. [...] Syftet torde ha varit ett: de ville gora sig
tillrackligt hemmastadda for en kommande rysk invasion!«
Jag vill avsluta denna artikel med att citera en insandare i Dagens
Nyheter 8/12 1988. D e n beskriver ett modernt, mangkulturellt Sverige
som pa manga satt skiljer sig fran det land som de ryska sagfilarna en
gang besokte. A n d a vittnar skribenten om ett fenomen som ter sig
forvillande likt det som de da berordes av:
»Det var i Polen omkring 1970. Jag var femton och hade just lart mig
tillrackligt mycket engelska for att kunna skriva brev. Tillsammans
med nagra klasskamrater skrev vi ett brev som vi skickade i avskrifter
till olika vasterlandska firmor. For oss var det bilar som gallde, sa vi

M e d jamna mellanrum skickar det svenska forsvaret och Sapo sina
varningssignaler till det svenska folket, signaler som tacksamt och for
det mesta okritiskt sprids av massmedier. Pastaendena utreds och man
hittar inga belagg for dem. M e n de aterkornmer senare envist i debatter
om svensk sakerhet och aberopas som fakta. D e ar lika svara att utrota
som sagner om bastu i finlandarnas badrum.«
Genom insandaren forblev den spionmisstanktes upplevelse av
krankning, till skillnad fran de ryska sagfilarnas, inte anonym. E n
individ trader fram och tar plats i den samtida etnicitetsdebatten:
»Man borde helt enkelt akta sig for att sprida obekraftade uppgifter
om etniska gruppers pastadda spioneriverksamhet och darigenom
indirekt forstarka framlingsfientligheten och oka klyftan mellan 'akta
svenskar' och 'de nya svenskarna'. [...] Jag vill sa garna kunna plocka
bar med mina barn i sommar utan att bli betraktad som en potentiell
polsk spion.«
Awagningen mellan en serios forsvars- och sakerhetspolitik och
mytifiering av en tankt fiende ar vanskhg,men insikt om fordomars och
ryktens tillbUvelse samt ett historiskt perspektiv kan mahanda bidra
till ett rimhgare forhallande till vara medmanniskor.
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