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Förord 
 
Fale Abrahamsson Burman föddes i Kall i Västjämtland 1758. Hans far, Abraham 
Vilhelm Burman, var geschworner (underbergmästare) vid Åreskutans kopparverk 
och blev sedermera bergmästare i Västerbotten. Beata Margareta Sundel hette 
hans mor. Efter studier vid Frösö trivialskola, Härnösands gymnasium och Upp-
sala universitet blev han 1787 docent i historia. Åren 1792–1800 tjänstgjorde han 
som vikarierande lektor och gymnasieadjunkt i Härnösand och från 1800 var han 
lektor där. Fale Burman dog ogift 1809, endast 51 år gammal. 

Under många somrar gjorde Burman resor kors och tvärs genom sin hempro-
vins Jämtland. Det överordnade syftet med dessa resor var att samla material till 
en Jämtlandsbeskrivning. En sådan hade år 1775 utgivits av den kände topografen 
Abraham Hülphers i dennes serie Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. 
Även andra, såsom auditören vid Jämtlands regemente Erik Tryggdahl, hade före 
Burman gjort ansatser till att åstadkomma liknande beskrivningar. Burman hade 
dock större ambitioner än vad hans föregångare hade haft. Enligt Gudmar 
Hasselberg, som skrev en inledning till en utgåva av Fale Burmans anteckningar 
1930 (se nedan), hade Burman också goda förutsättningar att lyckas med sitt stora 
mål. Burman var förutom historiker både geolog, zoolog, botanist och national-
ekonom. Hasselberg skriver: ”Överhuvud torde ingen jämtlandsforskare i äldre tid 
ha haft sådana förutsättningar som Fale Burman att åstadkomma ett storverk. 
Genom sin mångsidiga lärdom och sina vittfamnande intressen men också genom 
sin idérikedom och skärpa reser han sig högt över sina föregångare.”

Nu blev dock Burman aldrig färdig med någon Jämtlandsbeskrivning. Kvar 
finns delar av de materialsamlingar, som han ställde samman. Inte minst värde-
fulla är hans bevarade ”concept-dagböcker” över resor genom Jämtland åren 
1793, 1794, 1798, 1799 och 1802. Dagboksanteckningarna fyller drygt 250 tätt-
skrivna sidor i en volym in 4:o, vilken idag förvaras som volym 14 i Burmanska 
familjearkivet i Landsarkivet i Härnösand. 

De anteckningar, som ingår i dessa dagböcker, är till största delen resultat av 
Burmans egna rön och iakttagelser. Läsaren möter här ett oerhört rikt material 
rörande de mest skilda ämnen: växter och djur, geografi, geologi, meteorologi, 
ekonomi, historia, bebyggelsehistoria, fornlämningar och fornfynd, böcker och 
arkivalier, etnologi, folkloristik, ortnamn och dialekter, byggnader, genealogi och 
personalia, vägväsen, klädedräkt – allt i en salig blandning. Anteckningarna är 
korthuggna, så sammanhangen är inte alltid helt enkla att skönja. Burman hyste ett 
starkt praktiskt intresse och en lidelsefull tro på möjligheterna att upphjälpa be-
folkningens materiella förkovran. I dagboksanteckningarna möter oss därför en 
1700-talsresenärs praktiskt betonade syn på folket och dess liv – inklusive en stor 
portion av den tidens fördomar. Men Burman var också, som Hasselberg fram-
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håller, en kulturhistoriker med intresse för kulturella skillnader mellan människor, 
för sed och folktro och för hur naturmiljö och historisk tradition påverkat sådant. 
 
Burmans resedagböcker har förut varit föremål för utgivning vid två tillfällen. 
Åren 1894–96 lät Johan Nordlander publicera utdrag ur dagböckerna i den av 
honom utgivna serien Norrländska samlingar (första underserien, tredje delen, 
tryckt i häfte 2, s. 83–98 med fortsättning i häfte 3, s. 99–119). År 1930 utgav 
Jämtlands läns fornskriftsällskap vissa utdrag ur dagböckerna tillsammans med 
anteckningar av Burman om Jämtland hämtade ur andra källor i volymen Fale 
Burmans anteckningar om Jämtland i urval (Skrifter utgivna av Jämtlands läns 
fornskriftsällskap 1). Tilläggas kan att hela den första serien av Norrländska sam-
lingar år 1990 utgavs i en nyutgåva av Johan Nordlander-sällskapet, med ett nytt 
ord- och sakregister (Skrifter utgivna av Johan Nordlander-sällskapet 14), samt att 
Nordlanders utdrag ur Burmans dagböcker år 1991 utgavs i ett särtryck av Jämt-
lands läns museum. 

Ingen av dessa utgåvor är dock helt tillfredsställande för den forskare som öns-
kar använda Burmans dagböcker som källa. Åtskilligt har nämligen uteslutits i 
nämnda utgåvor och de anteckningar som tagits med är lösryckta ur sitt textsam-
manhang. Detta medför att till exempel plats och datum för en viss anteckning 
ofta inte framgår. Nordlander konstaterar själv i sin artikel om Fale Burman i 
Svenskt biografiskt lexikon (band 6, 1925–26, s. 757) att de dagboksutdrag, som 
han utgivit, har ”träget anlitats av historiska och geografiska forskare, och det 
källvärde, som dessa dagboksanteckningar sålunda visat sig äga, borde göra det 
till en hederssak för B:s hembygd att möjliggöra deras fullständiga utgivande”. 

Någon sådan fullständig utgivning har alltså inte kommit till stånd, men sedan 
lång tid tillbaka föreligger ändå en komplett, maskinskriven och i allt väsentligt 
pålitlig avskrift av hela dagbokshandskriften, försedd med person-, orts- och sak-
register. Avskriften gjordes 1928 som ett förberedande arbete inför Fornskriftsäll-
skapets ovannämnda utgåva 1930. Enligt en anteckning i ett exemplar av avskrif-
ten som förvaras som volym 12 i Avskriftssamlingen i Landsarkivet i Östersund 
var det Selma Fahlander vid Jämtlands Bibliotek som gjorde avskriften. Initiativ-
tagare till detta avskrivningsarbete var tandläkare Svante Höglin och det var också 
han som upprättade registren. 

Denna avskrift har hittills endast funnits tillgänglig för forskare genom några få 
biblioteksexemplar, bland annat i Jämtlands läns bibliotek i Östersund och i Vit-
terhetsakademiens bibliotek i Stockholm. Med föreliggande digitala textutgåva 
vill Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskriftsällskap göra avskriften 
och inte minst dess oumbärliga register lättare tillgängliga. Den maskinskrivna 
texten återges nedan i inskannad form. 

Originalhandskriften innehåller förutom dagboksanteckningarna även i slutet 
några utdrag ur länsgränssynerättens protokoll, anteckningar om Røros gruvor 
m.m. Endast dagboksanteckningarna (s. 1–253 i handskriften) är medtagna i 
denna utgåva. Sidorna 228–229 saknas i handskriften men förvaras i stället som 
två lösa blad i Ekdahlska samlingen A 1 i Antikvarisk-topografiska arkivet i 
Stockholm. Texten på dessa sidor återges nedan under rubriken Tillägg. 

Ursprungligen har dagboksanteckningarna från respektive år (1793, 1794, 
1798, 1799 och 1802) varit separat paginerade. Burman själv har emellertid någon 
gång efter 1802 låtit sammanföra dagböckerna från alla åren och gjort en genom-
gående paginering, som ersatt de tidigare. Luckorna i handskriften för åren 1795–
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97 och 1800–1801 förklaras uppenbarligen av att Burman inte företog några 
forskningsresor i Jämtland under dessa år. 

Slutligen kan som ett tips till läsaren sägas, att den som använder sakregistret i 
föreliggande utgåva också kan ha nytta av det ord- och sakregister som ingår i 
Johan Nordlander-sällskapets ovannämnda nyutgåva av Norrländska samlingar 
1:1–6. Det senare registret innehåller nämligen delvis andra uppslagsord, men 
täcker då givetvis endast det stoff som ingår i Nordlanders utdrag. 

Inskanningen av den maskinskrivna avskriften har gjorts av Georg Hansson, 
Landsarkivet. 

 
Stockholm 25 juli 2010 
 

 Olof Holm 
 Arkivarie, Riksarkivet/Landsarkivet i Östersund 
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