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Det är lätt att bli fånge i det förflutna. Det kan hända en hjälteförklarad journalist som småningom tröttnat och börjat se utveckling 
som något olustigt.  
 
När Alf Snellman kom till Vasabladet 1958 hade Edvin Sundquist varit chefredaktör sedan 1913. Han kallade sig för övrigt inte 
chefredaktör utan huvudredaktör. Nu levde han i skuggan av en ärofull gårdag och ville inte veta av någon modernisering. Snellman 
skriver i förordet, lätt ironiserande, att Sundquist i redaktionsarbetet ”höll fast vid ett för honom hanterbart format”. 
 
Det innebar att klippa och limma i stället för aktiv lokaljournalistik med ordentliga reportage. Det innebar en minimalistisk redigering 
med små rubriker, gärna enspaltiga. Det innebar en tidning vars förstasida ofta fylldes med annonser, som spillde över till sidan två, 
och ledaren med sin enspaltiga rubrik trängdes in där det fanns rum. 
 
I den mån det förekom reportage handlade det oftast om Vasa. Alf Snellman talar om en intressekarta, vars gränser gick vid 
Sandviksbacken och Viadukten.  
 
Resten av rapporteringen sköttes för det mesta av bygdekorrespondenter. 
 
Den nyanställde reportern var ung och ambitiös och ville modernisera Vasabladet. Men huvudredaktören ”stod stadigt mot 
utvecklingen”.  
 
Snellman var inte ensam, de flesta ville ha en förändring. De äldre hade gett upp och var bittra. 



 

Edvin Sundqvist som ung och orädd journalist. Då Alf Snellman kom till Vasabladet 1958 hade Edvin Sundquist varit chefredaktör sedan 1913. Sundquist levde i skuggan av en 

ärofull gårdag och ville inte veta av någon modernisering. Foto ur ”Edvin Sundquist – tidningsman”.  

 
Nu var allt inte helt dystert. Reportrarna gjorde då och då reportage utanför Vasa och fick ibland tidningen att se proffsigare ut. 
Det kunde ske i smyg. Alf Snellman chansade med reportage utanför Vasa under Edvin Sundquists vilotimmar klockan 12 till 15. 
Han började också lämna sina texter direkt till sätteriet. 
 
När flygplansolyckan i Kvevlax inträffat var Snellman första reporter på plats och fick idén att göra ett extranummer. 
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Huvudredaktören sade nej, enligt vad jag hört med motiveringen att ”sånt där händer ju hela tiden”. Extranumret trycktes i smyg.  
 
Det skulle dröja till 1964 innan en påtaglig förändring blev möjlig, när Birger Thölix utsågs till chefredaktör. Nedgång och förfall 
förbyttes i förnyelse och debattglädje. 
 

 

Erik Sundquist, som ung ekonom och efter Edvins död tf ansvarig huvudredaktör. Foto: Arkiv 
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Författaren ägnar mycket utrymme, i runda slängar halva boken, åt Edvin Sundquist och kampen för förändring. Hans kritik är 
hård men ibland tycker jag mig ana viss ambivalens. Författaren mildrar ofta kritiken med någon försonande formulering som visar 
på respekt.  
 
Med all rätt. Sundquist hade ett ärofullt förflutet och satt två gånger i fängelse på grund av sin kamp för det fria ordet. Första gången 
fängslades han med anledning av sitt engagemang i jägarrörelsen – och lyckades fly till Sverige. Andra gången var orsaken att 
tidningen smädat Hitler på dennes 50-årsdag. Artikeln, skriven av Anders Ohls, var försedd med en ofta citerad ingress: 
 
”Historien om den österrikiske skomakaren Alois Schicklgrubers på dekis komne son Adolf, som blev Tysklands envåldshärskare 
och vars 50-årsdag firas som nationell högtid.” 
 

"Han berättar vad som hände i regionen, landet och världen och skapar därmed en ram och 
bakgrund till det som stod i tidningen. Hans bok blir en historielektion." 
Det är mycket Alf Snellman lyckats samla på 244 sidor. Det ovan refererade är bara en bråkdel. Författaren måste ha bott i 

tidningsläggen en längre tid. Han refererar och återger innehållet i många av sina artiklar. Han berättar vad som hände i regionen, 
landet och världen och skapar därmed en ram och bakgrund till det som stod i tidningen. Hans bok blir en historielektion. 
 
Snellman frågar sig försiktigt i förordet om hans bok rent av kan vara rolig.  
 
Det kan jag intyga att den är. Han odlar viss självironi och berättar bland annat om sina egna klavertramp. Som den 9 december 
1958 när han som nyanställd skrev en enspaltare om en brand i Smedsby. Brandkårschefen hade talat om rökdykare, men 
reportern trodde han sagt rökdukar: ”Brandkåren bredde först ut sina rökdukar, och sedan hela köket täckts med fuktiga dukar 
kunde elden släckas.” 
 

Det finns strukturella finesser i berättelsen. Ett exempel: när Snellman ska börja på Vbl gör han i ett långt avsnitt bussresan till 

Vasa till ett ramverk för självbiografiska tillbakablickar på författarens barndom och ungdom. Den berättelsen avslutas så här: ”När 
bussen stannade i Vasa rann Vasabladet över mig.”  
 
Det är kännetecknande för kapitelsluten överlag. Läsaren känner sig lockad att genast gå vidare till nästa kapitel. 
 


