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FÖRORD

Arbetsgruppen för Skellefteforskning (SKEFO) lämnar härmed sin första
rapport. Rapporten består av utskrifter av de anföranden, som hölls vid de av
SKEFO arrangerade forskardagarna i Skellefteå den 12-13 september 1986.
SKEFO hade då en förhållandevis "lös" organisation, vars interimskaraktär nu
ersatts genom att arbetsgruppen ombildats till en ideell förening, öppen för
enskilda personer samt institutioner och föreningar att bli medlemmar. Den
nya organisationen beslöts vid föreningens årsmöte den 26 mars 1987, då också
stadgar antogs. En kortfattad information om SKEFO återfinns i slutet av
denna rapport. Här ska endast understrykas att SKEFO:s uppgift helt kort kan
sägas vara att befrämja, samordna och informera om forskning avseende
Skelleftebygden samt därvid aktivt samverka med andra organisationer,
institutioner och enskilda, som bedriver sådan forskning.
Den_nu presenterade rapporten har begränsats till de förberedda anföranden
som hölls v-id forskardagarna, vilket innebär att hälsningsanföranden och
diskussionsinlägg utelämnats.

För sin fortsatta verksamhet planerar SKEFO

bl a·att hösten 1987 hålla en likartad konferens i Byske (Byske möte) för att
därefter gå vidare med en konferens per år i exempelvis Burträsk, Jörn,
Lövånger etc. Tanken är att följa upp varje sådant möte med en rapport.
SKEFO hoppas därigenom att på sikt kunna lämna bidrag till beskrivning av
väsentliga företeelser i norra länsdelen.
SKEFO får även framföra ett varmt tack till Berit Eriksson vid Demografiska
databasen, utan vars skrivhjälp denna rapport ej kunnat föreligga till Byske
möte.
Zolo Östlund

John Olofsson

Ordförande

sekreterare

l
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Noel D. Broadbent
SÄLJÄGARKULTURER I DET BOTTNISKA OMRÅDET -

Ett forskningsprojekt vid Center för arktisk kulturforskning, Umeå universitet
Sälfångsten har under lång tid spelat en viktig roll i kustsamhällena runt
Bottenviken. De organiserade fångstexpeditionerna var från 1550-talet och
framåt de största enskilda i Norden, och höll den manliga befolkningen
sysselsatt på isarna månadsvis. Detta resulterade i att det var kvinnorna som
ägnade sig åt jordbruket, varvid myter om amazonbyar uppstod.
Sälfångsten, som varit av stor betydelse genom tiderna, har resulterat
stort

arkeolgiskt,

historiskt,

ett

etnologiskt och språkligt källmaterial. En

penetrering av detta material kräver insatser av den specialkompetens som
finns inom olika ämnen. De skilda ämnenas frågeställningar växlar beroende på
de olika källmaterialen, och kan sammanfattas som följer.
Arkeologi avser att undersöka inventer?de sälfångstplatser mellan Lövånger

.

och Haparanda. Särskild vikt läggs vid datering av karaktäristiska stenkonstruktioner och vid osteologisk analys. En sammanställning av material från
undersökta sälfångstboplatser kring Bottenviken skall göras.
Den historiska delen skall dels ge en översikt av sälfångstens långsiktiga
utveckling under perioden 1550-1900, dels djupstudera sälfångstens roll i den
lokala ekonomin under 1500-talet.
Nordiska språk ämnar studera sälfångstterminologien dialektgeografiskt och
etymologiskt; även ortnamnsmaterialet kommer att integreras. Ur antropologisk och struktursemantisk synvinkel studeras istermer, medan säl-och sälfångsttermer undersöks ur ett fångstmannaperspektiv.
Samiska behandlar termer med paralleller i finsk och nordisk fångstterminologi. Huvudteorin är att de samiska termerna delvis härrör från fångst
Bottenviken. Metoderna är av etymologisk och dialektgeografisk karaktär.
På konsultbasis deltar ämnet etnologi genom samplanering med "Bottenviksprojektet".
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I hög grad kommer ett primärmaterial att tas fram och penetreras.
Arkeologerna kommer att utföra inventeringar i kustområden samt av sälfångstboplatser. Den historiska undersökningen studerar arkivaliskt material.
Språkämnena måste i fält komplettera sina arkivaliska källor. Allt detta
resulterar i kostnader för resor till arkiv och inom undersökningsområdet. Men
lt

dessa kostnader kan till betydande del nedbringas genom samordning de

:h

projektdeltagande ämnena emellan. Viktigare är emellertid att sådan samordning också gäller såväl vid excerpering av arkivalier (där till exempel de

~n

m

språkliga och historiska komponenterna kan beaktas) som vid val av undersökningsområden (t ex Lövångersområdet).

tt

Projektet "Säljägarkulturer i det Bottniska området" kräver kraftfulla insatser

::n

från de enskilda projektdeltagande ämnenas sida. Men lika viktigt är att

m
på

åtskilliga frågor bäst löses i nära samarbete ämnena emellan. Det känns därför
angeläget att betona att forskningsmiljön i Umeå naturligt är tvärvetenskapligt orienterad. Det förhållande att ämnena är små -och forskningsmiljön
.
.
därigenom kan tyckas vara tunn - kompenseras i hög grad av att det finns en

er

samhörighet och samarbetsvilja ämnena emellan.

:n-

ån

SälUngstprojektets arkeologiska del: Lövängersområdet
I Skefo-sammanhanget är de arkeologiska undersökningarna som har gjorts i

.g a

Lövånger av särskilt intresse. Området, i synnerhet kring Bjuröklubb, är

len

mycket rikt på fornlämningar med anknytning till fiske och sälfångst.
Lämningarna består av hustomtningar och härdar, bodgrunder, gistgårdsrösen,
gravrösen, kapellgrund, labyrinter, ryssugnar och mycket annat. Höjden över

>Ch

havet vid Bjuröklubb uppgår till 4-5 m vilket betyder att lämningarna,

·10-

teoretiskt sett, kan vara av mycket hög ålder. Ur arkeologisk synvinkel finns

;äl-

mycket goda förutsättningar för att säkert bestämma åldern på olika fornlämningstyper, som för övrigt också förekommer i stort sett runt hela
Bottniska viken och även söderut.

no.t i

Målsättningen med våra undersökningar, som påbörjades mycket blygsamt 1985
och fortsatte sommaren 1986, har dels varit att göra noggranna karteringar av
fornlämningslokaler, inkl flygfotografering, och dels att utföra utgrävningar.

iks-

Projektet fick planeringsmedel 1985 och sedan l :a juli 1986, projektmedel av
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR).
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Den stora fornlämningskoncentrationen vid Grundskataräften med över 50
husgrunder har studerats i detalj. Förutom uppmätningar har övertorvade
huslämningar provgrävts och ben, kol och jordprover har tagits. Ett stort
område vid de högsta terasserna har dessutom fosfatkarterats i ett försök att
identifiera aktiviteterna kring husen. Liknande undersökningar planeras för
lokaler på öarna Stora Fjäderägg, Snöan och Storrebben. Inventeringar och
fältmätningar utfördes 1985 och 1986 och vi hoppas så småningom få reda på
åldern, ekonomin och organisationen hos dessa fångstsamhällen.
l augusti fick vi tillfälle att studera ett ganska stort antal inristningar vid

Svarthällviken mellan Jungfruhamn och Grundskataräften. Platsen har aldrig
dokumenterats och vi ökade antalet kända ristningar från l kanske ett tiotal till
över 60 stycken. l flera av dessa anges namn, datum och <:>rt. Mycket tyder på
att de var österbottniska säljagare som låg här i början av maj mellan åren
1791 och 1915. Detta är ett mycket viktigt källmaterial för projektet som
speglar fångstmännens färder och kontakter överKvarken.

Lichenornetri och vittring. Nya daterlngsmetoder testas
I samband med vårt arkeologiska fältarbete har även nya dateringsmetoder
testats inom projektet. Ett stort problem för oss är de flertalet lämningar av
sten som saknar kulturlager. Ett exempel på detta är labyrinter. Arkeologin
saknar en metod att datera dem direkt. Visserligen kan man utgå ifrån höjden
över havet men det ger enbart en högsta möjliga ålder och få lämningar är
med säkerhet direkt strandbundna.
Inom geomorfologin har man sedan 1950-talet gjort försök med dateringar av
morän i högfjällsregioner utifrån lavtillväxt. Vissa runda kartlavar, som snabbt
koloniserar stenar och kan leva i tusentals år, har använts för att beräkna
ålder på stenytor. Metoden kallas lichenometri. Förutsättningen är att man
kan få reda på hur snabbt lavarna inom en viss region växer. Man utgår ifrån
stenytor av känd ålder, t ex gruvtippar, gravstenar och daterade geologiska
lämningar.
I samband med en forskarutflykt i Haparanda skärgård våren 1985, framkastades iden att använda lichenornetri för datering av kustlämningar. Christer
Nilsson, forskare vid Inst. för ekologisk botanik, observerade att kartlaven
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:ie
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ör
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Rhizocarpon geographicum växte på bl a labyrinter. Redan samma sommar
utvecklades en lichenometrisk metod, baserad på strandförskjutning, inom
ramen

för

sälfångstprojektet.

Medel

för

detta

har

erhållits

av

Naturvetenskapliga forskningsrådet och HSFR. Detta arbete har pågått under
två fältsäsonger och ett stort antal lavtillväxtkurvor har framtagits från
Haparanda skärgård i norr till Snöan i Hörnefors skärgård.
Två kurvor har framtagits vid Bjurök!ubb och dessa har kunnat användas för

rid
~i

g

:ill

på
·en

att datera lämningarna där. Felmarginalen är faktiskt mindre än med kol-14metoden. Vi kan fastställa åldern för en lav av viss storlek inom plus/minus 35
är.
Vad vi har gjort hittills arkeologiskt, är att mäta lavar på ett stort antal
anläggningar vid Grundskataräften samt valda fornlämningar på olika lokaler
längs kusten, särskilt labyrinter. Beträffande Grundskataräften visar undersökningen att lämningarna faller mestadels inom perioden 1400-1600-talet e.
Kr., och att höjden över havet är mycket missvisande. Labyrinten vid
Grunds~at

:i er

av
gin
j en

är

som ligger på ca 13,5 m över havet dateras till 1500-talet.

Labyrinten vid Högberget i Jävre i Norrbotten är 200 är äldre, och dateras
preliminärt till 1300-talet. Två labyrinter vid Ratan är yngre och kan dateras
till 1600- och 1700-talen. I samtliga fall skulle höjden över havet ge en
datering till förhistorisk tid. Det finns mänga felkällor att ta hänsyn till i
dessa sammanhang men med ett växande underlag och jämförelsematerial
hoppas vi att inom två är ha utvecklat och utförligt testat metoden och
dä.rrned skapat en ny grund till förhistorisk och historisk forskning i Norrland.

av
bbt
kna
n an

rån
ska

I samband med lichenornetrin, undersöktes vittringsförhållandena på klapper-

stensstränderna. Rabbe Sjöberg, naturgeograf, har ansvar för detta arbete
inom projektet. Medel har erhållits av Yrner-80 fonden. Vittringen av stenytor
är av stor betydelse för lavtillväxten. Vi ville bland annat se om man kunde
mätriskt avgöra om en sten har blivit flyttad eller vänd. Är lavarna äldre än en
anläggning eller har de börjat växa först när stenarna är på plats? Vår hypotes
var att även vittringshastigheten kunde beräknas på klapperstensstränderna,
där varje meter över havet motsvarade ca 100 är. Vi använde samrna stränder

:~.m-

;ter
.ven

och nivåer som i lavstudien. Det visade sig att vår hypotes stämde och man
kan med ett enkelt mätinstrument visa hur stenytorna vittrar, blir mjukare,
med ökande höjd över havet. Om en sten har vänts kan detta ses på en gäng

lO
eftersom ovansidan på stenen är mycket hårdare än undersidan och avviker
ifrån nivåns genomsnittliga hårdhet. En hög korrelation mellan höjden över
havet och hårdheten möjliggör en beräkning av vittringshastigheten.
Detta resultat kan ha långtgående tillämpningar inom arkeologin och geologin.
Även om man inte exakt känner till lavtillväxthastigheten går det att mäta sig
fram till en relativ ålder: man kan se vilka konstruktioner är äldst och yngst
och i vilken ordning saker har konstruerats. Vid ett besök i England i
september fick jag tillfälle att diskutera våra resultat med flera kollegor. Det
föreslogs då att man kanske skulle kunna analysera stenbyggnader som
Stonehenge som uppfördes under lång tid. Vittringen skulle avslöja vilka delar
av detta förhistoriska tempel som var äldst och hur det kom till århundrade för
århundrade. Ett annat förslag gäller Afrika. I Zimbabwe finns flera massiva
stenbyggnader, bäst känd är Great Zimbabwe, landets symbol. Man kan se från
fotografier att det växer stora runda lavar på väggarna. Kanske de kan tala om
för oss när man uppförde dessa gåtfulla byggnadsverk?
Sammanfattning

Center för arktisk kulturforskning vid Umeå universitet har startat ett projekt
som kretsar kring temat säljägarkulturer i det Bottniska området. Flera
forskare sysslar med ämnet, var för sig inom sitt speciella fack. Vi har
upptäckt hur givande samarbetet är och hur kunskapen ständigt växer. Detta
bidrar naturligtvis till kunskapen om skelleftebygden, men det är minst lika
viktigt att våra resultat har lett till den allmänna utvecklingen av arkeologi
som disciplin.
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er

Bengt Grensjö

er
SMÄFOLKETS HISTORIA I SKOLAN
in.

Carl-David Bredberg frågar, när han ser att mina papper blir kvar vid min

;i g

sittplats: "Har du rivit sönder ditt koncept?" Jag har inget koncept att riva

:st

sönder. Jag har heller inte tagit med mig någon overhead-bild att visa upp. Det
senare saknar jag möjligen. Den här gången har jag farit iväg alldeles utan, ser

let

det ut som. Utan skall ingen behöva bli. Carl-David håller ett exemplar av vår

>m

tidning i handen. Jag har tagit med mig fem olika nummer i så många

lar

exemplar att var och en bör ta för sig av tidningen. Där kan ni se vad som

för

ligger bakom den något dubbelbottnade rubriken - Småfolkets historia i skolan.

i va

En stund skall jag berätta om den här historien, som vi är indragna i och
om

skyldiga till. Det är en lång berättelse, som den här gången blir kort. Framför
allt är det skolfolk som har intresse. av berättelsen. Vi är ju några stycken här.
Utöver dem berör berättelsen i någon mån var och en av oss närvarande.
Först några ord om mig själv. Jag känner inte er skellefteåbor allihop, även om

ekt

jag på sistone fått vara med några gånger i SKEFO-sammanhang och den vägen

.era

blivit bekant med en del av er. Jag finns vid universitetet i Umeå,. främst dess

har

pedagogiska institution från slutet av 1960-talet. Det är en stor glädje att två
av mina lärare från institutionen är med på detta möte, Sten Henrysson och

~ta

lika

Egil Johansson. Sten försökte få litet statistiskt tänkande i mig för att göra

logi

bruk av framför allt sannolikhetsläran. Där gällde det i forskningsverksamhet
att lära sig skilja på slumpmässiga och systematiska effekter till följd av
mänsklig behandling av lika slag. Egil är från den här bygden. Honom känner ni
väl. Han var en annan av mina lärare. Han försökte främst lära ut det
humanistiska, den enskilda människans betydelse i tillvaron. Sammantaget är
Stens och Egils budskap passande. Det gäller både att se oss som "storhopen",
som Sara Lidman skriver, men också att se oss var och en som enskild
människa i "Storhopen". När forskningen kan börja förena det statistiska och
humanistiska greppet lever den upp och "talar" till oss kunskapssökande. Det är
litet grann av detta jag försöker verka för i skolorna.
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Tre teman

Det är tre teman jag försöker lägga ut i min berättelse. Det första temat är
"storhopen" eller "småfolket" i historien, vi vanliga människor och våra
förfäder. Värdet av detta känner jag oerhört starkt, när jag tänker tillbaka .på
min egen skoltid. Jag tänker på den slags historia vi fick oss till läxor att
belasta minnet med. Där fanns detaljerna om Karl XII och hans likfärd,
huruvida det dödande skottet kom från fiendeled eller egna led. Där fanns
dimman i Llitzen en novembermorgon när Gustav II Adolf mötte sitt öde. Där
fanns Ludvig XIV, solkung en, som det hette. Det var han som steg upp klockan
6 varje morgon, påkläddes av 60 nya påklädare, betittad av 600 utkommenderade undersåtar. Åtminstone jag hade svårigheter med att förstå meningen
med denna ensidiga historia. Jag lär inte vara ensam om dessa svårigheter. När
jag i vuxen ålder nu har fått chansen att möta arkivens rikedomar, våra
lokalhistoriska källor, som är vår gemensamma egendom, förstår jag på _ett
helt annan . sätt den
. ideologiska innebörden i vår äldre historieskrivning. I våra
källor möter vi en annan möjlig historieskrivning. Här möter vi de vantiga
människorna, folkflertalet som tog upp land,
bruk~de

jorden, byggde, odlade

och formade vår kultur. Vi möter sågverkens arbetare, hemmens barnaföderskor, de som gjorde kläderna, lagade maten, förde livet vidare. Vi möter
läsarna, folken i kyrkornas bänkrum. Det första temat, småfolkets historia,
handlar om detta. Våra dagars skolbarn skall få lära sig lyssna till källornas
berättelser, lära sig respektera människan i sin kultur.
Ett andra tema knyter kanske litet mer an till min lärofader Stens värv. Med
ett statistisk tänkande som nödvändig ingrediens i forskningen får vi distans
till det enskilda. Vi höjer inte det enskilda till att vara det allmänna. Vi
försöker genom det enskilda se det allmänna mönstret. Man måste se de
enskilda människorna bland andra människor. Då först får man egentligen
riktigt syn på den enskildas egenheter. Det är ett andra tema i min berättelse.
Vi kan kalla det forskande lärande. Vi menar det vara viktigt för skolbarnen
att få lära sig forska. Där ingår umgänget med böckerna på det här väldigt
fina sättet som John Olofsson påminde oss om för en stund sedan, att alltid ha
"nära" till böckerna. Böckerna och läsning är inte nog i forskningen. Allt står
ju inte i dem . Det mesta finns utanför. Forskningen måste därför alltid vidare.
Det måste också barnen få klart för sig. De som nu är skolbarn, skall i morgon
ta vid med framtidens samhälle och skriva de nya böckerna. För detta behöver
de en förberedelse i form av att redan som barn möta och praktisera ett
forskningstänkande.
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Ett tredje tema i min berättelse har att göra med vår tids tekniker. Jag tänker
på platsen som
möjlig~r

mikrofichen och på datatekniken. Genom dessa

är

tekniker kan våra fina källor, som nu bevaras och vårdas i arkiven i ett enda

!.ra

unikt exemplar, mångfaldigas och på så sätt komma närmare oss kunskaps-

.på

behövande. Genom datatekniken kan vi minnas mycket på en gång, snabbarbeta

att

uppgifter, organisera om dem osv.

r d,

1ns
)är

MIS-projektet

<an

Den här berättelsen handlar om ett arbete som vi under fem års tid (1982/83 -

en-

1986/87) driver vid Demografiska databasen. I morgon blir · det ganska mycket

sen
'lär
ära
ett
·ära
tiga
a de
·na)ter

tal om Demografiska databasen, varför jag bara nämner begreppet idag.
Datormöjligheterna skall vi få ta del av i morgon. Det här femåriga arbetet är
ett skolprojekt. Vi kallar det MIS, som är ini t ialerna på "människan i
samhällsomvandlingen". skolöverstyrelsen, SÖ, ger oss medel för att bedriva
_försök ute i skolorna på de tre teman jag har nämnt. Et.t 30-tal klasser från
mellanstadiet till gymnasiet är med. Framför allt finns dessa klasser i
Sundsvalls- och Umeåområdena. Försöken bedriver vi på ett sådant sätt att det
vi finner ut också kan tillämpas på andra håll i landet. Här i Skellefteå har ni
det förspänt på ett särskilt gynnsamt sätt genom att ert kyrkboksmaterial
redan finns överfört till datorminnena. I morgon hoppas vi få ett förprov på

·nas

vad som väntar skolvärlden i Skellefteå de närmaste åren.
Jag berättar om MIS i vi-termer. Vi är många. I Umeå är vi på universitetet en

Med

slags treenighet. Egil är projektets vetenskapliga ledare. Han är som bekant

t ans

teolog och pedagog. Jag är pedagog. Den tredje är Berthel Sutter. Han är inte

• Vi

med oss här i Skellefteå. Berthel är psykolog. Han intresserar sig särskilt för

de

hur barnen tänker i olika åldrar. Det är viktigt då det gäller historia. Historia

igen

är något abstrakt. Det finns inte tillgängligt för barnens omedelbara erfaren-

se.

het. Det behövs en viss utvecklingsgång innan man i tanken kan ta sådana

r n en

språng att man får kunskapsbehållning. På de här områdena har Berthel

ldigt

mycket att ge vårt samarbete. Utöver oss tre finns det många, många andra

.d ha

vi, som utgör MIS-projektet. Jag kan nämna hela Demografiska databasmiljön

står

med en tvärvetenskaplig sammansättning av folk från olika kunskapsområden,

j are.

alla lärarna vi samarbetar med, deras elever, elevernas föräldrar. Föräldrarna

1rgon

och en och annan far- och morförälder har klivit in fint i projektet. Ni anar ju

över

varför. De har kunnande och minnen som inte finns dokumenterade någonstans.

~

~l

a

1

ett

..
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Barnens historiska färd börjar hos far och mor, g är via far- och morföräldrar
till källornas värld.
Detta är vi inom MIS. Det är väldigt mänga, men det finns plats för fler.

SmMolkets historia
Småfolkets historia, v ära lokalhistoriska källor, de vi mest använder i skolan,
är i första hand kyrkböckerna. Där hittar vi igen människorna. I våra
skolklasser har vi lärt oss läsa dessa böcker väl och upptäcka hur mycket
information det finns om varje människa. Vi kan forska om spädbarnsdödligheten, hur det var att växa upp i hushållet, lära sig läsa i katekesen eller
i skolan, när den väl hade kommit till. Vi kan se hur flyttningsmönstrena var i
tiden och i rummet, hur drängarna och pigorna pä höstkanten bytte husbonde,
hur man drogs till sägverkssamhällena osv. Vi ser familjebildningen, familjestorlekarna, arbetslivet syns i de yrkestitlar som förekommer. Vi ser äldrandet
- att vara satt på undantag. (Titta, jag får en overha~bild
Det var ju bra!) Vi kanske skall titta på en kyrbos~ida,

av KJell Söderberg.
som Kjell sä

välpassligt kommer med här.
Det är små bokstäver i bilden. Bilden är en avskrift av en sida i en
husförhörslängd. Vi tittar nu in i en tioårsperiod 1873-1883. Vi hälsar på hos
familjen Aron Wänström i Vännäsby, väster om Umeå. Här möter oss familjen
med nummer och namn på alla medlemmarna. Vi möter också de övriga som
hör till hushället. En dräng och en piga, längst nere på sidan finns Anna Maria.
Hon är här förgångshjon, änka efter Arens far Erik. Hon är alltså Arens mor
och barnens farmor. Läser vi en rad, sä får vi med tidsperspektivet för
människan. Från födelsen i födelsekolumnen till döden, om den råkar inträffa
under längdens tioårsperiod. Här har vi dödskolumnen. Vi kan se att döden
hälsade pä hos Aron. Det var lille Adolf Alfred som rycktes bort som spädbarn.
Han var född i maj 1872 och dog i februari 1873. Längst ner ser vi att också
Anna Maria dör inom längdens tidsintervall, nämligen år 1880. Hon blev 66 är.
Sedan skulle vi kunna fortsätta vidare till dödsboken för att fä veta ytterligare
om dessa dödsfall, eventuella sjukdomar osv.
Vi behöver kanske inte läsa vidare i denna overheadbild. Det här är alltså ett
exempel på en källa, som många av oss känner till. I skolmiljöerna aktualiseras
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rar

många skolämnen utifrån uppgifterna bara på en sådan här sida. Hela soområdet, som det kallas i grundskolan, ämnen som religionskunskap, historia,
geografi, samhällskunskap. Ni förstår att våra kyrkböcker är utomordentliga
läromedel. Med litet fantasi är också svenskämnet med. På denna sida ligger
t ex livet om Aron Wänström utlagd som en mångfald uppsatsämnen att träna,
att behandla vårt språk på. Sara Lidman, Torgny Lindgren, Wilhelm Moberg
och andra av våra finaste författare kan här vara barnens inspiratörer, när vi

lan,

formulerar uppsatsämnen från den här typen av fakta. I dessa arbeten tränas

·ära

både fantasin och man får användning för de kunskaper man som barn besitter

:ket

då man skall försöka gestalta t ex "En dag i Aron Wänströms liv i maj 1875".

m s-

Rolluppsättingen är klar. Händelserna och dramatiken får man tänka ut med

~ Her

stöd av de fakta som ges i källan eller som man själv besitter.

ar i
1de,

Ni förstår hur tacksamt det är att få komma till skolmiljöer med sådant här

llje-

material, som dessutom har en direkt koppling till barnen. Materialet är

'ldet

riksomfattande. Jag som växte upp i Vittangi, en by norr om Kiruna, har en

erg.

direkt

l så

tiden. Han är. lika synlig för mig som Aron Wänström. Samma är det

.

kopl~ng

till Anders Andersson

.

La~ti,

fem-sex generationer tillbaka i
med

skolbarnen i Rättvik och på andra håll i landet. Den här direktkopplingen är
viktig, när det för barnen gäller att placera sitt uppväxande i tid och rum, att
en

finna sig själva i sitt samhälle och med tiden finna ut att de har rätt och

hos

skyldighet att som människor vara med och sätta sina spår i historien.

il j en

Hurudant skall vårt samhälle se ut framåt i tiden, så att det skall bli ett bättre

som

samhälle? Det är det arbetet vi har att bära vidare och till dessa stora frågor

aria.

passar det här materialet fint in. Vi har nu sett exemplifieringar ur husförhörs-

mor

längden. Kyrkboksmaterialet innehåller, som bekant, också födelse-, vigsel-,

· för

flyttnings-och dödböckerna, samt en hel del protokollsmaterial.

~äfa

öden

I skolmiljöerna har vi också använt oss av flera andra slags källor, som är fina

barn.

att arbeta med. Ett par av dem skall jag nämna. Vi har skifteshandlingarna på

>ckså

lantmäterierna i residensstäderna. Dessa innehåller fina kartor och beskriv-

.6 år.

ningar av byggnader. Ar on Wänström t ex, kan vi ju placera exakt på kartan i

i gare

Vännäsby och samtliga hans ägor kvadratmeter för kvadratmeter. Vi får en
beskrivning av hans byggnader med angivna mått för längd, bredd och höjd,
antal rum, vilken slags takbeläggning osv som användes. Hans mangårds-

;å ett

byggnad var ofärgad. I handlingarna kan man se att bara 16 av 35 mangårds-

.seras

byggnader i Vännäsby var "falurödfärgade". Ni kanske för er inre syn kan se

J\ /l
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byn växa upp, en konkret bild, som inte bara barnen utan också vi vuxna
behöver för att förstå.
En tredje källa som vi gärna använder i skolmiljöerna är naturligtvis bouppteckningarna. Människorna fick vi från kyrkböckerna, ägorna och byggnaderna
från skifteshandlingarna. Med bouppteckningarna får vi in föremålen, kläderna,
möblerna, porslinet och andra ting. Aren t ex hade en fiol. Jag riktigt hör hur
den fiolen kunde låta om jag ute i bygderna förmår fånga upp något av
kvarlevorna av bygdemusiken. Aren hade en pistol, en eka, fyra kor. När Aren
dog var Majros äldsta kon, står det. Ni förstär att vi nu kan möblera, sätta på
kläder, sätta arbetsredskapen i verksamhet. Det är som att resa i tiden. Alla
kan vi närma oss Wilhelm Moberg om vi tillåter oss kombinera fantasin med
fakta ur de här bouppteckningslistorna.
Det är utifrån de här slags källor vi kan tala om småfolkets historia som
komplement till den offentliga historien i läroböckerna. Krigen kan vi se från
_annat håll - inte fältherrens, utan från krigs.: och· skatteutskrivningarnas
horisont, som under århundraden lade last på börda. Det var kanske farfarsfarfarsfars horisont fortfa_rande på 1810-talet. Det går finmaskiga trådar mellan
oss som personer och historien i smått och stort, bakåt och framät i tiden.
Forskande lärande
Skolbarnen kan vara med i forskningen. Det har vi fina prov på under de fyra
är projektet har pågått. Frän mellanstadiets lO-äringar till gymnasiets
tonåringar. Barnen kan, precis som vi alla andra, vara med i forskningen var
och en på sitt sätt. På universitetet har vi på den inrättning, Demografiska
databasen, där vi nu verkar, bland våra arbetskamrater fått se fina avhandlingar: Anders Brändström om spädbarnsdödligheten, Britt-Inger Puranen om
lungsoten. Tidigare fick vi se Egils avhandling vid pedagogiska institutionen om
läskunnigheten, Kjell Söderbergs avhandling i historia om Janseniternas
emigration osv. skolbarnen kan göra sina egna "avhandlingar" och forska om
precis samma ämnen om de vill, men där materialet hämtas från deras egen
bygd. De både lär sig forska om spädbarnsdödlighet, läsning osv och får
samtidigt kunskaper om just hur deras samhälle har formats och under vilka
villkor människorna har haft möjlighet att vara delaktiga i historien.
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xn a

Vi driver alltså forskning i skolan ungefär i samma mening som man kan driva
forskning på och utanför universiteten. Det senare får vi fina exempel på en
sådan här dag. Forskare kan vi vara allihop. Det är vad som förenar oss. Idag

p p-

är det särskilt viktigt att odla forskandet i skolan. Lärandet äger idag rum

rna

också utanför och efter skolan. Vår värld förändras. I skolan hinner vi inte med

·na,
hur

viktigt för skolan att ta på sig en uppgift att ge redskap och färdigheter, som

av
.ron
L

på

särskilt mycket egentligen, hur väl skolan än försöker arbeta. Därför är det
skulle kunna benämnas forskningstänkande. Det innebär att lära sig ställa
frågor om världen, lära sig hur man skall söka information för att besvara
dessa frågor, lära sig bearbeta informationen så att den leder till kunskaper

\Ila

och slutsatser, lära sig foga kunskaperna till det som redan står i böckerna.

ned

Det är att förespråka ett forskande lärande, en attityd som skolan har som
uppgift att utveckla hos eleverna. Det material vi arbetar med har visat sig ge
mänga möjligheter och infallsvinklar för att i tidiga åldrar ge eleverna chansen

som
:rån

att börja träna ett självständigt forskande, att själv formulera frågorna om
vad som är intressant att veta. Redan i mellanstadiet ställer man sig oerhört

·nas

fina och viktiga frågor. Det kan vara frågor om enklare saker som namnskick,

far-

om svärare saker som rättvisa och jämlikhet. Materialen aktualiserar oändligt

lian

mycket frågor och tankar.
Modern teknik

MIS-projektet inleddes läsåret 1982/83. Första investeringen blev att vi köpte
fyra

kyrkböckerna för hela Västerbottens län på mikrofiche för 20 000 kronor.

;iets

Därmed fick vi ett par århundradens historia för något mindre än vad en

var

mikrodator kostar. Investeringen har vi inte behövt ångra. Den har varit och

i ska

kommer att vara oss och mänga andra till stor glädje. Innevarande läsår har vi

m d-

haft materialet utlånat till Tegs Centralskola.

om
10m

SVAR, som producerar och säljer dessa kort, har möjligheter att göra i ordning

rnas

också annat material. Om drygt en vecka skall jag åka till den by, där jag

om

påbörjade skolan vid sju års ålder, till Vittangi, för en veckas arbete. Med mig
frän SVAR har jag filmade sockenstämmoprotokoll för min bygd, kyrkoråds-

~gen

får

och skolrädsprotokollen och naturligtvis kyrkböckerna. Allt på mikrofiche.

rilka

Mycket information, men inte mer än att det ledigt ryms i ett vanligt
brevkuvert. Med hjälp av dessa material kommer j~g

tillsammans med lärarna

och skolbarnen i Vittangi att fundera hur man där skall börja kunna arbeta med
sin bygd och dess historia.

\
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Det här är möjligt tack vare den satsning som samhället gör genom SVAR.
Det andra som jag tänker på under rubriken "modern teknik" är det arbete som
Demografiska databasen står för och som ju är aktuellt för er skellefteåbor.
Samhället ställer stora summor till förfogande för att Demografiska databasen
gör i ordning flera tiotal kyrkboksförsamlingar för forskningsändamål. Vår tids
modernaste teknik, datatekniken, skall "rationalisera" forskningsarbetet, är
tanken. Tanken är att vi skall få datatekniken att lagra information, som vi
efter våra kunskapsbehov skall kunna fä oss presenterade med "blixtens"
hastighet. Tiden att sitta i arkiven och vid mikrofichen skall kunna minskas
avsevärt. Mer tid skall kunna användas till tänkande, skrivande och läsande för
att foga samman kunskaperna.
Datatekniken marscherar nu raskt in i skolans värld också. I stort sett alla
högstadie-skolor landet runt har nu för hundratals miljoner kronor köpt in ett

.

tiotal maskiner var och en. Inom MIS har. vi företagit oss att .överföra. den
teknik som Demografiska databasen utvecklat för stG>ra datorer till de
mikrodatorer som skolan lever
~ed.

Det betyder att vi idag vet hur man

bygger en slags "tidsmaskiner" i klassrummen. Varje skola landet runt kan.nu i
princip, om den vill och behöver, bygga sin egen lokalhistoriska databas, för
att t ex på so-timmar kunna fä svar på forskningsfrågor om livet i bygden, hur
det varit i olika avseenden. I morgon skall vi fä se en del prov på hur man kan
använda den här "tidsmaskinen".
I programmet står att jag skulle berätta en halvtimme. Klockan visar att
stunden börjar vara över. Jag vill påminna er att ta av vår MIS-skrift. Under
min berättelse har jag undvikit att gå in på detaljer om hur vi arbetar i
skolorna. En del av detta kommer fram i skrifterna. Ställ gärna frågor utifrän

min allmänna berättelse. Den har försökt fånga huvudmönstret i värt projektuppdrag, som nu har inlett sitt sista läsår.
MIS-böcker

l

Medan ni funderar vill jag runda av med att nämna hur vi arbetar för att föra
vidare erfarenheter frän våra försöksomräden till andra skolor. Bl a har vi i
samarbete med Liber Utbildningsförlaget gjort tre läromedel. Egil har gjort
två av dem. En heter "Lars Pehrsson i Mälsta". Ni hör titelns humanistiska
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perspektiv. Lars bodde i Tuna socken i Sundsvallsomrädet. Han var född 1813,
om jag kommer ihäg rätt. Hans liv är vi bekanta med. Det händer att vi inom
om

MIS hälsar pä hos Alma och Olle, som är ättlingar till Lars Pehrsson. De har av

or.

Lars' gamla hem gjort i ordning ett museum. Lars' föremäl, postillan han fick

;en

pä 30-ärsdagen osv "talar" till oss.

'ids
är

En andra bok av Egil heter "Sockenliv i äldre tid". Den kombineras med ett

vi

skoldatorprogram. Med hjälp av bok och program fär man vara med om nägot

ns"

sä otroligt som att besöka en högmässa i Tuna kyrka är 1820. Man sitter med i

kas

kyrkorummet tillsammans med dem som faktiskt satt där i sina särskilt

för

tilldelade bänkrum. Med hjälp av programmet kan man bekanta sig med
personerna i kyrkorummet och pä sä sätt också fä en bild av samhället.

:illa

Ett tredje läromedel, som jag har arbetat fram, har vi kallat "Lagt på minnet".

ett

Ocksä detta läromedel kombinerar bok och program. Det kom ut i augusti. I

den

"Lagt på minnet" använder jag Aron Wänströms och hans medmänniskors liv i

de

Vännäsby till att berätta hur man kan göra i ordning en skolforskningsdatabas

n an

var man än bor i landet. Vad som behövs är, förutom läromedlet, läsapparater

nu i

och kyrkböckerna på mikrofiche.

för
hur

MIS är inne på slutåret. Som en slags slutprodukt hoppas vi kunna framställa en

kan

direkt användbar bok utifrän v ära erfarenheter. Det skall bli en slags forskningshandledningsbok som vi hoppas skolöverstyrelsen finner värd att tryckas
upp och delas ut runt om i landet. Annars fär vi själva trycka boken och ge den

att

spridning.

1der
ar i
frän
ekt-

föra
~j

vi i
ort
tiska

Det var "småfolkets historia i skolan".
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Annika Hallinder

FOLKMEDICIN
Hösten 1978 initierade studieförbundet Vuxenskolan i Skellefteå ett studiecirkelprojekt betitlat "Folkmedicin - Hur man klarar sig själv!". Ämnet hade
förekommit i tidigare dokumentationsarbeten t ex "Ett sekel i skelleftebygden" 1970/1971 och efterfrågades av cirkel deltagarna. Ämnet låg även i
tiden. Folk upphör nämligen aldrig att fascineras av läkeväxter och gamla
huskurer. Folkmedicin har inte förlorat sin aktualitet - trots den medicinska
teknologins utveckling, vilket även märks i hälsokostbranschens ständigt ökade
försäljningssiffror.
Lappmarksdoktorn Einar Wallqvist inbjöds som föredragshållare på upptaktsträffen för folkmedicincirklarna på stiftsgården

j

november 1978 och inte

mindre än 100 personer hade hörsammat kallelsen. Projektet, som i likhet med
flera andra cirkelprojekt, var ett samarbete mellan Vuxenskolan och Skellefteå
museum kom sedan igång. Författaren skrev studieplanen med en omfattande

.

frågelista, som de första cirklarna i ämnet började jobba med under hösten.
Våren 1979 studerade och dokumenterade 32 studiecirklar med totalt 279
deltagare ämnet. Cirkelmaterialet samlades in, arkiverades och renskrevs
därefter på Skellefteå museum.
Cirkeldeltagarnas nedtecknade minnen omfattade en mångfald ämnesområden
allt ifrån huskurer, magiska hjälpmedel och barnavård till smittosamma
sjukdomar och kontakter med den offentliga sjuk- och tandvården.
Flertalet cirkeldeltagare var pensionärer, vilket är naturligt, eftersom denna
kategori har den rikaste minnesbilden av "livet förr". En annan faktor bidrog
även till detta och det var projektets tredje samarbetspartner, nämligen
pensionärsföreningen SFRF. Cirkeldeltagarnas minnesbild omfattade därför
tiden från sekelskiftet 1900 fram till idag.
En misstanke, som fanns redan när frågelistan skrevs och som senare kom att
bekräftas var, att få idag skulle kunna berätta om magiska botemedel som
exempelvis blodstämmare och deras ramsor, hur man botade engelska sjukan
med valbundna trän och hur man kunde koka bort "illt". Gränsen mellan
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magiska och rationella botemedel existerade knappast eftersom magin var en
viktig beståndsdel i nästan alla huskurer. Minnena förflackas dock och det
äterspeglas klart i cirkelmaterialet, där t o m uppgifter om äldre mycket
praktiserade universalmetoder som hankning, äderlåtning och koppning endast
:fie-

omnämnes knapphändigt. Detta är särskilt märkligt eftersom den sistnämnda

ade

metoden har praktiserats långt fram i tiden.

:temi

Berättelser omkring kloka gummor och gubbar är i regel mycket tunna och

mla

innehållsfattiga. Det finns dock undantag och de har levt kvar mycket länge i

tsk a

folks minne. Dessa kloka fungerade nämligen mer eller mindre som allmän-

a de

praktiserande distriktsläkare och några var t o m specialiserade. Skellefteå
fick eget lasarett med 24 värdplatser 1869. De långa avstånden och skepticism
blandad med skräck för den riktige doktorn medförde dock, att man fortsatte

<ts-

att besöka de kloka. Dessa var respekterade, ty de läste läkarböcker, skrev ut

inte

recept, hade ett eget apotek hemma med egenhändigt tillblandade eller

ned

inköpta mediciner samt gjorde sjukbesök.

:teå
n de

Den mest kände

ten.

levde och verkade i Brattliden, Kusmark och avled 1913. Han ansågs mycket

279

skicklig att behandla olika smärttillstånd i leder samt frakturer och han var

·evs

dessutom mycket slagkraftig, vilket får förklara den rika historiefloran

special~n

var utan tvekan Brattli-Jonk, Jonas Lindgren. Han

omkring honom. Många historier handlar om hur Jonke, som på gamla dagar led
av prostatabesvär och därför var sängliggande, med möda fick kravla sig ur
.den

sängen dä hjälpbehövande kom.
Andra "distriktsläkare" man minns är Gustaf Noren i Norsjö, som var verksam
under 1800-ta1et och som praktiserade allehanda huskurer och tillredde egna
mediciner. Framför allt är han känd för sina kirurgiska ingrepp, ty han

~na

fr og

opererade bölder och utförde amputationer •

.gen
rför

En annan "doktor" man minns är Doktor Dahlberg i Dalbäck, Byske sn. Hans
uthus var välutrustat med medicinflaskor och det fungerade som apotek för

att
som
1kan
·lian

patienter och ortsbor. Han hade dessutom en hälsokälla en bit frän bostaden
och han ordinerade sina patienter att dricka källvattnet och att tillbringa flera
timmar utomhus. Vid denna tid - på 1800- talet- var brunnsdrickningen mycket
populär. Källvatten ansågs verksamt mot vissa sjukdomar, t ex blodbrist.
Skelleftebygdens mest kända hälsokälla, Skellefteä Brunns- och Badhus-

/l
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inrättning anlades 1825 intill kyrkstaden i Skellefteå och blev vid tiden för
grundandet av Skellefteå stad ett populärt societetstillhåll.
Skellefteå museum lät 1979 undersöka vattnet i hälsokällan i Dalbäck vid
Umeå kommuns laboratorium för vatten och livsmedel. Analysen visade
mycket riktigt, att vattnet hade en hög järnhalt. Apotekare Jan-Erik Ögren i
Skellefteå kommenterade dock resultatet, att man för att tillgodogöra sig
samma järnmängd som i en järntablett måste dricka 10-15 liter källvatten.
Doktor Dahlberg lär även ha utfört vissa operationer, varvid patienterna bands
fast med rep och tömmar vid köksbordet. Utrustningen var enkel och brännvin
det enda bedövningsmedel som fanns att tillgå. Det är naturligt, att dessa
sanna skräckhistorier om primitiv sjukvård lever vidare, fastän "doktorn" själv
gick ur tiden redan 1881.

.,

Den siste av de minnesv_ärda "läkarna" som ofta omnämnes i cirkelmaterialet
är Doktor Engström i Söderbodan i Östanbäck. Han läste och konsulterade
flera läkarböcker, vilket måste ha v.erkat förtroendeingivande på patienterna.
Han lär t o m ha skrivit ut recept på latin, som patienterna fick ta med sig till
apoteket i Skellefteå. Besökarna kom i stora skaror och ofta långväga ifrån.
Engström kom med tiden alltmer att specialisera sig på kvinnosjukdomar.
Det cirkeldeltagarna främst

minns

av folkmedicin

är olika rationella

botemedel mot framför allt förkylning, halsont och örsprång, dvs kurer man
ofta har behövt praktisera och som därför har överlevt i flera generationer och
som praktiseras än i dag. Huskurerna och hemmamedicinerna genomgick en
stor förändring med apotekets tillkomst i Skellefteå 1822. Läkeväxter började
då ersättas av universalmediciner som Tillydroppar, Rosens bröstdroppar,
Nervdroppar och Hjärnes testamente, vilka nyttjades vid varje opasslighet.
Denna utveckling framgår tydligt i cirkeluppteckningarna, där apoteksdroppar
ofta förekommer i huskurer.
Cirkelmaterialet innehåller omfattande uppgifter om olika huskurer. De i
särklass vanligaste är; Den förkylde kurerades genom att dricka het mjölk, som
blandats med ingefära och sirap. Gul skivad lök i het mjölk var även
verkningsfull mot samma åkomma. Småsår och bölder behandlades med omslag
av groblad eller rabarberblad. Även olika typer av gröter användes vid denna
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för

typ av behandling. Torkad röllika kunde användas på skärsär och flera
cirkeldeltagare omtalar skogsarbetare, som i förebyggande syfte hade torkad
röllika i sina fickor. Än i dag vet mänga hur man gör särsalva av bl a kåda och

vid

fett. Kädsalva tillverkas även på ett par häll i större skala för försäljning.

sade

Cirkeldeltagare har t o m lyckats bli fria svärartad sjukhussjuka med egna

·en i

sårsalvor. Småsär under fötterna, s k "kräkhacka" botades generellt förr med

sig

den egna urinen. Vid sidan av urin var tjära samt även brännvin universalmedel
mot småsär. Urinvägsbesvär var vanliga förr och omtalas av flertalet cirkeldeltagare. Man kokade ofta enris- eller enbärsdricka för att bota detta. Den

ands

vanligaste gulsotsdrycken med sju sorters barker som ingredienser är fort-

mvin

farande mycket omtalad och kunde användas vid olika urinvägsbesvär. Här ser

lessa

man också hur intimt förknippad magin, med det magiska talet 7, var med

själv

vissa huskurer.
Magiska betemetoder har även levt kvar länge vid behandlingen av vårtor. Det

·ialet
~rade

har t ex varit vanligt, att man knöt bort vårtor med en ullträd, som sedan
.
grävdes ner i en fårkätte. När_ tråden v~r
försvunnen - var även vårtan borta.

.

e rna.

g till

Inom den s k tandvärden lever många huskurer kvar i minnet. Tandvärk var

.frän.

något som man förr helt enkelt bara fick stå ut med och försöka lindra. I
värsta fall kunde man låta dra ut tanden med tång eller bult. Värkande tänder
kunde bedövas eller magiskt frigöras från det onda genom att sticka en

mella

glödgad spik i den onda tanden och därefter spika fast spiken i ett träd. Snus,

man

ättika, papperstjära och omslag användes även för att döva smärtan vid

och

tandvärk. Dessa kurer har haft aktualitet långt fram i tiden. Ty förebyggande

ck en

tandvård, bruk av tandborste och besök hos tandläkare ansågs länge vara helt

k jade

onödig och betraktades som högsta tecknet på högfärd. Det var först en bit in

>ppar,

på 1900-talet som tandvård i

ighet.

sjukvärden accepterades långt före tandvården, vilket man även kan se i

·opp ar

cirkelmaterialet.

~r

egentlig mening slog igenom. Den offentliga

Det fanns redan när studieplanen skrevs en misstanke att det skulle finnas
De i

endast sporadiska minnesbilder omkring mediciner och behandlingsmetoder

<,som

med folklig anknytning. Frågelistan kompletterades därför med frågor om den

även

tidiga offentliga sjukvården. Skillnaden på det insamlade materialet är här

>m slag

mycket märkbar. Medan det är mer tunnsått med mer omfattande uppgifter

denna

omkring folkmedicinen så blir skildringarna från mötet med den offentliga
sjukvärden mer detaljerad och innehållsrika.

/l

var fä förr i tiden. Avstånden var stora, vilket innebar, att en
Läkarbesö~n

bekant ofta fick söka för den som låg sjuk och t ex inte orkade att åka efter
häst i ett par mil. Den sökande fick då försöka beskriva den sjukes sjukdomssymptom så gott det gick. Det var heller inte lätt för den enskilde att
konfronteras med den okända skrämmande lasarettsmiljön och att dessutom
kunna kommunicera med läkaren. Han hittade ofta inte ord för det han tänkte
på bondska. Följande cirkelberättelse frän Jörns sn beskriver den ofta ängestladdade kontakten med den offentliga sjukvården:
"Mitt första lasarettsbesök hände i augusti 1936. Då var det ej vanligt att
ringa och beställa tid, utan man äntrade bussen i Stavaträsk, kom ned till
Skellefteä, gick upp till lasarettet och kom in i ett stort väntrum, där det satt
en massa människor och väntade. Efter en stund kom en städerska in, strikt
uniformsklädd. Med hög smått militärisk röst började hon ett förhör m7d varje

..

besökare. Först det vanliga med ålder och hef!1vist och om man var medlem i
erkänd sjukkassa, sedan börja det verkliga förhöret. Vad söker ni för? Har ni
varit här tidigare? I så fall när? Sedan var det dags att beskriva sin sjukdom.
Hon var noga med symptomen. Detta var väl för att läkarna skulle ha en något
så när god bild utav sjukdomen, innan patienten släpptes till doktorn. Mottagningssköterskan, som tjänstgjorde den dag jag besökte lasarettet, var

-

ganska lomhörd, så hon uppmanade varje patient tala högre. Jag tyckte
situationen var obehaglig. Där satt man ibland ett trettiotal helt främmande
människor, som man tyckte tittade på en, då man stammande skulle försöka
beskriva sitt lidande. Detta att sitta i väntrummet och för en sköterska
beskriva sin sjukdom, så alla i väntrummet hörde på, detta förfaringssätt
praktiserades på mänga läkarmottagningar tilllängt in på 50-talet."
Cirkelmaterialet innehäller detaljerade berättelser från den första lasarettsvistelsen, om spanska sjukans och tuberkulosens härjningar, vistelse på Hällnäs
sanatorium och om en annan sjukdom, som ofta förekommer i berättelserna,
nämligen scharlakansfeber. Materialet visar också att befolkningen var illa
rustade beträffande hygien och bostäder. Kosten var dessutom bristfälligt
sammansatt. Detta trots att sjukvården utvecklades starkt under sekelskiftet.
Socknarna i norra Västerbotten fick egna läkare och Skellefteå stads nya
lasarett invigdes 1915.
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Minnesvärda läkare omnämns ofta och den mest omtalade är Knut Dillberg,
en

lasarettsläkare på Skellefteå lasarett fram till pensioneringen 1928. Han

ter

ansågs mycket skicklig om än rätt våghalsig och överförtjust i att operera.

n satt

Hans operationer var väl dock inte så fullt dramatiska som historierna lät

om

bekanta om hur hon opereratas av doktor Dillberg; "Du förstår, tarmarna dem

kte

tog han ut och hängde på en spik på väggen, så dem fick jag ligga och titta på!"

påskina. En kvinna från Ragvaldsträsk berättade t ex vid hemkomsten för sina

~st-

Detta är en liten del av det material som samlades in i samband med
cirkelprojektet Folkmedicin 1979. Folkmedicin är dock bara ett av 25 cirkelatt

ämnen, vars material samlats in och arkiverats på Skellefteå museum. Museets

till

samarbetspartner har i flertalet fall varit studieförbundet Vuxenskolan, men

;att

ABF och NBV har också anordnat dokumentationscirklar. Nära 500 cirklar har

rikt

allt sedan 1960-talets mitt dokumenterat den muntliga traditionen ur flera

1rje

infallsvinklar. Bl a har man skildrat byarnas historia, ortnamn, dialekter, hur

mi

arbetarrörelsen kom till skelleftebygden, Skellefteå stads historia, finska

r ni

evakueringen, beredskap·sminrien, kulturlandskapet, kyrl<stadsliv, föreningsliv

om.

och byamejerier mm. Materialet omfattar i dag flera tusen sidor med

lgot

renskrivna cirkelberättelser. Materialet arkiveras på Skelleftå museum, där

Iot-

det även är tillgängligt för besökare. Endast en liten del av materialet är

var

publicerat.

:kte

manuskript i enkla stencilerade rapporter, vilka överlämnas till deltagarna

.nde

samt till Skellefteå museum.

studieförbunden

återredovisar

stället

cirkeldeltagarnas

;öka
·ska

Hösten 1986 startade NVB i samarbete med Skellefteå museum och direktionen

sätt

vid Skellefteå lasarett ett par dokumentationscirklar i Skellefteå lasaretts
historia. Projektet initierades av direktionen, som i förlängningen gärna ser,
att det insamlade materialet resulterar i en bok. I och med detta dokumenta-

·tts-

tionsprojekt

lnäs

deltagarna i Skellefteå lasaretts historia kommer under hösten 1986 och våren

rna,

1987 att dokumentera personliga minnen kring arbetet vid Skellefteå lasarett

illa

under 1900-talet. Det är dock inte bara personal som ingår i grupperna utan

lligt

även patienter och leverantörer. Ett viktigt komplement till den muntliga

:tet.

traditionen är lasarettsarkivet med handlingar ända från lasarettets tillkomst

nya

på 1860-talet. Arkivmaterial finns dock alltid kvar för framtida studier. Den

är

cirkeln

från

Folkmedicinundersökningen

sluten.

Cirkel-

muntliga traditionen däremot är av mer förgänglig art. Det är därför viktigt
att dess innehållsrika kunskap och erfarenhet tages till vara och presenteras av
forskarna och därmed kan även traditionen hållas levande.
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Lars Jonsson
NÅGRA HÄNDELSER OCH GESTALTER KRING SKELLEFTEA FÖRUTVARANDE PROSTGÄRD

I tjugo år, har Skellefteå stiftsgård erbjudit plats för kurser och konferenser av
de mest skilda slag. Helt naturligt har tyngdpunkten legat på Luleå stifts egna
arrangemang, men deltagarna från skolans värld och vårdområdet, liksom från
organisationer och företag, har samtidigt varit många.
På samma gång, som man njutit av miljön kring stiftsgård, landskyrka och
bonnstad, har gäster från olika håll i landet känt att man trampat på historisk
mark, och frågor har ofta ställts kring platsens historia. Här får nu några
händelser och gestalter kring Skellefteå förutvarande prostgård, stiga fram.
Norrstigen, som de vägfarande nyttjade, på sin väg mot norr och väster hade
längt fram i tiden sitt s·k "pro$thörn". Nuvarande stiftsgård är nämligen inte
deQ första prästgården på denna plats. Sedan urminnes tid, har den gamla .
vägen tangerat, inte bara Skellefteå kyrka utan även socknens prästgårdsområde.
När den första gården byggs, vet ingen, men år 1531 möter vi en anteckning,
som för tankarna till en blåsig höstdag, då vinden susar ödesmättat i
trädkronorna. Där står nämligen: "Anno 1531 brann all Schelleta prästagård,
dagen före Michaelis afton." Kyrkoherden vid denna tid heter herr Björn. Han
har så sent som året innan, efterträtt Johan Petri, som blivit riven av en björn,
i närheten av Kallelax i Lule socken.
Mitt i allt engagemang, som hör samman med reformationens ankomst till
Skellefteå, byggs nu den nya prästgården upp. Kanhända står den klar, när
Laurentius Petri, Sveriges förste evangeliske ärkebiskop, gör besök, 1534.
Alldeles säkert, när herr Björn 1537 kan sätta sig ner för att studera Luthers
lilla katekes, som just översatts till det svenska språket. Den nya tiden, som
går in, tar sig även uttryck i det, att herr Björn blir den förste präst, som haft
"prästgårdsfru". Formellt tillstånd till giftermål för präster hade getts år
1536.
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Aren går, och en rad prästfamiljer hinner bebo gården, innan den röde hanen på
nytt är framme, denna gång den första maj 1681. Bland annat möter vi den
.UT-

samiske kyrkoherden Gerhard Jonae (1584-1623), från vars tid intressanta
anteckningar finns kvar, angående sockenbornas byggnadsskyldighet. Enligt

av
~r

egna
från

dessa, är socknen vid denna tid indelad i fyra fjärdingar. Var och en har att
svara för sina bestämda hus på prästgårdsområdet. Norrfjärdingen exempelvis,
har att svara för bryggstuva, badstuva, visthus och söderbod.
Det är under Jonaes tid, som sonen Johan växer upp på prästbostället, för att i

och
orisk

tåg ra
1.

november månad 1645, bli den förste av samisk börd, som ges inträde på
Sveriges riddarhus. Under sitt nya namn, Graan, tjänstgör han under en följd av
år som landshövding över Öster- och Västerbotten. Med kraft träder han upp
mot uppflammande häxeriangivelser, bl a i sin gamla hemsocken, och hävdar
att dessa är att betrakta som utslag av sjukdom.

hade
inte
am la
år ds-

:ning,
tat i

gård,
. Han
>j örn,

När man på hösten. 1700 går husesyn, framgår
inte av protokollet, vilka hus
.
som efter storbranden 1681, blivit uppbyggda. Om prästgården sägs dock, att
den "blivi:t uppsatt och byggd sådan som av sådant tillfälle i hastighet sig göra
låter."
Det är i denna prästgård, som kyrkoherde Ericus Fluur (1659-1695), kan ta
emot konung Carl XI, i samband med dennes resa till Torneå, 1694. Både på
fram- och återresan, tar kungen med följe in i prästgården, spisar middag och
beser medeltidskyrkan från 1507•
Nödåren är svåra vid denna tid, alldeles särskilt 169 5-1697. Det går så långt,
att "den som har hö och halm att mala och baka av, anses förmögen". Det är

;t till
·, när
1534.
rthers
, som
1

haft

:ts år

då inte heller lätt för Fluurs efterträdare N J Buscherus (1697-1703), att ställa
krav på förbättringar, även om prästgård och övriga hus är försummade, ja en
del förfallna. I det pest- och efter Poltava nederlagsdrabbade riket, försäljs
också så småningom prästgårdens hela inventarium, för Kronans räkning.
Det är således inte, till någon mer inspirerande miljö, som den "förviste"
hovpredikanten Petrus Anzenius (1723-1747) kommer. Som varande församlingens mest hatade kyrkoherde, kan man inte heller utgå ifrån, att hans hem
bjöd sockenborna någon öppen dörr. Den kyliga inställningen till mannen bakom
de många stockstraffen, tar sig även uttryck däri, att skelleftåborna längt
fram
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i tiden pekar på ett hål, intill prästgården, genom vilket "mörkrets furste
skulle ha fört hans själ till de osaligas boningar".
Det är under Anzenius tid, som familjen genom prästgårdens söderfönster får
uppleva, hur landskapsbilden förändras. Rikets längsta träbro börjar ta form
för att år 1735 ersätta den gamla färjan, som sedan urminnes tid forslat
vägfarande över Skellefte älv.
Från karga trakter i norr, kommer Pehr Högström (1749-1784) flyttande. Som
riksdagsman och tillhörig Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, har han blivit
Skellefteås mest namnkunnige, bland kyrkoherdar. - För att inte betunga
allmogen, flyttar Högström med familj ganska snart till egen gård, på ett
nybruk intill, det så kallade Äppelböle. Troligen blir det där, som prosten tar
emot konung Adolf Fredrik som på sin norrländska resa bett att få gästa den
högströmska familjen. På mikaelidagen 1752, kan man hålla tacksägelse i
kyrkan över att allt är överståndet och kungen lyckligen hemma i Stockholm
igen •
•
Det är under Högströms tid, som trädgårdsodlingen blomstrar som aldrig förr.
Västerbottens första äpple mognar inför nyfikna blickar. Plommon-, päron- och
körsbärsträd trivs tillsammans med oxlar och hasselbuskar. Så kommer
plötsligt den stränga vintern 1763, följd av flera hårda vintrar, och de
intressanta odlingsförsöken slås obarmhärtigt sönder.
När Högström efter arbetsfyllda år - inte minst för att lindra nöden i bygden slutar sin levnad 1784, är det tid för svärsonen C G Nordin (1786-1800) att ta
vid. En märklig man, som kanhända bara besökt Skellefteå en enda gång.
Gustaf III låter honom nämligen få Skellefteå församling som prebende.
De gamla förfallna husen får nu ytterligare förfalla, sedan överenskommelse
träffats, att Nordin skall avstå från alla krav på nybyggnation, "till dess
Allmakten behagat välsigna orten med goda år". Hur långt förfallet gått, visar
även en notis, som berättar att färgaren Petter Norborg med familj får bebo
prostgården, utan att ens behöva betala hyra.
För efterträdaren Nils Ström (1800-1830) blir det föga uppbyggligt att gå
husesyn tillsammans med socknens fullmäktige. Samtliga prästboställets hus
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r s te

har nämligen blivit obrukbara, utom den gamla anrika källaren med sin långa
trappa.

får

Nu träffas en överenskommelse, som får den ödesdigra följden, att doktor

orm

Ströms dödsbo en dag skall befinnas vara konkursmässigt. Nuvarande huvud-

·siat

byggnad växer nämligen upp, stor och mäktig, för att så långt som möjligt
likna Säbrå biskopsgård, utanför Härnösand, varifrån kyrkoherden har sin
maka. Även om socknen står bakom en del, i form av timmer, klåvar och

Som

gråsten, har Ström att själv svara för övrigt material samt arbetskostnader,

livi t

mot en ersättning av 2 000 riksdaler från sockenmännen. Det visar sig snart

Jnga

vara en summa som långt ifrån räcker till uppförandet av prostgård, två

. ett

flyglar, ladugård för 34 kor, uthus mm.

1

tar
den

Laga syn hålls 1806 och skellefteborna kan konstatera att Skellefteå pastorat

lse i

fått åbyggnader, som inte har sin like inom en mycket vid norrländsk radie.

hol m

Även trädgården har fått en ansiktslyftning, sedan den efter Högströms död,
alldeles fått förfalla.

förr.

Familjen har bara hunnit komma till ro i det nya hemmet, innan det blir dags

·och

för hastigt uppbrott. Svenska officerare upprättar våren 1809 högkvarter i

1m er

prostgården. Man fruktar rysk invasion, och den 15 maj samma år är denna ett

h de

faktum och de svenska officerarna utdrivna.
Min gamle lärare, Gustaf Renhorn, kunde på sin tid, skildra händelsen ytterst

den-

levande. Det blir nämligen hans nära släkting, Anna Margareta Renhorn, som

ttt ta

efter prästfamiljens flykt får agera värdinna i huset. Doktorinnan Ströms

gäng.

avskedsord ljuder fortfarande i hennes öron, när hon nu plötsligt sitter till
bords med den ryske generalen Schuvaloff vid sin sida; "Evad det nu blir vän
eller fiende, som kommer att ta värt hus i anspråk, skall du bevisa dem den

nelse

gästfrihet, som är vanlig i prostgården". Kanhända är det hennes charmanta

dess

sätt att agera värdinna, som får till följd, att prostgärden inte blir lågornas

visar

rov, vid den ryska avfärden.

bebo
Även general Sandels, väl känd frän "Fänrik Stäls sägner", får Anna Margareta
ta emot som gäst innan lugnet så småningom lägrar sig över bostället, och den
tt gå

strömska familjen återvänder. Vid återkomsten är tacksamheten stor, att

:s hus

gården

står

kvar,

men

församlingens

"Strömmen", har fått sig en allvarlig törn.

förtroende

till

den

räddlivade

J
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Att relationerna är spända, kan även reformationsjubelfestdagen 181 7 vittna
om, då fyra av läsarrörelsens ledare tränger in i prostgården. Vid den alltmer
upphetsade ordväxlingen yttrar ledarna bl a några ord, som ofta citeras i
svensk kyrkohistoria: "Ni har predikat lögn, och all helgelse för till helvetet".
Läget blir så spänt att Carl XIV Johan till sist sänder en kunglig kommission
till Skellefteå. Det blir allvarliga samtal, som förs i församlingens prostgård,
mellan Ström och justitierådet Josua Sylwander, innan det stora mötet i
kyrkan intill, lugnar upprörda känslor i bygden.
Till

prästbostället

kommer

1834-,

den

kraftfulle

hovpredikanten

Nils

Nordlander (1834-1874) flyttande, efter att bl a ha tjänstgjort som vice pastor
vid Uppsala domkyrka. Han efterträder då Nils Ström, som avlidit redan år
1830.
Redan från första dagen, stiger han upp i den tidiga ottan för att organisera
arbetet vid gårdens stora jordbrut<, med alla-dess anställda. Vid arbetsrummets
skrivbord föds ständigt nya planer, som får vittgående konsekvenser för hela
bygden. Genom Nordlander får Skellefteå stadsrättigheter 1845,
l~rovekt

grundas 1860 och Skellefteå sparbank blir verklighet för att i prostgården få
sitt första enkla kontor - allt till allmogens bästa. Här föds också tankar kring
fattigvårdens

reformerande

och

skolväsendets framväxt, samtidigt som

predikningar förbereds kring "den angelägnaste omsorgen". Hos familjen
Nordlander tas under de stora nödåren på 1860-talet, de allra fattigaste om
hand. I stora grytor på gården, kokas varje dag soppa till svältande skaror.
Även Carl XV får del av gästfriheten vid sitt skellefteåbesök. Adjutanten och
prostsonen Daniel Nordlander finns med i uppvaktningen och passar tillfället
att placera in ett helt batteri spirituosa i prostgårdens övre våning. Dit upp
försvinner de celebra gästerna, för att så småningom bli allt mer uppsluppna.
Följden blir ett kraftigt uppträde mellan far och son, då den store nykterhetskämpen Nils Nordlander förbjudit alla starka drycker i sitt hem.
Konsten och musiken har i Nordlander en stor vän. Ur hans hand växer bl a det
porträtt fram, av hans företrädare, vilket fortfarande finns att beskåda i
församlingens kyrkoarkiv. Tillsammans med sin maka Anna Maria, får han även
glädjas över dottern Anna, som efter studier, bl a hos den kände konstnären

.

N J Höckert och vid Academie Julien i Paris, lovordas av konstkritikerna. ·
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ttna

Den 24 april 1874 är sorgen stor i prostgård och skelleftebygd. Sliten och grå

mer

har Nordlander slutat sin intensiva arbetsdag. Makan flyttar efter en tid till

as i

sonen Daniel, nu generaldirektör vid Telegrafverket i Stockholm. År 1879 får

:et".

hon på nytt uppleva stor sorg. Denna gång är det dottern Anna, som slutar sin

iSion

lovande konstnärsbana, endast 36 år gammal. Lungsoten har skördat ännu ett

;år d,

offer. Ett porträtt av fadern, som hon målat vid sitt staffli i prostgården,

et i

vittnar fortfarande

Skellefteå landsförsamling, om hennes konstnärliga

begåvning. Vid en retrospektiv utställning, långt efter hennes död, kan
konstkritikern Daniel Johansson tala om henne -en av Konstakademiens första
Nils

kvinnliga elever - som "en av de rikaste måleriska begåvningar, vårt land

tstor

någonsin haft".

n år

Midsommardagen 1875 är spänningen stor hos doktor Simon Brandell, son till
väckelseledaren Pehr Brandeli i Nora. Det är tid för inträdespredikan, och
isera

familjen, som just flyttat in, känner sig inte välkommen till församlingen. Då

mets
~lår

hela

•

~rket

plötsligt stämningen om, efter en predikan i den överfyllda kyrkan, som
man bara inte kan glömma. Samtidigt blir den anrika prostgården centrum för

väckelsen,
~om

med oanade krafter drar fram ge11om bygden. Skaror av

få

människor vandrar genom björkallen upp mot det brandeliska hemmet för att

<ring

få sitta ner och tala om andliga ting. I kyrkan intill, upplevs psalmsången som

~n

som

"ett brus av stora vatten".

1iljen
~om

Något år senare, eller 1878, upplever Brandell tiden vara mogen att skapa

aror.

Skellefteå missionsförening, vilken fortfarande är en levande och unik

och

skapelse, för samarbete och fördelning av missionsmedel i rosenianska bygder.

'ället

Genom de i positiv mening originella predikanter, som får sitt andliga hem i

upp

prostgården, når föreningen ut till folket i församlingens mest avlägsna byar.

;>pna.

Året höjdpunkt blir de stora midsommarmötena, då inte bara kyrkan är

hets-

överfylld av människor utan även prostgården, där ett par hundra personer kan

l

t

samlas till måltid och gemenskap, med Anna Brandell som oförglömlig
värdinna.
a det
i

Även i husets köksregioner finns livet och rörelsen. Sommartid kan hushållet

även

omfatta inte mindre än ett trettiotal personer, när man är som flest. Ibland

:1ären

kan uppgifternas mångfald upplevas som något gränslöst. Samtidigt finns ofta

~da

leendet nära intill, som den gången en upphetsad jungfru kommer utrusande i

\

l
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köket och ropar: "Professorn vill ha ångskåp, negern kalla omslag och
reseombudet havresoppa". Ofta knackar det på köksdörren. Ibland en luffare,
som ber om mat. Inte sällan en bonde, som just skjutsat barnmorskan hem och
samtidigt tagit med det nyfödda barnet, till dop. På jungfruarnas uppbäddade
sängar läggs de små för att bli omskötta, innan de bärs fram till dopet. I de
stora barnkullarnas tid kan det enligt dottern Thereses anteckningar, ibland
handla om ett tiotal barn, på en enda dag.
Simon Brandell, som bl a filosofen och professorn Chr Jakob Boström hoppas få
till sin docent, fortsätter från sin nordliga horisont att hålla kontakt med den
lärda världen. Många önskar se honom som stiftets biskop, men han avböjer.
Även med prinsessan Eugenie brevväxlar han under en följd av år. Han
medverkar vid hennes Fridhem på Gotland och hjälper henne även med arbetet
vid Lannavaara barnhem i Norrbotten. I ett brev till prostgården, inte långt
före sin död, berättar prinsessan, att hon just låtit sända ett körsbärsträd och
ett plommonträd att planteras i den brandeliska trädgården.
När Brandeli 1895 återvänder frän landstinget, där han under en följd av år
varit ordförande, drabbas han av en svär förkylning, som han inte orkar bära. I
sin dagbok, tecknar makan Anna ytterst finstämt, hans sista dagar i hemmet.
Ljuset kring hans personlighet finns fortfarande kvar, när han uttalar sina sista
ord i livet: "Ära vare Gud! Amen".
Familjen Brandelis önskan, att pjteäherden Gustaf Höijer skall förrätta jordfästningen, uppfattas av många skelleftebor som en klar fingervisning. Det blir
också Höijer, som flyttar in i prostgården. Förväntningarna är stora, men den
nye herden kommer som en ensam bruten man till församlingen och avlider i
sitt hem efter mindre än ett är.
Pä nytt ätervänder livet och rörelsen till gården, när Carl Theodor Åberg
(1900-1922) med familj vid sekelskiftet flyttar in. Församlingens konfirmander
blir pä samma gäng den grupp, med vilken Åberg fär en speciellt god kontakt.
Väl förberedd vid arbetsrummets skrivbord, har den nye kyrkoherden mycket
att ge, bäde från predikstol och vid stämmor av skilda slag. Med van hand
svingar han klubban, inför den stora kyrkorestaurationen, 1914-1916.
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och
are,

Till livets stora prövningar, hör den oktoberdag 190 l, då prostgärdens östra
flygel brinner, och kyrkoarkivet skadas än värre, än vid ryssarnas invasion,

och

1809. I rummet intill arkivet står samtidigt den nyss inköpta arkivdörren, utan

i a de

att ha hunnit sättas på sina gångjärn. I bygden går rykten, att sonen, den

I de

sedermera kringvandrande Prost-Erik, brottats med en kamrat, varvid en

land

brinnande fotogenlampa fallit omkull.
Nu följer ett drygt och mödosamt arbete att ute i bygden samla in person-

få

uppgifter, istället för de förbrända, och även låta restaurera det som räddas

den

kan. Samtidigt växer en ny flygelbyggnad i höjden för att ersätta den

5jer.

nerbrunna. Även prostgårdens takkonstruktion och takhöjd förändras och i

Han

husets olika rum sätts "moderna" kakelugnar in.

lS

·e t et
ån gt

Efter två engagerande kyrkoherdeval, det senare med hela 6708 röstande,

och

flyttar Brandelis måg med familj in i det som en gäng var makan Kerstins
barndomshem. Aret är 1923. Kristian August Fellström blir på samma gäng den
siste bland kyrkoherdarna, som handlägger viktiga frågor, som rör samhällets

v är
ira. I
m et.

angelägenheter. Ofta brinner skrivbordets lampa in i den sena natten. Ändå

sista

finns han i den tidiga morgonen ute i trädgärden med kratta och spade i

hela vida fält. Som ordförande i bland annat kyrkostämma, skolräd och
länsskolräd samt fattigvärdsstyrelse, har han att fatta beslut i de mest skilda

handen. På detta sätt skapas en grundkondition som följer honom genom livet,
ända upp mot de hundra åren.
jord: blir

I sin svärfars anda, arbetar Fellström vidare på det som rör församlingens

den

innersida. Till missionsföreningen kallas nya medarbetare. Tillsammans med

der i

församlingens präster och de äldre predikanterna, bl a frän Brandelis tid, gör

t

de sin viktiga insats vid byarnas mänga missionsmöten. Det är vid ett
kyrkkaffe i prostgärden som Gabriel-Annersa, nestorn i skaran, fäller en av
~berg

sina bevingade repliker: "Jag är hemmagjord". Det blir svaret till en i hans

mder

tycke näsvis sydlänning, som ställt frågor kring hans skolgäng och eventuella

takt.

utbildning.

reket
hand

Gäng på gäng söks Fellström i sitt hem upp av ungdomar, som bär på kallelsen
att bli präst. Med stor iver söker han hjälpa dem. Lägligt sänder en dam i
Stockholm, en större summa pengar till detta ändamål. Det får bl a till följd,
att fyra medellösa ungdomar samtidigt kan fara till lärdomsstaden för att så
småningom göra viktiga insatser i sitt hemstift.

34

Inte sällan hörs i den tidiga morgonen, skramlande vagnshjul eller vintertid en
klingande bjällerkrans i prostgärdsallen. Sjukbuden är mänga i den vidsträckta
församlingen och på trappan står prosten äter och äter, med det slitna
sockenbudtyget i handen och väntar på avfärd. Ofta har den hämtande bonden
legat över i bonnsta'n för att kunna starta färden med utvilad häst.
Anteckningar visar att Fellström under ett och samma är kunnat åka häst 350
mil i samband med sjukbesök, åka tåg 126 mil efter bastuträskbanan samt
slutligen gå till fots 36 mil. När bilismen så småningom brer ut sig i bygden,
kan den erfarne vandraren skämtsamt ge rådet till den· alltför bekväme
bilisten: "Hör Ni! Fortsätter Ni på det här viset, kommer Era efterkommande
inte att ha några ben alls".
När fyrtiotalet går in, börjar en liten pojke i östra flygelns kyrkoadjunktsbostad att också ta del i livet på prästbostället. Till hans första upplevelser
hör en gråkall morgon, då prostgärdens gröna ytor plötsligt täckts av militära
tält i olika format. När han så småningom tar sig en prome':'ad till prostgården,
har hela övre våni~e
gäng inte en rysk
koc~

"invaderats" av svenska officerare. I köket är det denna
som tagit över ruljangsen utan "Havets fasa" frän

Byske, som gått iland. Stor väldig och välvillig står han där vid den svarta
järnspisen och i fortsättningen vankas ofta något gott, när man hälsar på. I
skuggan av det andra världskriget varar nämligen den päkomna "invasionen" en
längre tid.
Alla drar en .suck av lättnad, när allt till sist är över, och siste man lämnat
gärden. I den nervösa stämning som rår, inte minst vid general Rosenblads
inspektioner, flödar nämligen spriten, och under nätternas oro och skrik,
förlorar både ung och äldre sömnen.
Även traktens råttor strömmar till, och på storleken kan den gamle kyrkvaktaren inte ta miste, när han möter den lille pojken vid ett hål i uthusets
stenfot, och undrar hur det är fatt. Svaret kommer blixtsnabbt: "Jo, farbror!
Det här måste antingen ha varit en oxe - eller då var det en rätta."
Inte längt efter militärens avfärd, står den lille pojken tillsammans med sin far
och prosten och ser ett långt tåg dra förbi den gamla prosthörnan. Det är de
nordfinska flyktingarna, som kommer vandrande med trötta steg för att
placeras ut i bygden. Efter sig leder de råmande kor och magra hästar.
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d en

Nu fylls i snabb takt den västra flygeln med skänkta kläder och skor, och

ckta

tillsammans med sin mor möter pojken prövade människor, som kommer till

litna

prostgärden för att söka rätt på något, som kan ersätta de trasiga och slitna

nden

kläder, man har på sig.

1äst.
350

Så småningom kommer fredligare tider och i västra flygelns rum flyttar s k

;amt

samvetsömma in. De har kommit frän olika häll i landet för att restaurera den

;den,

gamla kyrkstaden. På kvällarna tas gitarrer och dragspel fram och de gamla

•ä me

skillingtrycken och läsarsångerna avlöser varandra. Mindre glad blir gärdens

ande

husbonde, när han möter den lille pojken med plakat både på rygg och mage,
ute på gärden. Där står nämligen: "Vakna! Köp vakttornet!"

1kts-

Sä småningom är det tid för den brokiga skaran att bryta upp och flygeln i

elser

väster blir nu anhalt för en massa elever, som på frukostrasten kommer

itära

rusande frän Brännans skola för att- fä del av skolbespisningens välsignelser,

~den,

som just blivit verklighet.

'en n a
från
rart a

Det relativa lugnet återvänder på nytt, när flygelns
s~art

järnspisar övertas

av traktens skolkökselever.

på. I
n" en

Till prostgärdens östra flygel anländer också en ständig ström av människor.
Sorgsna människor i svart kommer för att anmäla sina käras bortgång.
Roteombud kommer, med portfölj under armen, i mantalsskrivningstid.

mnat

Lysningspar kommer cyklande, och stadens gamla taxibilar rullar inte sällan in

blads
;krik,

med sina brudpar. Inte sällan bjuds den lille pojken på en åktur, under
väntetiden.
Det blir också dags för honom en dag att bevista sin första vigsel. Bara han nu

kyrk-

kan hålla tyst! Läget blir prekärt, när hans far, vigselförrättaren, står där och

usets

väntar på brudgummens "ja" som inte kommer. Resolut ger bruden sin blivande

·bror!

man en så vass armbåge, att han håller på att tappa balansen helt. Sä väser
hon fram på genuint skelleftemål: "Schwara då ditt mähä!" Snabbt avdunstar
det lilla bröllopsvittnet för att skratta ut bakom husknuten.

in far
är de

l adjunktsbostadens gamla kök, sitter ofta någon kaffegäst vid bordet. Inte

r att

sällan någon bybo, som besökt pastorsexpeditionen i bottenplanet. Ibland en
luffare eller något av traktens original. En av landets biskopar, på besök, blir

\

l
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något konfunderad, när han möter ett av de sistnämnda, som med ett stort
leende sträcker fram handen och säger: "Men eint jer hä väl en Manfre!'1
Den gamla väl använda köksspisen med sin stora kåpa, ryker inte sällan in.
Betastingen är stor, då den också delar rökgång med vardagsrummets kakelugn.
Ställets gårdskarl, som hört talas om problemen tycker sig en vårdag vilja göra
dagens goda gärning. Innan någon hinner blinka, packar han spisens sotlucka så
full med gamla dagstidningar, den bara kan bli. Därefter tänder han på.
Resultatet blir en eldkvast, som står rakt upp i skyn, ur husets skorsten och får
de förbipasserande att förskräckta stanna upp.
Nu följer en spännande natt, då muren är het så att det osar och samtidigt i
fara att spricka. Som tur är sitter kyrkoarkivets dörr denna gång på sina
gångjärn.
I den anrika trädgården möts inte sällan boställets båda familjer. På

.

.

.

försommaren varje år dras blickarna alldeles sarskilt till ett paradisäppelträd,
som Pehr Högström planterat, redan på 1700-talet.
I sina minnesbilder, med de tiotusen handskrivna sidorna - vilka även gett
fakta till det som här skrivs - tecknar prosten Fellström bilden av det gamla
vårdträdet. Det har för honom blivit något av en levande varelse: "Nu orkade
snart det gamla trädet inte med något mer. Länge hade det lyssnat till kyrkans
klockor, då den ena generationen av präster efter den andra gjort sin sista
färd. Det hade sett prostgårdens änkor och barn lämna hemmet med tunga
hjärtan och nya familjer komma i deras ställe. Trädet hade icke behövt flytta.
Lika vänligt hade det som en god tomte mött de nya människorna, när de ·sökt
ro och svalka i dess skugga".
En stilla försommarkväll upplever vi samtidigt från prostgårdens och adjunktsbostadens fönster, hur vårdträdet, mitt i sin sköna blomning, faller till marken
och blir liggande. "Varje fiber av levande kraft har tjänat ut". När vi strax
efteråt står samlade kring vårdträdet upplever den lille pojken och hans far,
hur den gamla prosten plötsligt står där och gråter. Ja vi sörjer alla tre, som
när man sörjer en god vän.
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·ort

När makarna Fellström, år 1952, bryter upp från prostgården, går något av en
epok i graven. -På samma gång återstår mänga aktiva år för dem båda. Ett av
de sista offentliga uppdragen, blir att ta emot Gustav VI Adolf, som denna höst

in.

besöker övre Norrland.

tgn.

öra

En gråkall novembermorgon, samma år, flyttar familjen Axel Boström in i

så

prostgården och lämnar samtidigt Bromma församling bakom sig. Läng tid har

på.

gått, sedan restaurationen på 1920-talet gav gården bl a dess centralvärme och

får

rinnande vatten. Nu behövs en genomgripande renovering, vilken också sker.

l

Bl a flyttas salongen från husets övre plan till dess nedre.
gt i

Rummen med sina väldiga ytor fylls nu av säng och musik, som aldrig förr. Vid

;in a

familjehögtider när de metanderska och boströmska släktena kommer samman,
flödar musiken som allra mest, till glädje inte minst för husets gäster.

På
räd,

Mänga uppgifter ligger framför den nye herden. Bolidens kyrka
s~al

byggas,

Skellefteå landskyrka restaureras och nya kyrkogårdar iordningsställas. Mitt i
allt detta yttre "gnistrar" det ofta kring de pr.edikningar, som förbereds vid
arbetsrummets skrivbord.

~et

m la

När tanken så småningom föds, angående en stiftsgård i Luleå stift, är

:ade

församlingens beslutande liksom husets invånare beredda, att låta den anrika

<ans

prostgården fä bli ett hem, inte bara för en familj, utan för ett helt stift.

:ist a
mg a

Så skapas stiftelsen, Luleå stifts stiftsgård. Den högtidliga invigningen sker

·tta.

Midsommardagen 1964, sedan prästfamilj och pastorsexpedition flyttat över

sökt

till en av församlingens komministergårdar och de båda flyglarna genomgått

en omfattande restauration. Samtidigt inleds ett nytt avsnitt i boställets
mångfacetterade historia.
kts:k en

trax
far ,
som
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Ulf Lundström

ALLMOGEBÅTAR I NORRA VÄSTERBOTTEN
Följande framställning behandlar de allmogebåtar som förekommer i åar och
insjöar främst inom Skellefteä kommun i norra Västerbotten. Havet har
lämnats utanför mina forskningar då Peter Gustafsson på Skellefteä Museum
länge har arbetat med detta område. Peter Gustafsson har inspirerat mig till
mina båtforskningar och gett mänga värdefulla uppgifter. Denna artikel är ett
försök till sammanfattning av vad forskningarna gett till dags dato. AvsH<ten
är att senare ge ut en fylligare redogörelse för båtarna inom området, där alla
sagesmän kommer att anges. Resten av artikeln bestär av redogörelser för
varje bättyp. Jag vill tacka Olavi Korhanen för synpunkter på texten.
Inlandsbåten ~n

Väster om sjöarna Stora Bygdeträsket, Göksjön,- Neboträsket, Skrämträsket,
V.aruträsket och sjöarna vid Norrlängträsk finns en bättyp, som inte förekommer i kustlandet.
Båten är byggd med köl och stävar. Stävarna är mera spetsiga än hos den
sjöbåt som förekommer i kustlandet. Inlandsbåten är något mindre än denna
och är mera rund i formen.
Inlandsbåtar förekommer både i sjöar och i strömmande vatten. Båten som
brukas i åarna är mera uttagen mitt pä och ändarna är mera upptagna, så att
man snabbt fick utslag med äran när man skulle väja för en sten. Den är
bredare på mitten för att bli stabilare. Båttypen har använts som flottningsbåt
i Tallän, Sikän, Risän, Bureälven, Klintforsån och Kägeälven. I Skellefteälven

var den flottningsbåt efter 1865.
Inom Burträsk socken väster om Stora Bygdeträsket kallas båten för häp. De
flesta äldre personer inom området känner till ordet och mänga säger att häp
betyder bät, vilken som helst. Andra säger att häpen hade spetsiga ändar.
I Bygdeträskliden, Innansjön och Gammelbyns fäbodar, vilka ligger strax
utanför inlandsbåtens utbredningsområde, är också ordet häp vanligt. Här är
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ordet beteckningen för just inlandsbåten. Man hade sett båten användas i
flottningen och efter 1919 hade några häpar börjat dyka upp i Stora Bygdeträsket och Göksjön. Uttalet av ordet häp är här hap. Man kan jämföra med
ordet båt som här är bat. Detta ord är för övrigt beteckningen på kustlandets
och

sjöbät.

har
!U

m

till
ett
ten
lila
för

I Norsjön vid NorsjÖ samhälle fanns tidigare kinningsbätar, vilka användes vid
notfisket. Vidare fanns där inlandsbåtar och de kallades för häpar (E Jakobsson

i boken Liten historik om Norsjöbygden).
Kinningsbätarna förekom tidigare i inlandet men försvann nästan helt på 1900talet. Muntliga belägg på kinningsbätar finns förutom frän Norsjön frän
Bjurträsket och sjöarna kring denna sjö, Rörträsket i Norsjö socken, Gallejaur
på gränsen mellan Norsjö och Arvidsjaurs socknar, Renträsket, Rismyrliden
och Åbyn, alla i Burträsk socken. Sä båttypen har förekommit i Burträsk,
Norsjö och åtminstone delar av Arvidsjaurs socken. I Jörns socken där ordet

<et,
)re-

häp inte förekommer fanns kinningsbätar längs Byskeälven och i sjöarna intill
•
älven. Här kallades inlandsbåten för lapbäten~
Under den tid kinningsbåten fanns i området var ordet häp beteckningen för

den
nna

inlandsbäten. Men på 1900-talet då inlandsbåten praktiskt taget var allenarädande fick ordet håp en mera allmän betydelse "båt", "liten båt".
Ordet häp finns även i Petiknäs, Norsjö socken och i Storkägeträsk, Skellefteä

:;om

socken. I Petiknäs kallas små båtar av inlandsbåtstyp för håpar. De såg

att

likadana ut som de större båtarna. En person som kallades Häpmästaren, vilken

1

är

;båt
.ven

inte var frän trakten, kom till Petiknäs och byggde dessa båtar i början av
1900-talet. Just dessa små båtar kallas håpar. Det verkar som om ordet häp

-

var obekant i byn dessförrinnan •
Inom Jörns socken och inom området norr om Skellefteälven verkar annars

De
håp

ordet häp vara obekant. Däremot förekommer inlandsbåten inom det området.
Inlandsbåtens storlek kunde variera mellan

3f

till 5f meter. Man kunde tala

om lillhäpen och stor häpen. Ofta hade båten två årpar. Flottningsbåtarna i
trax
r är

Sik-, Tall- och Risåarna var ofta av en mellanstorlek och den hade vanligen ett
årpar. Men bak i båten använde man en styrära för att snabbt ändra kurs.
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Vanligen gjordes borden och stävarna av tall och vrängerna av gran. Uno
Viklund i Bygdeträskliden säger att i en så stor sjö som Göksjön var häpen
mindre lämplig. Kustlandets sjöbåt "batn" var stadigare och stabilare i hårt
väder och man höll kursen bättre med den. Häpen var däremot mera lättsnodd
och var därför lämplig i flottningen.
Inlandsbåten eller häpen finns beskriven från tidigare århundraden. Olaus
Magnus beskriver häpen i "Historia om de nordiska folken", som kom ut i
mitten av 1500-talet. Den sägs vara långsträckt och byggs utan bruk av nitar.
Vidare uppges den vara mycket lättrodd. Den brukades både på älvarna och i
Bottenviken.
Nicolai Lundlus skrev 1670 i sin "Descriptio Lapponiae" om de båtar som
bönderna i Umeå socken använde, när de på våren fiskade gädda och abborre i
sina fjällträsk uppe i lappmarken. Han säger om båtarna: "Desse båtar som
bönderna hafwa äro så lätta att de dem bära på sine axlar, äro hopbundna med
hampetrå så tjock som laxtrå, och med spikar i stamn och i kölen och med tunn
kiära struken för dess täthets skull, o~h

de kunna bära 30 pund där till en

Pärson".
Om samernas båtar sägs: "Att månge fårssar de äro half mil lång, och de
fårsar som detöra sig wåga, så är deras båtar så lätta att en person kan honom
på sina axlar bära, desse båtar som Umeå lappar hafwa äro gjorde af Gran,
derföre att de ju lättare wara måste, och de äro långa och intet mycket breda,
3 famnar lång (4,8 m) och 3 alnar (1,80 m) bred, och de äro mycket lättrodda,
att neppeligen en kar kan gå fast på landet, ja fast han skulle ändock löpa,
skulle han ändock icke wara deras båtar fölgachtig. Desse båtar äro sammandragin med tåg, som de rifwa af jorden, som de at granröttr rifwa, De bruka
icke mycket spik, derföre att de icke skulle blifwa tunga, utan allenast
stammar och under med kölen: Desse bårar äro så lätta, att om de stå
kullskilda på landet, till efwentyrs skulle komma stort blås wäder, skulle han
blåsa långt sin kos, så framt de icke lägga stenar åfwan på honom". Enligt
Lundlus hade samerna och bönderna samma slags båtar.
1732 beskriver Linne samernas och böndernas båtar inom Lycksele lappmark
vid Umeälven. "Sina 'håpar' eller små båtar, med vilka lapparna fara utför de
mest rasande forsar och skummande vattenfall, förfärdiga de av mycket tunna
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Uno

granbräder, som hopsytts med rötter, på det järn ej må öka deras tyngd. Det

!ipen

behöves nämligen, att båten är så lätt, att den av en enda man kan bäras på

hårt

huvudet en eller annan timma, dä man på grund av motström måste taga vägen

lOdd

till lands, men tillika så stor, att den på en gång kan rymma fyra personer".
Den båt som Linne äkte i, och som roddes av en bonde, verkar ha varit av

llaus

samma typ. Den kallas håp och är lätt för en person att bära. Linne har även

ut i

en teckning av den båten och den svarar väl mot dagens inlandsbåt eller håp.

i tar.
tCh i

Som vi ser har inlandsbåten eller häpen varit ett viktigt hjälpmedel för
bönderna vid deras fjällträskfiske. Om vi tittar på norra Västerbotten bör
nägra viktiga vattendrag för böndernas färder till fjällträsken ha varit

som

Skellefteälven, Bureälven, Rickleän och dess källäar Tallån, Sikän och Risån.

rre i

Det måste ha varit stora fördelar att ta med sig båten ända fram till

som

fjällträsken. Det var lätt att forsla tillbaka fisken i bäten och en resa med

med

strömmen måste hagätt väldigt fort.

tunn
.l en

Olavi Korhonen som forskat om båttermen håp har kommit fram till att ordet
kan ha länats in till Västerbotten under vikingatiden eller 11 00-talet. Ordet
häp har ursprungligen betecknat en båt gjord av en urholkad aspstock. Det är

h de

möjligt att man brukat sådana i Västerbotten.

tnom
an,
~r

Redan Ottar av H~.logand

berättar på 870-talet om de lätta båtar som

·eda,

kvänerna använde vid sina färder till Norge. Kvänerna brukar vanligen tolkas

tdda,

som västfinnar. Andra menar att de tillhörde ett folk boende vid Bottenviken.

löpa,

Kvänerna färdades troligen på Övre Norrlands älvar. Enligt Ottar kunde de

n an-

bära sina bätar över eden. Bätarna beskrivs som mycket små och lätta.

,ruka
l västra delen av Burträsk socken lever några traditioner om skatter som
~nast

stå

grävts ner vid någon ryssinvasion för mycket länge sedan. Traditionerna har

· han

skrivits ner av Johan Arvid Lundström, född 1887, från Stenbacka, Villvattnet.

nligt

Han har skrivit ner dem i en släktbok. Det betonas att det inte rör sig om 1809
utan längt tidigare. Karelarna som bedrev handel i Övre Norrland under
medeltiden brukar kallas ryssar, dä de levde under Novgorods välde.

n ark
Sr de

En skatt uppges vara nedgrävd vid RisAträsk som ligger intill Risän. Skatten

unna

ska vara nergrävd i ett stenröse intill Fredrik August Nilssons åkergräns.
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Nilsson ägde hemmanet i slutet av 1800-talet. En annan skatt ska vara
nergrävd vid Rundaberg i närheten av sockengränsen mellan Burträsk och
Degerfors. Den platsen ligger intill Storsävarträsk i Sävaråns vattenområde.
Traditionen om den senare skatten hade Lundström hört av Nils Gustaf
Lindmark som bodde i Långträskliden i slutet av 1800-talet. Det är möjligt att
dessa traditioner kan vara ett minne från den tid då karelare färdades på
vattendragen i Västerbotten.
Aspbåtar

Olavi Korhenen har i en avhandling kallat "Samisk-finska båttermer och
ortnamnselement••• " visat hur det finska ordet håp lånats in till Västerbotten.
Lånet kan ha skett redan under vikingatid eller tidig medeltid,
m~n

att

fastställa en exakt tid är vanskligt. I Finland betecknar ordet haapio en
urholkad aspstock som värmts över eld, vilket gjorde det möjligt att utvidga
stocken till en båt. Stocken spändes ut med käppar i lämplig storlek. Denna båt
blev väldigt lätt och kunde bäras av en person mellan vattendragen. Möjligen
kan ..båten ha nått Västerbotten som iseka på något finskt sälfångstfartyg,
enligt Olavi Korhonen. De finska sälfångstfartygen kom varje vår över till den
svenska sidan av Bottenviken, för här gick isen upp först.
På sälfångstfartygen på Runö i Rigabukten medfördes en liten, mycket lätt
julle som kallades "hoap". Den rymde en man. Att ordet och båttypen levt kvar
i den funktionen är möjligen ett tecken
~å

att häpen lånades in just som isjulle

på säljaktfartyg. "Hoapen" tycks endast ha använts i denna funktion. (Klein,
Runö).
För att tillverka en urholkad aspstock krävs en stock som är minst ca 60 cm i
diameter. Båtens längd är ungefär 5 meter. Man har varit osäker på om
båttypen verkligen har förekommit i Västerbotten då man har menat att aspen
inte blir så stor i området. Jag har frågat flera äldre personer som säger sig ha
sett stora aspar på mellan 80 cm och en meter i diameter. Asparna var
eftertraktade då man kunde sälja dem som tändsticksvirke med god förtjänst.
Därför har de flesta äldre bestånd av asp huggits ner. I senare tid har aspen
även betraktats som ett ogräs då slyet snabbt sprider sig i åkerkanter och
gamla betesmarker. Därför röjs ofta asparna bort. Stora aspar vid bebyggelse
anses besvärliga på grund av de myckna löven.
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och
·åde.
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Själv har jag sett en asp i Broträsk, Lövångers socken som var på 70 cm i
diameter i brösthöjd samt en asp i Bäckliden, Bygdsiljum i Burträsk socken som
var en meter i diameter ca en meter ovanför marken. Omkretsen var 326 cm. I
Gravlund, Innansjön i Burträsk socken har jag sett en asp på 85 cm i diameter
som var helt frisk. Annars är det svårt att hitta stora aspar som inte är
angripna av röta. Intill den aspen står en nästan lika stor asp. Nyligen såldes en
asp intill som var en meter i diameter. Den såldes till båtvirke. Det verkar
således fullt möjligt att man har kunnat tillverka båtar av urholkade aspstockar i Västerbotten. Och är det teoretiskt möjligt att göra dem har man

och
tten.

sannolikt också brukat metoden. Förekomsten av ordet för aspbåten "håp" i
Västerbotten, är enligt min mening en indikation på det.

att

1

o en
tidga
3.

båt

!igen
.rtyg,
.l den

Men man har byggt och bygger fortfarande aspbåtar i Västerbotten. Nu rör det
sig inte om stockbåtar utan om båtar av bräder. Båtar byggda av asp är
obekanta i övriga Sverige, enligt Peter Skanse. Ännu idag ser man alltså spåren
av denna gamla finska kulturström i norra Sverige. I övriga Sverige har aspen
a~t

en låg ·status och om man har byggt. någo~

detalj i båten av asp förklarar man

man inte hade något annat virke till hands, enligt Skanse•
Aspens främsta egenskap är att den är mycket lätt. Båtarna blir så lätta att en
person kan bära den mellan vattendragen. Det är vidare lätt att dra båten över

: lätt

landsträckorna mellan sjöarna. I havet var aspbåtarna praktiska, när man

kvar

skulle gå iland på något grunt ställe och dra upp båten på stranden. Man hade

s julle

skötbåtar, lagnbåtar och jullar av asp.

(lein,
När man tar aspvirket måste man använda gammal asp för ungaspens virke har
en tendens att vrida sig. Denna egenskap har gjort att aspen har ett lågt värde
cm i

å om

som båtvirke, men det beror i hög grad på att man inte vet att gamla aspar
saknar denna egenskap.

aspen
;ig ha

Det aspvirke som används måste också vara kvistrent. Aspen har en egenhet

a var

att dra till sig vatten. Gunnar Westin i Gammelbyns fäbodar, Burträsk socken

jänst.

hade gjort ett räcke på sin lastvagn av asp. När det regnade sög virket åt sig

aspen

vatten och blev tungt. Denna egenhet har gjort att många trott att aspvirke

r och

inte lämpat sig för båtar. Men tjärar man bara båten så är denna egenskap inte
något problem.

~gels

44
Lars Renhorn i Brattås, Lövångers socken säger att till en skötbåt av tall eller
gran gick det år 10-20 liter tjära. Till en aspbåt gick det åt dubbelt så mycket
t jära. Aspvirket sög åt sig tjäran som ett läskpapper. Men sedan behövde man
inte tjära båten på lång tid. Åke Lundberg från Sörböle berättar att hans far
Hjalmar Lundberg byggde några aspbåtar. Han hällde tjäran direkt i båten.
Aspbåten ruttnar inte utan håller väldigt länge. Det talas om hundraåriga
föremål av asp som är i mycket gott stånd. Därför är det inte omöjligt att man
skulle kunna hitta mycket gamla aspbåtar.
Aspvirke är lätt att arbeta med och virket kunde lätt formas. Om man hade
aspbräder som slagit sig kunde man lägga dem i vatten och böja till dem. Man
byggde, som jag nämnde alla typer av båtar av asp. I havet skötbåtar,
lagnbåtar och jullar och i inlandet ekor, inlandsbåtar och kustlandets sjöbåt.

Ekan - även ka.Uad häp eller skäkta
Fram till dess att båtmotorn kom i bruk, fanns ekan i norra Västerbotten inom
ett område innanför kusten som i väster brgränsas av sjöarna Stora Bygdeträsket, Göksjön, Neboträsket, Skråmträsket, Varuträsket och sjöarna vid
Norrlångträsk. Dessutom fanns ekan i havet.
Ekan byggdes på klink, dvs borden sattes utanpå det bord som satt närmare
båtens botten. Ekans botten var bara svagt rundad. Nikanor Lundmark i
Långviken började med en köl som huggits ut ur en gran. Han tog även roten
till granen som satt kvar på kölen som en liten stäv i bakre delen av kölen. De
övre hörnen av kölen hyvlades in så att man fick en skåra på ömse sidor av
kölens överdel. I dessa skåror fästades bottenbräderna på ömse sidor om kölen.
Sedan sattes en bräda ovanpå fogarna mellan bottenbräder och köl. Därefter
sattes borden fast. När speglarna var påsatta, spikades den stävliknande delen
av kölen fast mot akterspegeln som en förstärkning. Som tätning mellan
borden hade man strimlor från jutesäckar som man hade doppat i tjära.
Nikanor Lundmark använde gran till borden för att båten skulle bli lätt. Av
samma anledning gjordes borden breda. Ekan blev så lätt att en person kunde
bära den mellan sjöarna. I Långviken kallade man ekan för håp. Denna lätta
farkost har en hel del gemensamt med de håpa r som byggdes i inlandet.
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eller

Vrängerna gjordes av granrötter som hade kluvits. Under 1940-50-talen började

eket

han istället för granrötter använda ribbor som· köptes. Ribben kokades och

man

kunde sedan böjas och sättas fast i båten.

; far
De flesta andra båtbyggare som gjort ekor och varit verksamma under 1900talet använde tallvirke till borden, då man menade att det var svårt att få tag
lriga

i kvistfritt granvirke. Dessa båtbyggare har inte haft kravet att båten skulle

man

bli så lätt att en person skulle kunna bära den. Dock har man gjort borden
breda för att få ner vikten. I stället för att börja med en köl byggde man båten
på en bottenbräda som var ganska färsk så att den var böjbar. När ekan var

hade

klar kunde man spika på en köl på utsidan.

Man
Båtbyggaren var ofta en person som förutom båtbyggandet hade andra sysslor.
~tar,

Han kunde vara snickare eller småbonde.
Ekan är lättmanövrerad och ger snabbt utslag för ett enda årtag. Därför är den
praktisk när man fiskar med nät, mjärdar, ryssjor samt vid ljustring. Båten går
lnom

högt i vattnet och kan glida över ett utlagt nät. Den är mycket praktisk där

·gde-

det är grunt. Enligt en uppgift ska det räcka med l dm djupt vatten för att den

vid

ska gå fri från botten.
I Falmarksträsket användes ekan som iseka, när man fiskade gäddda med

nare

ryssjor, på vårvintern. Stora råkar fanns i isen och i och med att förpartiet

1rk i

stack upp så mycket var ekan lätt att dra upp igen. Det var också en fördel att

·oten

båten var så lätt. Där det var öppet vatten stakades ekan fram, sedan drogs

a. De

den upp på isen och drogs efter isen tills man kom till öppet vatten igen.

>r av

ölen.

En nackdel med båten är att den har en tendens att snurra runt. Den nackdelen

ter

brukade man mildra genom att sätta på tunna lister under båten så att man

felen

fick bättre styrförmåga. Särskilt när det var kallt hade man riktigt dåligt

ellan

grepp med ekan. Det var en konst att ro ekan så att den inte snurrade. Båten

"j ära.

var även svårmanövrerad för en ovan person när det stormade, speciellt om

:. Av

man var ute på en stor sjö.

~f

:unde
lätta

Ekan var inte lika vanlig i sjöarna som kustlandets sjöbåt. Ekan förekorn i små
sjöar och i vikar av större sjöar. Ekan förekorn även i havet. Där kallades den
skäkta. Sommartid användes den i skyddade vikar och på grunt vatten.
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Förutom att den gick på grunt vatten hade den fördelen framför skötbåten och
lagnbåten att den gick att landa med var som helst på
strande~

Man behövde

inte speciella båtlänningar. Ekan kunde användas vid nätfiske och som hjälpbåt
vid notfiske om inte noten var alltför stor. På vintern användes ekan som
iseka, bl a vid säljakt. Den användes även som iseka på den stora fälbåten, när
man gjorde längre säljaktresor på våren.
Ekan i havet var inte lika mycket upptagen framtill. Detta gör att den blir
sjövärdigare vid hårt väder. Ekan vid havet eller skäktan var mycket stabil.
Elof Marklund från Långsjöliden berättar att fyra barn kunde sitta på
båtkanten utan att skäktan välte. Havsekan var inte lika intagen fram som
ekan i insjöarna.
Ekan har under 1900-talet förekommit från Burvik i söder till Byske i norr. I
Bjuröklubbsområdet och i hela Lövångers socken har jullen varit allenarådande
som liten båt. På jullen sitter två medar under bottenbräderna vilka är
.u pptagna fram och bak i båten så att den lätt ska kunna dras upp ur en vak.
Jullen saknar alltså speglar och köl.
Ragnar Jirlow skriver i Västerbotten 1931 att den båttypen inte är så gammal i
Bottenviken. Omkring 1895 dyker den upp på Björkö i Österbotten och först
omkring 1905 i Norum, Bygdeå socken. Den har alltså kommit från Finland.
Tidigare förekom i södra Västerbotten och Lövångers socken en båt som
liknade den stora fälbäten som hade en markant köl. Per-Uno Ågren menar i
Västerbotten 1971 att ordet julle förmodligen är ungt och att det lånades in
från Österbotten i samband med att man lånade in isjullen som var en kopia av
den stora fälbäten som användes i säljakten. I Österbotten kallas den för julla.
Peter Gustafsson vid Skellefteå museum har hittat ordet julle i bouppteckningar från Bjurön, Lövångers socken redan från slutet av 1700-talet. Möjligen
var jullen då ganska ny i Västerbotten.
Åke Sjöstedt berättar att jullen med köl förekom i Bjuröklubb under hans
barndom på 1910-talet men den försvann ganska snabbt då den var mindre
praktisk att ha med ute i sälisen, än jullen utan köl. De sista jullarna med köl
och akterstäv försvann på 1920-talet, berättar Emil Ögren i Brattås. Man var
tvungen att binda jullen med köl på iskälken när man gjorde jaktresor på isen.
Jullen med bottenbräder kunde man dra direkt på isen. Iskälken användes dock
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i vissa fall, t ex om man skulle långt ut. Jullen med köl var bra att segla med

vd e

när man senare på våren återvände i öppet vatten till kusten.

båt
.om

Ordet julle och båttypen med bottenbräder som är upptagna fram och bak

när

förekommer även längs kusten norr om Lövånger fram till och med Boviken.
Men även ekan eller skäktan förekommer mellan Burvik och Boviken. Mellan

blir

Kåge och Byske var ekan allenarådande som liten båt.

bil.

Troligen är ekan äldst som småbåt och iseka längs norra Västerbottens kust.

på

Senare har jullen inkommit från Finland till Västerbotten och först då i

iOm

Bjuröklubbsområdet, där kontakterna med Finland var täta. Varje vår kom
finska sälbåtar över till Bjuröklubb och väntade på att isen skulle gå upp.

r. I

Det förekom även att man gjorde enkla hemmabyggda ekor. De var flat-

nde

bottnade med spegel bak och fram samt försedda med raka sidor. De liknade

är

en låda. Dessa båtar förekom vanligen i småtjärnar och små sjöar.

•ak.
Ekan har haft flera olika benämningar i norra Västerbotten. Ett ord för ekan är
håp, uttalas "haap". Beteckningen håp för ekan finns idag i byarna Långviken,
al i

Renbergsvattnet och Skråmträsk. Vidare har Gösta Holm upptecknat ordet i

k st

Lövånger på 1940-talet. Det var antingen i Hökmark eller Avan. Utbredningen

lnd.

är alltså i kustlandet söder om Skellefteälven. Väster om Skrämträsk beteck-

iOm

nar håp en annan båttyp, nämligen inlandsbåten. Numera är ordet håp ovanligt.

i

Det vanligaste ordet för båten är eka och det ordet har troligen fått en ökad

:lr

; in
l

spridning genom påverkan från riksspråket.

av

Ila.
ck-

Ordet håp har, som tidigare nämnts, ursprungligen betecknat en urholkad

gen

alltså i Västerbotten. Möjligen förekom aspstocken tidigare i småsjöar i

aspstock. Den har förekommit i västra Finland, och ordet för den, håp, finns
Västerbotten och senare utvecklades båten till en eka medan benämningen håp
överlevde. Kanske blev riktigt stora aspar som behövdes till den urholkade

ans

aspstocken allt sällsyntare och man började bygga båtar av bräder. Från

d re
köl

Renbergsvattnet berättas att i sjön förekom även ekor byggda av asp. När man

var
;en.

använde man andra träslag- först gran och sedan tall. Att ekan byggdes så lätt
att en person kunde bära den är en egenskap som ekan har gemensam med

ock

aspstocken. Ursprungligen gjordes troligen ekorna så lätta som den eka som

började bygga ekor av bräder, byggde man först kanske dem av asp och senare
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förekom i Långviken. Under senare tid har ekorna gjorts tyngre. I inlandet
finns även en båt som kallas håp. Troligen förekom även den urholkade
aspstocken här tidigare. När man senare började bygga båtar av bräder gjorde
man här båtar med köl och stävar. Här skulle båtarna användas i strömmande
vatten och båten måste vara säker att styra. Men båten i inlandet gjordes
länge så lätt att den kunde bäras av en enda person.
Olaus Magnus berättar i sin "Historia om de nordiska folken" från 1500-talet
(4:e boken, kapitel 4) att man även hade håpar på Bottenviken. Håparna hade
långsträckt form och tillverkades utan något järn. De sägs ha varit mycket
snabba. Häpen torde ha använts som iseka och som liten roddbåt sommartid.
Den nutida ekan vid havet liknar ekan i insjöarna som kallas håp än idag.
Troligen är ekan vid havet identisk med eller utvecklad ur den håp som Olaus
Magnus såg på Bottenviken.
Enligt Olavi Korhonen är det möjligt att häpen ursprungligen kommit till
Västerbotten som iseka på ett finskt sälfartyg. Som -vi ser av Olaus Magnus
a!lvändes häpen på Bottenviken under 15QO-talet. Troligen som iseka.
Vid havet kallas inte ekan för håp utan här är beteckningen skäkta. Havet
utgör ett nyhetsområde där kontakterna med andra bygder är starka. Det är
därför inte förvånande att benämningen håp saknas här. Troligen har ordet
funnits där tidigare.
Man kan spekulera om varifrån ordet skäkta kommer. Det finns inga gamla
dialektuppteckningar av ordet i Skellefteområdet, så det är svårt att säga
något om ordets ålder. Ordet skäkta förekommer i norskan som beteckning på
en mindre båt, vanligen försedd med spegel i bägge ändar och ofta använd som
livbåt på mindre fartyg. En möjlig väg för ordets inlåning (om det inte är
ursprungligt i dialekten) kunde vara via norska handelsfartyg i sen tid. Men den
båttyp som skäkta betecknar finns även i småsjöar och där har båten ett annat
namn. Troligen har inte ordet skäkta kommit in med någon ny båttyp. Man
undrar varför man hade ett behov av att låna in ordet. Möjligen kan det vara
betydligt äldre och vara ett minne från det norska inflytande som fanns under
medlti~.

En tredje möjlighet är att ordet är en egen språkbildning inom

området, som har något med ordet skaka att göra. Ordet är troligen yngre i
området än ordet håp.
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1 havet och i kustlandet nära havet i Lövångers och Bureå socknar finns ordet

cade

"jull" som beteckning på ekan. Ordet julle betecknade ursprungligen den lilla

de

båt med köl som var en liten kopia av den stora fälbåten. Den båttypen torde

m de

tillsammans med ordet ha lånats in från Österbotten senast i slutet av 1700-

r des

talet. Senare övertogs ordet av den isbåt som byggdes på bräder som var

~r

upptagna fram och bak. Därefter har föreställningen om vilken båt som avses
med benämningen lösts upp och man kunde även kalla ekor för julle.
:alet
hade

Ekstocken

eket
rtid.

Det finns även en eka som är långsmal. Den har nästan samma bredd i hela sin

idag.

längd, spegeln i fören är endast något smalare än akterspegeln. Förpartiet

)laus

sticker upp ur vattnet. Båten ger ett mycket långsmalt intryck. Den liknar en
stockbåt och ser mycket ålderdomlig ut. Båten verkar ha utvecklats direkt

t

till

från stockbåten. Ekstocken är ca 4,5 meter lång, flatbottnad och är väldigt
stabil i vattnet.

t gnus

I Österbotten· finns en liknande båt som också kallas ekstock. Enligt Gösta

Ågren i boken "Ha~mrbndet
I avet

ska båttypen även finnas i Nor~bten

och med

samma namn.

et är
ordet

En båtbyggare som byggde båttypen var Johan Lindmark i Falmarksheden.
Enligt sonen Elof var det endast denna båttyp som kallades ekstock och inte
den rundbottnade ekan. Men även här börjar gränserna mellan båttypernas

;am la

benämningar bli otydliga. I Östra Falmark har jag hört en rundbottnad eka

säga

kallas för ekstock. I Norrlångträsk, Byske socken var den här båttypen den

ng på
j som

vanligaste. Båten benämndes "aiik", dvs eka. Kanske var ordet eka ursprungligen beteckningen på den här båten?

.te är
n den

Kustlandets sjöbåt

annat
. Man

I sjöarna i norra Västerbottens kustland har man haft en båt som liknade

vara

havets !agnbåtar, dvs den mindre skötbåten. Den förekom i kustlandet till och

under

med sjöarna Stora Bygdeträsket, Göksjön, Neboträsket, Skrämträsket och

inom

Varuträsket. Norr om Varuträsket verkar båttypen vara obekant. I Byske

t

ngre i

socken förekom i sjöarna förutom ekor, kinningsbåtar.

J

l
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Båten var vanligen ca 5 meter lång. I Göksjön och Stora Bygdeträsket vilka var
stora sjöar, var båten 6 till 8 meter lång. Jan-Annerscha som bodde på Näset i
Innansjön hade vid sekelskiftet en stor båt som var åtminstone 8 meter lång.
Den tog 20 personer. Han brukade även segla med storbåten.
Båttypen kallades "baat". Ordet "baat" i folkmålen i norra Västerbotten
betecknar en båt med köl och stävar och man innefattar alltså inte ekor i
begreppet båt.
Kinningarna och vinnningarna, dvs de täljda borden närmast kölen och stäven,
var spikade mot stäven och de övriga borden var instoppade i en skåra i stäven.
Båten kunde ha två till tre bord ovanför kinningarna och vinningarna. Stävarna
var mycket tvära och stod nästan i 90 graders vinkel mot kölen. Stävarnå var
lika fram och bak. I Bygdeträskliden berättas att det även förekom en
framstäv som hade ytterligare en böj. Båtar med den stäven gick lättare i
vattnet. Sedån var det lättare att dra ner båten i sjön. Den fastnade inte så
lätt i bottnen. Båtens bredd kunde variera beroende på hur mycket last man
•
hade behov av att transportera. St~varn
var gjorda av granrötter. Även
vrängerna var av granrötter. Däremot var borden av furu.
Den här båttypen var den vanligaste båten i kustlandets sjöar och i många
sjöar var den den enda förekommande båttypen. Ekor förekom i små sjöar och i
vikar av större sjöar. I gamla bouppteckningar möter man begreppet träskbåt,
bl a från Bjurön och Uttersjön i Lövångers socken. Troligen är det just den här
sjöbåten som avses med ordet.
Sjöbåten gick stadigt i vattnet och man kunde hålla kursen med den över en
stor sjö. Den tog en stor last och ansågs lättrodd. Men de som använde ekor
och inlandsbåtar tyckte att sjöbåten var förhållandevis tungrodd.
Kinningsbåten är flatbottnad och med stävar fram och bak. Den är vanligen ca
6 meter lång. Sitt namn har båten fått av de sk kinningarna, vilka var de första
borden i båtens sida på ömse sidor om fram- och bakstäven. Kinningarna var
täljda vinda och de var kraftiga för att kunna tåla stötar från stenar i älven.
Kinningarna gjordes ur en trädstam som var vuxen vriden, höger eller vänster.
Vissa båtbyggare menar att det går bra med en rak stam. Sedan klövs stammen
genom att man borrade en massa hål med en borr. Av en stock fick man två
kinningar - en bak och en fram.
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var

Petrus Silverbrand beskrev kinningsbåten från Skellefteälven i en uppsats om

;et i

flottningsbåtar år 1935. Han skriver: "l äldre tid användes en bredbottnad,

äng.

flatbottnad båt av ganska primitivt slag. Den var kravellbyggd och med borden
fästa vi q de grova spanten med tränarar. Botten utgjordes av en grov stock
varav även stävarna var utformade. Båttypen kallades kinningsbåtar och kom

t ten

ur bruk omkring 1865."

:or i
Alla bevarade kinningsbåtar är byggda på klink och man tvivlar på uppgiften
om kravellbygge är riktig. Botten på bevarade kinningsbåtar är byggda av
ven,

bräder. Båttypen ser ut att vara utvecklad ur en stockbåt som man har byggt

ven.

på med bord. I J V Lindgrens "Ordbok över Burträskmålet" finns ett verb tjiin

:l rna

som betyder att göra en stock smalare i änden, så att den passar i skåran (vid

· var

hustimring). Kanske har ordet kinning detta urspru!lg.

1

en

.re i

Ursprungligen användes kinningsbåten som flottningsbåt i Skellefteälven och

e så

kom enligt Silverbrand ur bruk omkring 1865. Den ersattes av inlandsbåten som

man

flottningsbåt. Men kinningsbåten användes även senare som notbåt vid not-

\ven

fisket. Båten var stadig och stabil och den egenskapen hade båten även i
forsarna. Det var en fördel vid notfiske att båten kunde hålla kursen och gå
rakt, men dessutom var kinningsbåten grundgående. De kraftiga kinningarna i

inga
ICh

i

båtens botten gjorde att den tålde stötar från stenar i älven. Den nya
flottningsbåten i Skellefteälven var dock mera lättsnodd.

:båt,
här

Även den båt som användes som hjälpbåt vid notdragningen, raitbåten, var
tidigare en kinningsbåt. Under mitten av 1950-talet har man i Skellefteälvens
nedre del även börjat använda inlandsbåtar som raitbåt. Det var en fördel att

r en

båten var lätt då den bl a skulle kunna gå över timmerbommar. När utbygg-

ekor

naden av Kvistforsen var klar i början av 1960-talet försvann de flesta
kinningsbåtar vid notfisket. Möjligen brukas fortfarande någon vid älvens
mynning.

n ca

irsta

l Byskeälven och Åbyälven var kinningsbåten den enda förekommande flott-

var

ningsbåten fram till flottningens nedläggning 1967. Vidare användes kinnings-

ven.

båtar i sjöarna i närheten av de nämnda älvarna. Kinningsbåten var praktisk i

;ter.

sjöarna då den var grundgående och kunde föras iland var som helst i sjön.

men

Möjligen var kinningsbåten hållbarare än inlandsbåten i dessa älvar. Älvarna är

två

ganska steniga.
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När man skulle ändra kurs med kinningsbåten gick man upp på vågen och drog
till åran. På detta sätt kunde man snabbt ändra riktning. Ibland fick man
bromsa upp båten på en våg och sedan ändra riktning. I kinningsbåten arbetar
flottaren . framme i fören medan han arbetar längst bak i inlandsbåten.
Kinningsbå-ten var stabil när man arbetade med att reda ut brötar. Man kunde
utan problem stå i båten och arbeta. En nackdel med inlandsbåten var att man
kunde få timmer under båten. Detta hände inte med kinningsbåten.
Kinningsbåtar har även förekommit i andra insjöar, bl a vid insjöarna vid
Bjurträsket i Norsjö socken. Karl Gustafsson från Bjurträsk berättar (DAUM bd
836) att kinningsbåten var en trevlig båt i insjöar. Båten gick lätt i vattnet och
gick upp på vågorna och klöv dem ej. Den sista kinningsbåten byggdes i
Bjurträsk på 1910-talet. Den båten finns på länsmuseet i Umeå. Länsmuseet
har även en kinningsbåt från Rismyrliden i Burträsk socken.
Kinningsbåtar fanns enligt muntliga uppgifter
äv~n

i Norsjön och Rörträsket i

Norsjö socken, i Gallejaure på gränsen mellan N0rsjö och Arvidsjaurs socknar.
Enligt uppgifter från Norsjö användes kinningsbåtar i Norsjön i notfisket och
troligen användes båttypen i den funktionen i inlandets s Joar. At t båttypen
nästan försvunnit i området på 1900-talet beror troligen på notfiskets tidiga
försvinnande i denna trakt.

Flottar
Flottar har förekommit i insjöar i Västerbotten långt in på 1900-talet. Ofta
användes de vid sjöfoderslåtter men även vid fiske. I Notsjön, Bygdeträskliden
fanns en flotte som bestod av 12-13 stockar. stockarna var tilljämnade på de
sidor som låg mot nästa stock. Stockarna var 5 tum tjocka och 3-4 meter
långa. I flottens kortändar hade man sågat ut ett spår och i spåret lade man en
planka. I varje hörn av flotten borrades ett hål genom stocken och plankan.
Sedan sattes en träpinne i varje hål och stockarna i flotten var därmed
fastlåsta.
Flotten stakades fram. Man stod på den och slog fräken med en vanlig lie.
Fräknet drogs upp på flotten och togs iland. Även i Innersttjärn i Bygdeträsk-

.

liden fanns en flotte. I Göksjön vid Bygdeträskliden hade man på Uno Viklunds
hemman en flotte med vilken man transporterade hästen och slåttermaskinen
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~tar

till ön Mosken. Flotten bestod av 20 stockar, 6 tum grova och 20 fot långa
(drygt 6 meter). För hästen hade man gjort ett bås av granvirke. Flotten drogs
av två båtar. Den ena båten rodde, när den andra vilade. Detta roddsätt
kallades tjärurodd och bidrog till att flotten fick en jämn gång.

~ en.

nde
n an

Flotten förekom även i Svanström på Klintforsån och i Klinttjärn intill
Klintforsliden. I Ökvattnet intill Långviken användes flottar i sjöfoderbärgningen. I Ytterträsket vid Bursiljum användes en flotte då man fiskade med

vid
l bd

och
!S

i

;eet

nät. Flotten i Bursiljum var 3,5 meter lång och stockarna var 6-7 tum tjocka.
Stockarna hölls samman av tvärslåar som spikats fast.
Kyrkbåtar

Kyrkbåtar har i norra Västerbotten förekommit på åtminstone tre ställen,
nämligen Buretrakten, området norr om Lövånger och vid Stora Bygdeträsket
och Göksjön.

et i
1ar.

Kyrkbåtarna i Bureå socken har behandlats av Albert Eskeröd i boken

och

"Kyrkbåtar och kyrkbåtsfärder" som kom ut 1973. Eskeröd har muntliga

pen

uppgifter från Bureå som möjligen behandlar tiden vid sekelskiftet eller senare

Hg a

delen av 1800-talet. Meddelaren från Bureå uppger att man dels hade större

.

båtar med tre par åror, ungefär 8,5 meter långa vilka rymde 16-18 personer.
Man hade även mindre båtar med endast två eller ett årpar. Båtarna kunde
ägas av båtlag och enskilda personer.
)fta

1810 fanns det två kyrkbåtar i Burvik som vardera rymde 20 till 30 personer •

.den

Vid kyrkfärder undvek man de öppna fjärdarna och höll sig inomskärs. Man

i de

följde ofta gamla båtleder som ibland uppgrundats så att man var tvungen att

~ter

släpa båtarna genom strömfåran. Deltagarna i kyrkfärden kunde växla från

1

en

<an.

gång till annan. Man kunde landa var som helst med båtarna men hemmavid
hade man ordentliga båtlänningar.

-ned
Från 1720-30-talet finns i domböcker nämnt om kyrkbåtsfärder från Bureå,
Bäck och Östra Falmark. Byn Burvik har enligt muntlig uppgift haft kyrkbåtar,
lie.

liksom Innervik närmare Skellefteå.

äskmds

Kyrkbåtar har även förekommit på sjöarna norr om Lövångers kyrka. Sjöarna

inen

var i äldre tid en innerskärsfarled för sjöfarten. Vid sekelskiftet åkte folket i
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byarna Nolbyn och Blacke med kyrkbåtar till kyrkan i Lövånger. Blackeborna
hade sina båtar i Bölesviken. Man rodde till kyrkan långt in på 1900-talet. Före
början av 1900-talet hade de som bodde i norra Blacke sina båtar i Gärdefjärden vid Brönet. I dessa byar lär varje kyrkbåt ha ägts av två familjer. Även
i Fjälbyn åkte man med kyrkbåt till kyrkan. Båtlänningen hade man vid
Kyrklandet. Vid Nolbyn var man tvungen att byta båtar.
Under 1800-talet omtalas i bouppteckningar kyrkbåtar från Nolbyn, Bjurön och
Uttersjön. Folket från Uttersjön torde ha gått till Uttersjöbäcken och åkt båt
över Älgträsket. Sedan har man bytt båt i Fjälbyn och åkt över Högfjärden.
Därefter var det ett nytt byte i Nolbyn och sedan följde bakfärden över Gärdeeller Kyrkfjärden till kyrkan i Lövånger. Bjuröborna har kanske gått till Älgnäs
och där tagit båt över Älgträsket. Båttypen som användes i kyrkrodden var den
vanliga båttypen i området, dvs kustlandets sjöbåt som motsvaras av kustens
lagnbåt. Man använde sin ordinarie båt till kyrkan.
·I stället för att byta båtar mellan sjöarna kan det tänkas att man drog dem
över landsträckorna. Sjöarna i Lövångers socken längs den gamla innerskärsleden tycks ha varit en viktig kommunikationsled långt fram i tiden.
Även vid sjöarna Stora Bygdeträsket och Göksjön rodde man till kyrkan. Från
bl a följande byar företogs färden till kyrkan med båt: Bygdsiljum, Bygdeträsk,
Bygdeträskliden, Västanträsk, Kvarnbyn, Backviken, Strandholm och Andersvattnet. Andersvattsborna drog sina båtar över Edet mellan Andersvattnet och
Göksjön. Edet betyder också dragställe. Båtarna som användes var de vanliga
båtar man hade. Båttypen var kustlandets sjöbåt. Båtarna var mellan fem och
åtta meter långa och hade ett till tre årpar. Åttametersbåten kunde ta 15-20
personer och de tre årparen bemannades med sex personer, en vid varje åra.
I Kvarnbyn måste båtarna dras över landtungan mellan Stora Bygdeträsket och
Göksjön. Detta gick lätt då det fanns så många personer i båtarna. Båtarna
som skulle till kyrkan i Burträsk landade i Jeppnäsviken i norra delen av
Göksjön, där båtarna drogs upp på land. På platsen ligger idag en skrottipp.
Sedan fortsatte man till fots längs stigen till Burträsk kyrka. Man höll på med
kyrkrodden till 1907 då vägen mellan Burträsk och Bygdsiljum blev klar.
Pojkarna Westin i Gravlund brukade låna kyrkbåtarna i Jeppnäsviken under
helgerna. Kyrkfolket kom vanligen med sina båtar på lördagsmorgonen och de
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>rna
~öre

ätervände på söndag kväll. Båtarna var både stora och små. Man tog de båtar
man hade.

·de-

En stenhälla i Göksjön kallas för Bruhällan. Det berättas att ett brudfölje från

.ven

Bygdsiljum var på hemväg från vigseln i Burträsk kyrka och färdades med båt

vid

över Göksjön. Kyrkbåten körde på hällan och åtminstone tre personer omkom.
slutord

och
båt

Som man ser av de olika båttypernas utbredning står det en kulturgräns mellan

j en.

kustlandet och inlandet längs sjöarna Stora Bygdeträsket, Göksjön, Nebo-

·de-

träsket, Skråmträsket, Varuträsket och sjöarna vid Norrlångträsk. Gränsen är·

:näs

troligen gräns mellan den gamla bygden vid kusten och de marker i inlandet

den

där kustens bönder hade sina fjällträsk. Inlandsbåten verkar till konstruktionen
vara lämpad att förflytta sig mellan sjöar och bäras över ofarbara ställen i

~ens

vattendr-ag. Det intressanta är att inlandsbåten även förekommer i några byar
som fanns på 1540-:-talet. Byarna är: Stavaträsk, Storkågeträsk, Bjurvattnet_,
iem

Norsjö, Långsträsk, Bastuträsk, Kattisträsk, Ljusvattnet och Villvattnet.

ärs-

Denna kulturgräns kanske
~ärstam

från ett tidigare skedde i kolonisationen

då dessa byar inte var koloniserade. Hemma i byn kunde man ha tyngre
båttyper för färder i en och samma sjö. I sina fisketräsk var kraven på
båtarnas egenskaper andra. Ett undantag är dock de bärbara ekor som
äsk,

förekommit i kustlandet.

ersoch

Man ser också att kustlandets sjöbåt inte förekommer norr om Varuträsket.

liga

Det kan synas djärvt att påstå att denna gräns visar gräns hur långt svensk

och

bebyggelse hade kommit under vikingatiden. Under den tiden var norra Väster-

i-20

botten en plats där svenskt, samiskt och finskt möttes. Det flnska inflytandet
märker vi på håpens förekomst - både i utformningen som inlandsbåt och eka.
Kontakterna över Bottenviken ser man också i uformningen i jullens inlåning

och

på svenska sidan och ekstockens förekomst på ömse sidor av Bottenviken.

rna

Aspbåtarna är ett finskt kulturdrag.

t

av
ipp.

Att inte ordet håp förekommer norr om Skellefteälven kan, enligt Olavi

ned

Korhonen, förklaras med ett senare karelskt inflytande i det området som
gjort att ordet försvunnit. Söder om Skellefteälven fanns en svensk befolkning
som lånade in ordet håp och därför kan det tänkas att det är därför som det

t

der

1

de

finns kvar i det området. I området norr om Skellefteälven ersattes finnarna
av karelare och ordet håp försvann.

J
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Några båttyper i Norra rasterbotten (Preliminär karta)

inl2.ndsbåten

sk:iktan o. jullen
inland s bd. t e::

/

jullen
i:Uandsbåte~

l

f

inlands-

~

j ullen

=jullen

i = inlandsbåten

e= ekan

j

k = kustlandets sjöbåt

ki = kinningsbåten

s= skäktan

57

Göran Marklund
VÄGAR OCH SNALLARE
Nu ska jag som omväxling ta er med en bit inät land, oppät marka.
Bengt Grensjö talade sä riktigt om vikten av att ta fram småfolkets historia
som komplement till vad som alltid har varit skolans historieundervisning:
kungars och stormäns historia. Och inte minst krigens.
Jag vill ocksä peka på en annan dålig balans i skolans undervisning, och det
gäller geografiundervisningen. Av tradition har det mesta där handlat om Sydoch Mellansverige. I "Läsebok för folkskolan", den verkliga långköraren bland
svenska skolböcker, handlar 26 sidor om Gotland, detta om än historiskt
intressanta men dock med norrländska mått obetydliga landskap, samtidigt
som Västerbotten och Norrbotten

får ett par sidor. Och när det
.
.
gäller övre Norrland är det vanliga det, att man behandlar den feta kustbygden
tils~man

och sedan tar ett r?skt skutt över.. till de exotiska fjällen. Men det som finns
däremellan är ointressant.
Detta mönster går för övrigt igen även utanför läroböckernas värld. Vår med
rätta rosade årsskrift (numera kvartalsskrift) "Västerbotten", som ges ut
genom länsmuseet i Umeå, har samma koncentration av stoff till kustbygden
och fjällen - eller har i alla fall haft. Den jakt, som mest har behandlats, är
säljakten. Den är · gammal och har tidigare haft stor betydelse, det ska inte
förnekas. Men nog känns den idag mindre aktuell än älgjakten, som i varje fall
hittills har glömts bort. Även älgjakten är gammal; det framgår av våra
hällristningar.
Skriften "Västerbotten" har vidare under åren 1920-1977 haft 23 artiklar om
båtar och båttrafik men bara en enda om vardera järnvägen och biltrafiken,
visserligen yngre men •••
Alltså: Kära skellefteforskare, lite större intresse för inlandet och dess
historia efterlyses!
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I en glesbygd är vägarna viktiga. Vägarnas historia bör alltså vara en självklar
del av den bygdens historia. Så är det inte alltid.
När övergår en stig till att vara väg? Kanske när det blir möjligt att lasta på
vagn eller släde i stället för på hästens rygg. Stigarna trampades upp av både
djur och människor, djurens efter instinkt och människans med en högre
beräkning. Ofta längs älvar och mot sjöar, djuret för att dricka och människan
för att fiska. Kustborna kallade sjöar som ligger bara några mil från kusten för
fjällträsk. Där hämtade man föda. Sjöar som Ullbergsträsket, Ullkågeträsket
och Norsjön var fiskrika. Laxfiskena i älvarna var så åtråvärda, att höga herrar
i huvudstaden gjorde anspråk på rätten till dem. När bönderna Albrekt i
Myckle och Mårten i Medle hade vunnit kampen mot finnforsrövarna, fick de
fisket i Finnforsen som belöning.
Fiskarstigarna blev vägar. Sommarvägarna och vintervägarna sammanföll i
allmänhet inte. Där det var lätt att ta sig fram på frusen yta, på myrar och
sjöar alltså, kunde mqn inte ta sig fram sommartid.
Kustvägen -.länge kallad Norrstigen - var
e~

naturlig följd av kolonisationen

norrut efter Norrlandskusten. Kyrksocknarna vid vår kust organiserades på
1300-talet. Vägar inåt land kände man däremot inget behov av förrän på 1600talet, då den första av Nasafjällsepokerna inföll. Silver och bly från gruvan
skulle fraktas den långa och mödosamma vägen ned till kusten, från början till
Piteå. En lantmätare vid namn Olof Tresk fick uppdraget att föreslå lämplig
transportväg till havet. Han fann snart att älvarna inte var att räkna med,
däremot de stora sjöarna i nuvarande Arjeplogs socken. Från Storboden vid
Storavan gick sedan landtransporten över Gråträsk till Piteå. Denna väg
ersattes snart av den s.k. Skelleftevägen, som blev påbjuden till användande
genom ett brev undertecknat av drotting Kristina. En tredje väg "byggdes"
under den andra Nasafjällsepoken i slutet av 1700-talet. Den lades längre
söderut och kom att bli den stora nybyggarvägen för övre delen av gamla
Skellefteå storsocken och för angränsande delar av Pite lappmark.
Vad finns idag kvar av dessa Nasafjällsvägar? Tack vare ett idogt arbete av
jägmästaren Per Andre har vissa delar av vägarna kartlagts. Naturligt nog är
1700-talsvägen enklast att finna. Den ser man tydliga spår av i terrängen.
Svårare är det att hitta 1600-talsvägarna. Delarna närmast kusten är helt
okända. Längre inåt land har sträckningarna kunnat fastställas, där kavelbroar

-
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" Den svåra uägen till Nasa
är svart av blod och gråt.
Mörka sägners fasa
följer vandraren åt. "

{Ur dikt av Einar Malm)

G) = 1600-ta1svägen

®

0

till Piteå

= 1600-talsvägen till Ske11efteå

= 1700-talsvägen

blev byggda. Högstadieelever från Furuskolan i Jörn har som temaarbete under
några skoldagar trampat omkring i myrmarker norr om Jörn och hittat dessa
kavelbroar, ritat in dem på kartor, grävt upp några stockar för att undersöka
dimensioner och avverkningssätt och förundrats över att stockarna ser helt
fräscha ut, trots att det har gått mer än tre hundra år sedan knektar från
Skellefteå, Piteå och Luleå socknar lade ned dem.
Den första vägen i modern mening inåt land i hela länet byggdes på 1850-talet
från Skellefteå till Jörn. Det var också den första vägen i Västerbotten som
man fick statsbidrag till. Av den totala kostnaden på cirka 17.000 kronor
bidrog staten med 50 96, alltså 8.500 kronor. När den var byggd, fick
sockenstämman i Jörn en förfrågan, om det var lämpligt att fortsätta
vägbygget till Arvidsjaur. Man svarade nej, och vi kan idag lätt föreställa oss
vad arvidsjaurborna tyckte om det.
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Följden blev att Arvidsjaurs första riktiga väg kom att byggas från Piteå, och
det vägbygget fortsatte av bara farten till byn Avaviken, som ligger strategiskt
vid Storavans östligaste punkt. Genom tillskyndan av köpmän i Skellefteå, som
såg kundkretsen från Arvidsjaurbygden gå förlorad till Piteå, blev sedan väg
färdigställd från Jörn över Glommersträsk till Arvidsjaur.

Transporten av "Signe". Framme i Avaviken den 22 december 1886 efter 17
mils landsvägsfärd. Ma nnen med käppen är Bremberg. (Silvermuseet)
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På den nya vägen mellan Skellefteå och Avaviken färdades vid upprepade
tillfällen en man som hette F O Bremberg. Han var jägmästare i Arjeplogs
revir men bodde tidvis i Skellefteå. Han var en iderik och initiativrik man och
blev den som ordnade med reguljär båttrafik från Avaviken till Arjeplog. Med
hjälp av många mannar och hästar fraktade han en ångbåt, som han döpte till
Signe efter sin hustru, från kusten upp till Avaviken. Den efterträddes av flera
andra liknande farkoster.
Ungefär samtidigt - alltså senare delen av 1800-talet - började handelsbodar
etableras i våra byar. Hittills hade landsköp varit förbjudet; handel fick alltså
bara bedrivas i stätierna förutom vid vissa tillfällen på marknadsplatserna. Det
var naturligtvis en omöjlig regel att hålla på, och första stöten mot den
ordningen kom i samband med de s.k.
stor~agåen

på 1860-talet, då det blev

nödvändigt att sälja spannmål till utsäde och till mat för nödlidande. Sedan
kom alltfler varor att släppas fria. En av de första handelsmännen som slog sig
ned i en by var J A Carlsson i Svanström, som sedan flyttade till Jörn när
rallarna drog förbi på 1890-talet. Och dessa handlare behövde varor till sina
butiker. Det var s nallarna som ordnade det.
Snallama

"Snallare" är ett ord som i varje fall de yngre torde vara främmande för. Ordet
har också en verbform - att snalla. Det genuina uttalet är med mörkt a-ljud
med dragning _mot å. Ibland ser man därför ordet skrivet snällare.
Snallarna var lasskörare. Forbonde är ett annat ord för samma person. Ibland
ser man ordet sörkörare, men då avser man trafiken söderut, kanske ända till
Stockholm. Snallaren skötte trafiken från kusten inåt land - och tvärtom. Och
han körde naturligtvis med häst. Lastbilar och järnväg tog över en bit in på
1900-talet. Men innan dess hann snallartrafiken bli en känd företeelse. Rader
av foror drog särskilt under vinterdagar efter vägarna i båda riktningarna. Och
snallningen blev en viktig inkomstkälla, kanske den enda sysslan som gav
kontanter, för många bönder.
Det har faktiskt funnits en fackförening för snallarna. Den hette "Arvidsjaurs
Allmänna Lasskörareförenlng" och fanns en kort tid åren 1920 och 1921. Enligt
stadgarna var den

en sammanslutning av forbönder

inom

Arvidsjaurs,
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Arjeplogs, Piteå och Jörns socknar för att bevaka deras intressen vid tvister
med handlarekåren om forlönspriserna. Styrelsen hade sitt säte i Glommersträsk.
Så här lydde stadgarnas elfte paragraf:

§11
Vid eventuell konflikt med arbetsgivare skall strejk ej omedelbart proklameras, utari skall styrelsen genast sätta sig i förbindelse med dessa för
uppgörelse. Om då enighet kan uppnås sammankallas föreningen för besluts
fattande om strejk måste utbryta. Skulle så ske äger medlem ej rätt att
upplåta husrum för strejkbrytare och under inga villkor köra lass.
Som i andra yrkesgrupper slet man bland snallarna jobben ur händerna på
varandra. Det var arbetsgivarens marknad. För att få körningar gick
ma~

ned

till omöjliga priser. Betalningen beräknades efter lassets vikt. För en körning
.
.
från Jörn till Arvidsjaur betalades 1920 en ersättning av tre öre per kilogram.
Med ett lass på 700-800 kilogram var alltså
ersä~tnig

20-25 kronor för en

resa.
Snallarna hade kommit på ett sätt att få arbete i den svåra konkurrensen, att
sätta sig i skuld hos handlaren, Carlsson i Jörn, Falk i Glommersträsk eller
Sjöberg i Arvidsjaur. Det var då ett önskemål från den rike affärsmannen att
den skuldsatte fick inkomst så att han kunde betala av på sin skuld. Handlaren
betalade för körningen med den ena handen och tog tillbaka slantarna med den
andra. Men snallaren aktade sig för att betala hela skulden, för då fick han
kanske ingen körning längre.
Bäst blev ju inkomsten om man hade turen att få bakskjuts, dvs returfrakt.
Man slapp att köra "tommom". För att få sådan skjuts kunde man få vänta på
annan ort några dagar, vilket innebar kostnader i form av bl a nattlogi.
När snallarna hade organiserat sig, blev det också en strejk. Det var år 1920.
Den räckte ett par månader och ledde till seger för körarna. Kraven på höjd
ersättning gick igenom.

=
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Som så ofta i liknande sammanhang fanns det strejkbrytare. De var dock inte
fler än att situationen för handlarna blev ohållbar när varor började tryta.
Några fejder mellan de organiserade och strejkbrytarna blev de inte. De som
körde var några män som hade så svåra hemförhållanden med fattigdom och
hunger i stora barnskaror, att de strejkande fann sig i situationen.
I Glommersträsk tycks det ha funnits många snallare. Kanske var byns läge
strategiskt i förhållande till Arjeplog och Skellefteå. Hade man bara en häst
eller ännu bättre två hästar på gården så ställde man upp. Medan hästen var
ung - det var nordsvenska hästar och finnhästar-användes de i timmerskogen i
tungt arbete. När de så blev lite äldre passade de bra tilllasskörningen.
Sträckan Glommersträsk-Jörn kördes på en dag, likaså GlommersträskArvidsjaur. Det innebar att en lämplig dagsetapp var 3-5 mil. Naturligtvis
berodde det_ på väglag och lassets storlek. Normalt var dagsetapperna frän

..

Skellefteå inåt land: första dagen till Svanström, andra till Jörn, tredje till
Glommersträsk, fjärde till Arvidsjaur och femte till Avaviken. Om man körde
till Arjeplog, blev det två dagsetapper från Arvidsjaur.
Barnen - pojkarna - fick tidigt ge sig in in snallarsvängen. Ingvar Nilsson i
Glommersträsk, född 1905, berättar:
Sixten Sundqvist och jag körde redan när vi var elva år. Vi följde
naturligtvis med äldre körare men hade dock ansvaret för var sin häst. Jag var
så liten att jag måste ha med mej en trälåda att stå på när jag skulle lägga
seltygen på hästen.
Ja, det fanns kvinnliga snallare också. Jag minns en som hette Signe
Wikberg, gift Wiklund, här i byn.
Stina Renfors i Abborrträsk, född 1891, berättar:
När jag var liten, nästan nyfödd eller kanske ett par mänader, blev pappa
sjuk så att mamma måste överta hans arbete. Det var att köra snallarlass
mellan Jörn och Skellefteå och Arvidsjaur, mjöl och annat vad som behövdes.
Men att kvinnor körde hörde till undantagen. Extraknäckandet som snallare var
för män, starka män som orkade bära mjölsäckar. Ännu tyngre kollin råkade
man också ut för. Mest fruktade var cementtunnor som hade en vikt av 180
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kilogram. Gustaf Edström hette en urstark snallare från Glommersträsk. Andra
rullade alltid cementtunnorna men han bar dem. Vid godsmagasinet på Jörns
järnvägsstation kom en dag en främmande lasskörare och klämde in sig mellan
Gustafs ekipage och järnvägsvagnen. Gustaf blev arg men svalde sin ilska och
bar tunnorna över främlingens lass och placerade dem på sitt eget. Det var
fem tunnor.
Ärligheten bland snallarna var självklar. Att andra stal från snallarna förekom
sällan. I skolrådets protokoll i Jörn står att läsa på hela åtta foliosidor om tre
pojkar i 10-12-årsåldern som stal en burk kakaopulver från ett snallarlass. De
hade hjälpt till att lasta och åkte med bonden ut ur samhället. I ett obevakat
ögonblick kastade de burken i en snödriva. När de sedan tackat för skjutsen
och vände tillbaka mot samhället, plockade de upp burken och ställde
förmodligen till kalas. Det blev i alla fall upptäckt och ledde till landsfiskalutredning, skolrådsbehandling (flera sammanträden) och slutligen aga inför
skolrådet.
En något äldre pojke i tonåren stal några småsaker hos. Lundströms, gästgivaren i Glommersträsk. När han efter detta åkte snallare under en tid, ville
han inte gå in i gårdarna efter vägen när det var dags att köpa kaffe, äta eller
helt enkelt vila några minuter. Han skämdes så för sin gärning, att han alltid
satt kvar ute på lassen.
Oskar Sundqvist i Glommersträsk hade en hund med namnet Buller som
brukade vakta lassen. Zakarias Bakteman, också han i Glommersträsk,
berättade dock om hur hans pappa en gång var rädd för stöld från snallarlasset.
De bodde uppe i byn en ·bra bit från stora landsvägen. Vanligt var att man
lämnade lassen nere på vägen helt förlitande sig på människors ärlighet. Men
den här gången kom han kånkande upp till sitt hem med en uppstoppad berguv i
en stor trälåda. Den ville han inte riskera att få bortstulen.
Några åtgärder för kontroll av lasskörarna tycks inte ha förekommit. Avsändare och mottagare av varorna visste inte alltid ens namnet på skjutsbonden.
Ingvar Nilsson i Glommersträsk berättar:
Vi övernattade helst i Åliden, hos Unaeus' eller Granbergs. Visst låg vi i
Jörn också, hos Kullbergs eller Degerfelts, men det var inte lika ofta.
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Viktigast var att det fanns plats för hästarna. För folket fanns det alltid
utrymme.
Vi låg i köken, de var ju stora på den tiden. I britsar eller på golvet. Om
man skulle ligga i något annat rum var det ett krav att man inte var lusig. Det
var på något sätt accepterat att det fanns löss i köket.
Det var trängsel vid spisen, när maten skulle lagas till eller värmas. Men
ingen kördes ut. När det var sängdags bredde vi ut oss på golvet, ibland över
hela hela köksgolvet. Det var tidig kväll, nattron var nödvändig eftersom vi
skulle upp redan vid tretiden på morgonen. Jag minns ingen sprit och inte
heller kortspel. Kanske berodde det på att vi unga pojkar var med. Däremot
flödade det av roliga historier. Och ibland sjöng vi väl en sång.
Nilsson kunde dock inte minnas någon snallarvisa. Enligt Ernst Westerlund,
museiman i Skellefteå, diktades många visor under de långa körningarna:. Från
Ersmark, Westerlunds hemby, är följande visa:
En Kalle Karl var en riktig snallarebas
hopp linko lin ko larialej!
Han sitter på ett mjöllass som eldas med gas,
hopp linko linko larialej!
Snallarna var nog inte alla Guds bästa barn. Så dåligt rykte som järnvägsrallarna hade de dock inte. Att vissa av dem var kända för att leva ett syndigt
leverne vittnar ett yttrande av den i Skelleftebygden så kände predikanten
Johan Zakrisson: "Om snallarna skall komma till himlen, då vill jag inte dit".
Snallarna hade bestämda övernattningsställen och även rastställen. På en
dagsetapps avstånd från Skellefteå var det mest frekventerade Erik Olofssons
gård i Svanström öster om Boliden. Det var snudd på värdshus eller gästgiveri.
Stora salen hade han fyllt med britsar, och han tillhandahöll också sängkläder.
Varje forbonde hade ju en eller annan fäll med sig dessutom. Han tog emot 1215 övernattare. På gården fanns två särskilda hållstallar, en med plats för sex
och en för tolv hästar. Hästarnas spillning räknade s som betalning för
stallrummet. Dessutom var det en självklarhet, att snallarna skulle rengöra
stallet efter sig. Märkligt nog kostade övernattningen för mannarna ingenting i
Svanström. Ka ffe tillhandahölls t ill ett pris av 5 öre pe r slätkopp.
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En sagesman boende på gården, Adrian Eriksson, har berättat att 25-50 foror i
vardera riktningen passerade varje dag, detta på 1880-talet och alltså före
s~ambn

tillkomst. De flesta skulle till eller kom från Arvidsjaur och

Arjeplog. Han mindes en replik från den tiden: "Märkvärdigt vad det färdas lite
et

folk idag, bara 25 lass".
Ett annat omtyckt övernattningsställe för snallarna var hos Svartliflickorna
eller som de också kallades Arensflickorna (i Svartliden en mil väster om

~n

er

Glommersträsk). "Flickorna" var i själva verket två mycket originella bröder,

vi

Jonas och Johannes Södermark. Att stället blev så omtyckt kan ha berott på

te

den totala frihet som rådde där. Där var alltid öppet, även om de inte var

ot

hemma. Där var lusigt och smutsigt och grått. Maten lagades och kaffet
kokades vid öppen eld.

d,

Epoken med snallartrafik är historiskt sett kort, ett femtiotal år från så där

!n

1870 till cirka 1920. Snallartrafiken konkurrerades ut av järnväg och biltrafik.
Första förändringen kom i och med att stambanan genom övre Norrland
byggdes på 1890-talet. Trafiken från kusten upp till Bastuträsk, J örn,
Myrheden eller Långträsk var inte längre lika nödvändig. Varorna kom söderifrån med tåg. Förändringen lär dock inte ha blivit särskilt stor. När man ändå
lastade, körde man gärna några mil extra, och returfrakterna till Skellefteå i
form av exempelvis vedlass behövdes verkligen.

s-

I exempelvis Kågedalen fortsatte lasskörningen till fram emot 191 O. Det blev

~t

billigare att ta tunga eller skrymmande varor med båt till Kåge och sedan med
hästskjuts. De fem milen Kåge-Jörn betydde inte så mycket.
Nästa steg i avvecklingen av snallartrafiken var tillkomsten av tvärbanan
~n

Jörn-Arvidsjaur. Under byggtiden 1924--1928 ökade behovet av frakter, men

'lS

sedan blev det desto mindre.

'i.

r.

Nu hade också den slutliga dödsstöten mot snallarna kommit: bilarna. Post-

2-

diligenser och lastbilar trafikerade vägarna inåt land.
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Stefan Nordström
GENETISK GENEALOGISK FORSKNING I SKELLEFTEÅ-REGIONEN

Ärftliga sjukdomar är vanligare än de flesta föreställer sig. Flertalet sådana
sjukdomar är visserligen sällsynta, men genetiska faktorer har stor betydelse
även för uppkomsten av relativt vanliga sjukdomar som hjärt-kärl-åkommor
och allergier.
Man brukar räkna med att närmare l O % av alla människor förr eller senare
drabbas av någon allvarligare genetiskt betingad sjukdom. Många debuterar
alltså inte i barnaåren utan kanske först långt senare i livet. Man har dock
beräknat att 25-30% av alla barn som vårdas på barnklinik, vårdas där på
grund av en ärftligt betingad åkomma.
Totalt är betydligt mer än 3000 . genetiska sjukdomar beskrivna, men för en
stor del av dem har man fortfarande en ganska diffus bild av arvsmekanismerna.
Genti~ka

sjukdomar Efrabbar alla organ och organsystem. De återfinns

alltså inom alla kliniska områden.
Med genealogisk forskningsmetodik ("genetisk släktforskning"), är det möjligt
att upprätta pedigrees (stamträd) för analys av nedärvningsmönster m m.
Detta är av betydelse även för studier av genernas uppträdande i olika
populationer. Skellefteå hör till de områden som är av särskilt intresse i detta
avseende. Dels har man redan spårat en del speciella genkällor till området,
dels uppträder vissa typer av sjukdomar och medfödda missbildningar i högre
frekvens i skellefteåregionen jämfört med andra delar av länet och andra delar
av landet. Även en del andra genetiska markörer (t ex blodgruppen lilla p)
förekommer i högre frekvens än normalt i bl a Skellefteåregionen.
Innan vi närmare granskar en del genetisk-genealogiska forskningsprojekt,
särskilt i Skellefteåregionen, skall vi kortfattat definiera en del grundläggande
begrepp som är aktuella i sammanhanget.
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Genetisk etiologi
Med etiologi avses läran om sjudomsorsaker. I befruktningsögonblicket
programmeras den nya individen med arvsanlag (gener) i 23 kromosomer från
pappa och 23 kromosomer frän mamma. Det befruktade ägget har alltså 23 par
kromosomer, av vilka 22 är s k autosomer medan ett par utgöres av könskromosomer (XX hos flickor och XY hos pojkar). Bland alla de ca 100.000
gener, som finns i mänskliga celler, kan det finnas vissa som ensamma eller
tillsammans med andra orsakar någon sjukdom.
Varianter av arvsanlag, som förekommer i samma "genläge" (locus, plur loci)
pä en kromosom, kallar man alleler. När sjukdomar orsakas av alleler i enstaka
genlod talar man om

* monogen etiologi
sjukdomar med monogen etiologi följer en mendelsk nedärvning, dvs samma
arvslagar som dem Mendel upptäckte vid sina. korsningsförsök med .ärtväxter.
Dominanta anlag slår igenom i enkel dos, medan recessiva kommer till uttryck
endast när vi fått samma sjukdor:nsanlag från både pappa och mamma.
Undantag frän detta är dock X-kromosombundna anlag, som hos pojkar
kommer till uttryck i enkel dos även om de är recessiva, eftersom pojkar
normalt har bara en X-kromosom.
När inte bara ett utan flera loci är involverade talar man om

* polygen etiologi
I befruktningsögonblicket blir individen programmerad med flera olika gener,
som kan innebära större eller mindre risk eller benägenhet att räka ut för en
viss sjukdom eller missbildning. Polygent betingade sjukdomar följer inte
samma strikta nedärvningsmönster som monogena. Man kan emellertid se att
sädana sjukdomar är vanligare i vissa familjer och släkten än i andra. Ett annat
sätt att påvisa genetiskt inflytande är att jämföra enäggs- och tvåäggstvillingar. De förra är genetiskt identiska, eftersom de härstammar ur samma
befruktade ägg, medan de senare inte liknar varandra mer än vanliga syskon.
Biologiska processer styrs genom ett komplicerat samspel mellan ett stort
antal olika gener. Det är därför helt naturligt att sjukdomar ofta har en
polygen orsaksbakgrund.

A andra sidan kan ibland en enda gen ha pleiotropisk

effekt, dvs ge upphov till flera olika symptom. Varje gen påverkar nämligen
som regel ett helt nätverk av reaktioner i våra vävnader.
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Vid strukturella eller numeriska kromosomavvikelser blir inte endast enskilda
gener utan stora genblock involverade. Man talar då om

* kromosornat etiologi
Följderna av sådana kromosommutationer blir i flertalet fall mycket drastiska.
Som regel är kromosomala rubbningar icke förenliga med liv. De leder då till
spontan abort eller tidig död. Ett känt exempel på barn som överlever med en
numerisk kromosomavvikelse är Downs syndrom ("mongolism").
När flera olika faktorer, genetiska såväl som miljöbetingade, orsakat en
sjukdom, säger man att den har multifaktoriell orsaksbakgrund.
Genetisk epidemiologi

Epidemiologi betyder ordagrant "läran om det som är bland människor", eller
underförstått "det som drabbar människor". Definitionen är alltså mycket vid.
Till en början kom dock epidemiologiska metoder till användning främst vid
studiet av smittsamma
sju~domar

(epidm~r).

Därför kanske det fortfarande

är många som tror att epidemiologin endast eller framförallt avser epidemiska
sjukdomar. En klarläggande definition av vad epidemiologi är gavs emellertid
av August Hirsch redan 1883: Epidemiologi är en vetenskap som
för det första ger en föreställning om sjukdomars uppträdande och utbredning bland människor i olika tider och i olika delar av världen
för det andra gör det möjligt att förstå samband mellan sjukdomarna och
yttre miljöförhållanden.
Både arvs- och miljöfaktorer har stor betydelse för hur sjukdomsmönstret
utvecklas (muktifaktoriell etiologi). Detta gäller såväl enskilda individer som
hela populationer. Sambanden är ofta invecklade, och vi har fortfarande dålig
kunskap om hur mycket och på vilket sätt arvs- respektive miljöfaktorer
inverkar på förekomsten av många sjukdomar och missbildningar. Dessutom
kan miljön ge upphov till nya mutationer och därmed öka risken för fosterdöd,
missbildningar, genetiska sjukdomar eller cancer. Genetisk epidemiologi avser
sålunda studier av uppkomst och spridning av genetiska sjukdomar och
genetiska skador i mänskliga populationer. Vid epidemiologisk metodik kan
man utgå från kohorter, dvs populationer eller grupper av männisl;<or, som i
olika grad är utsatta för t ex en miljöpåverkan. Man kan jämföra sjukligheten i
en exponerad kohort och en mindre exponerad referenskohort. En annan
huvudmetod är att jämföra grupper av sjuka med friska referenser (fall-
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referent studie) för att se om man kan finna skillnader i vad de varit utsatta
för. En översiktlig introduktion till epidemiologin som metod har publicerats
av Forsberg och Nordström i tidskriften Miljö och hälsa (l).
Utifrån den verksamhet som startats i Jörn har en ny metod att bedriva
genetiska fall-referent studier prövats. I ett nyligen publicerat pilotprojekt har
antavlor i familjer med läpp-käk-gomspalter i skellefteå-regionen jämförts
med antavlor i referensfamiljer i syfte att belysa graden av genetiskt
inflytande bakom uppkomsten av spaltdefekter (2). Projektet beskrivs något
närmare längre fram.
Genetisk genealogi
Genealogisk forskning är tung och tidskrävande. Dominanta anlag, och i viss
mån även X-kromosombundna recessiva, är lättare att följa än autosorflala
recessiva anlag. Även dominanta sjukdomar kan emellertid ibland vara svåra
att följa på grund av ofullständig penetrans, dvs att vissa personer som bär det
. dominanta anlaget ändå inte insjuknar, eller på grund av sen debutålde;. D~n
omfattande beredning och registrering av kyrkoarkivalier som pågår vid
Demografiska databasen med filialen i Jörn, kan i framtiden väsentligt öka
möjligheterna att bedriva genetisk genealogiska studier.
Verksamheten i Jörn har givetvis fått en sådan inriktning att det källmaterial
som där bearbetas kommer till användning inte enbart för genealogiska
studier, utan också för alla andra forskningsintressen inom vitt skilda vetenskaper, som är kännetecknande för Demografiska databasens verksamhet.
Verksamheten i Jörn skiljer sig emellertid från databasen i övrigt genom att
Jörn-materialet sträcker sig längre bakåt i tiden, eller så långt som det är
möjligt med hjälp av tillgängligt källmaterial. Husförhörslängdernas anmärkningar och läsbetyg har redan visat sig användbara för genetisk genealogisk
forskning. Särskilt gäller detta studier av sjukdomar som leder till blindhet
eller svagsynthet hos barn. Olika former av dövhet bör också vara möjliga att
spåra med hjälp av anmärkningar i husförhörslängderna. Beträffande genetiska
sjukdomar associerade med mental retardation bör husförhörslängdernas
noteringar om läsförmåga, begrepp och förstånd m m, kunna ge vägledning vid
genealogiska studier. I husförhörslängder och andra kyrkoarkivalier finns alltså
en mängd uppgifter om församlingsborna i äldre tider. Många av dessa kan ge
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god vägledning vid försök att spåra genkällor, bygga upp pedigrees och
analysera arvsmekanismerna. Förutom sjukdomar kan man givetvis även
studera vissa genetiska markörer, som t ex olika blodgruppsgener, med
pedigreeanalys. Den registrering som äger rum vid Demografiska databasen
omfattar en mycket stor mängd data. Det tar därför lång tid att registrera
kyrkböcker från en enda församling. Inom mycket lång framtid kommer därför
endast vissa begränsade områden av vårt land att vara täckta av denna
verksamhet. satsningen på Jörn-centralen har inneburit att skellefteåområdet
tidigt kommit med bland registrerade områden.
Oberoende av vad som redan registrerats vid databasen är det möjligt att med
hjälp av persondator bygga upp antavlor och släktträd genom att själv
registrera genealogiska data från t ex de mikrokort som produceras via
projektet SV AR i Ramsele. Tillgång till sådana kort finns bl a vid forskningsarkivet, Umeå universitet. Även vid Jörn-centralen finns mikrokort över
kyrkaarkivalier från de norra länen, och det finns vissa föruts?ittningar för att
Jörnenheten skall disponera över mikrokort från hela Sverige inom en femårsperiod. Vid forskningsarkivet i Umeå kan det finnas möjligheter att arkivera
data, som man av någon anledning registrerat från vissa släkten och församlingar, t ex i syfte att studera genetiska sjukdomar. Datoriseringen ger
möjligheter att analysera stora datamängder, vilket är nödvändigt bl a i
genetisk genealogiska fall-referent studier.
Exempel på genetisk genealogiska publikationer

Med hjälp av prästernas anteckningar i husförhörslängderna har det varit
möjligt att spåra en genkälla för hereditär maeuladegeneration till Älvdalens
församling i Kopparbergs län på 1600-talet (3). Idag har mer än 250 fall av
denna sjukdom, som innebär att centrala delen av ögats näthinna denegereras,
kunnat knytas till denna genkälla. Sjukdomen visar en dominant nedärvning
med mycket varierande expressivitet (svårighetsgrad) och debutåldrar som
varierar ända från tidiga barnaår till 4-0- 50 års ålder. Genom s k faundereffekt uppstod en sekundär genkälla i Västerbotten på 1700-talet. Då förde
nämligen en nybyggarhustru med sig genen från Dalarna till Hacksjö i
Viihelmina (4-). Genen för maeuladegeneration tycks vidare ha "utvandrat" till

.

Minnesota i USA (5). Översiktsartiklar om denna forskning har publicerats i
Forskning och Framsteg (6) och i Läkartidningen (7).
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Den mycket sällsynta ögonsjukdomen achromatopsia, total färgblindhet med
starkt nedsatt syn samt ljuskänslighet och nystagmus, har också studerats
genealogiskt med hjälp av kyrkoboksmaterial (8). Studien visade att sjukdomen
sannolikt kan spåras till en genkälla på 1500- eller 1600-talet någonstans i
gränsområdet mellan Västerbottens och Västernorrlands län, samt att samma
gen uppenbarligen ger upphov till mer eller mindre komplett achromatopsia.
Sjukdomen visade en recessiv nedärvning med tendenser till mycket svag
manifestation även hos heterozygota anlagsbärare, dvs när den recessiva genen
förelåg endast i enkel dos.
I samarbete med reumatologiska kliniken vid Umeå universitet har sjukdomen
hereditär pyrofosfatartropati och dess ärftlighet kartlagts (9, 10). Totalt ca 35
patienter, som i allmänhet debuterat med symptom i 30-årsåldern, är kända i
Sverige. De tillhör tre olika familjer, vars medlemmar nu är spridda över hela
södra och mellersta Sverige. Samtliga hade emellertid rötter i en och samma

..församling

(Örkened) i Kristianstads län i början av 1700-talet. Mer än 4-0

anfäder till patienter i de tre familjerna levde då i denna församling, och nära
släktskap kunde påvisas mellan alla tre familjerna. Nedärvningsmönstret följer
en autosomal dominant arvsgång med ofullständig penetrans (genomslagskraft)
och mycket varierande symptombild.
Flera avhandlingar där genealogisk metodik ingått som ett viktigt led har
publicerats vid våra universitet. Av särskilt intresse för skellefteåregionen är
t ex Sten Jagelis doktorsavhandling (11) om Sjögren-Larssons syndrom, ibland.
kallad "Västerbottens-sjukan". Jageli har konstruerat pedigrees som går tillbaka ända till senare hälften av 1600-talet. Av 58 identifierade svenska
patienter, födda 1886-1977, var så många som 4-5 födda inom ett begränsat
område kring Skellefteå-Piteå. Ytterligare 5 hade anfäder inom detta område.
Sjukdomen följer en autosomal recessiv nedärvning.
Man kan ibland höra att Sjögren Larssons syndrom kallas "Skellefteåsjukan".
Men ännu oftare hör men detta uttryck användas om en annan ärftlig sjukdom,
nämligen amyloidosis med polyneuropati. I en doktorsavhandling 1976 beskrev
Rune Andersson denna sjukdom hos 60 patienter från norra Sverige ( 12). En
utbredningskarta över födelseplatser visar att så många som 37 av dem var
födda i norra Västerbotten med en koncentration i området kring Skellefteå.
Sjukdomen amyloidos uppvisar en autosomal dominant nedärvning, men det är
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inte säkert att alla som bär anlaget verkligen blir sjuka (ofullständig
penetrans). Namnet amyloidos kommer av att det i vissa vävnader, bl a
perifera nerver, avlagras stärkelseliknande degenerationsprodukter (amylon

=

stärkelse), som kan ge störningar i vissa nervfunktioner. Debutåldern för
symptom bland de 60 patienterna i Anderssons avhandling varierade rnellan 29
och 75 år och sjukdomen förekom nästan dubbelt så ofta hos män som hos
kvinnor.
I detta sammanhang bör kanske också nämnas akut intermittent porfyri, den
ämnesomsättningssjukdom som beskrevs av lappmarksdoktorn Einar Wallquist
redan på 1930-talet, och som studerats bl a i en doktorsavhandling av Lennart
Wetterberg (13).
Beckman och Bergenholtz (14) har påvisat en trolig genkälla för den mycket
svåra hudsjukdomen epidermolysis bullosa i Burträskregionen.
Nyligen genomförda projekt med anknytning till Jörn-centralen

Blodgruppen lilla p

Överläkaren dr Bertil Cedergren vid Blodcentralen i Umeå, visade i början av
1970-talet (15), genom att blodgruppstesta ca 40.000 individer, att den mycket
sällsynta blodgruppen lilla p förekom i ett bälte genom östra Västerbotten från
Skellefteå i norr över Bureå, Lövånger, Burträsk, Degerfors (Vindeln), Sävar,
Umeå och Holmsund. Endast ett 30-tal fall med den sällsynta blodgruppen, i 19
familjer, är kända i området, men blodgruppsgenen anses ändå vara omkring 70
gånger så vanlig här som i andra delar av världen. För att söka utröna om pgenen kan lokaliseras till en bestämd genkälla någonstans i Västerbotten har vi
genomfört en omfattande genealogisk utredning. Anorna till alla de 19 kända
familjerna spårades så långt bakåt som det var möjligt med hjälp av tillgängligt källmaterial. Anor födda före 1875 registrerades sedan med hjälp av
bordsdator. Datafilen inkluderar 3224 identifierade och namngivna individer,
födda 1581-1874, fördelade över 5287 anapositioner. Inget släktskap mellan de
redan kända p-familjerna kunde spåras bland anor födda efter 1815. På 1600och 1700-talet levde emellertid anor, som var gemensamma för 3 eller fler,
ända upp till 8 av familjerna. Alla dessa anor levde i byar inom skellefteåregionen, bl a Skråmträsk, Fahlmark, Myckle och Medle. Gemensamma anor

75

för både fadern och modern till p-individer kunde identifieras

14 av de 19

familjerna.
Resultaten av denna undersökning visar att den relativt höga förekomsten av
blodgruppen lilla p i ett bälte i östra Västerbotten inte primärt beror på någon
särdeles hög grad av ingifte eller släktskap mellan p-familjer. Uppenbarligen
fanns dock långt tillbaka i tiden en genkälla för den sällsynta genen i norra
delen av området. Därifrän har sedan genen spridit sig till en större del av den
västerbottniska populationen.
Läpp-käk-gomspalter
Medfödda spalter i munhålan kan uppträda som isolerad gomspalt eller som
läppspalt med eller utan käk/gomspalt. Sädana spalter förekommer också ofta
som delsymptom i samband med mer eller mindre komplicerade missbildnings.syndrom. Genetiken bakom olika varianter av läpp-käk-gomspalter (LKG) är
b~tydels

mycket komplex, men det är känt att såväl arvs- som miljöfaktorer har
för deras uppkomst.
En inventering av journalmaterial vid Skellefteä lasarett visade att 65 barn
med spalt hade fötts åren 1_960-1980. Av dessa exkluderades två med mycket
speciella syndrom (Goldenhar resp. Crouzon). Vidare exkluderades ett barn
med misstänkt spalt, som inte kunde verifieras, samt ett barn som visserligen
fötts med spalt vid Skellefteä lasarett, men som tillhörde en födelseförsamling
utanför området. Till vart och ett av äterstäende 61 barn valdes ett referensbarn med samma ålder, kön och
f~delsöraming.

Efter brevkontakt med

berörda familjer var det en mor till ett spaltbarn som meddelade att hon inte
ville vara med i en genealogisk utredning, varför det barnet och motsvarande
referensbarn uteslöts ur denna del av studien. Undersökningsområdet omfattar
de församlingar som är angivna på kartskissen (Fig 1).
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Fig l Karta över Skellefteå-regionen med sex ursprungsförsamlingar (A-F)
samt namn och årtal för nybildade församlingar 1913 eller senare.
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Antalet barn som fötts med spaltdefekt -framgår av Tabell l. Siffrorna inom
parentes i tabellen anger hur stor andel av barnen, som hade en spalt som ett
av flera symptom i ett missbildningssyndrom.

Tabell l
Barn med spalt födda i olika delar av skellefteåregionen 1960-1980

Område (Fig l)
D
E

A

B

c

isolerad gomspalt

3(1)

o

l

19(7)

läpp-käk-gomspalt

3(2)

l

3

Totalt antal förfrf.::a

1654

830

1432

Ett par
spalt

Totalt

3

2(1)

28(9)

25

l

o

33(2)

15812

1391

682

21801

barnen var dödfödda. Tabell 2 visar hur stor andel barn som hade
~v

blan~

F

- Ievand

födda barn i skellefteåområdet jämfört med Lycksele och

Umeå.

Ta.bell2
Andel barn med spalt bland 1000 levande födda
isolerad
gomspalt

läpp-käkgomspalt

Totalt

Skellefteå

1,36

1,4-5

2,81

Umeå

0,72

0,96

1,68

Lycksele

0,98

0,86

1,84

Den andel som räknats fram för skellefteåregionen stämmer väl överens med
resultat som publicerats i en tidigare undersökning varifrån även sifferuppgifterna för Umeå och Lycksele i Tabell 2 är hämtade (16).
Den genealogiska analysen visade att det sannolikt är gener från särskilda
genkällor i den norra delen av undersökningsområdet (område A-C), som är
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orsak till den förhöjda andelen spaltbarn i Skellefteä. Det tycks också vara så
att samrna gener kan öka risken för uppkomst av både isolerad gomspalt och
läpp-käk-gornspalt. I den vetenskapliga litteraturen anger man ofta att dessa
är att betrakta som olika genetiska entiteter. Det finns inget i resultaten som
talar för att den förhöjda andelen spaltbarn har något direkt samband med
miljöfaktorer, t ex utsläpp frän Rönnskärsverken, vilket bekräftar resultat i en
tidigare studie frän Umeå universitet (17). Det är emellertid viktigt att i det
sammanhanget påpeka, att om ett barn som utvecklas i moderlivet har en
sådan genetisk programmering att detta generellt ökar risken för det barnet
järnfört med andra att det skall uppstä en spalt, då är det också större risk för
det barnet att en viss miljöpåverkan (t ex rökning) skall ge upphov till en
spaltdefekt.
PAgAende och planerade projekt
Degenerativa sjukdomar i ögats näthinna

Flera varianter av retinitis pigmentosa (rp) eller rp-liknande degenerativa
sjukdomstillständ i .ögats näthinna är kända. Vissa av dem uppvisar ett
dominant, andra ett recessivt nedärvningsmönster. Även X-kromosombundna
varianter är kända. Det är oklart hur mänga genetiska varianter som
förekommer. Å ena sidan kan ibland liknande symptom orsakas av olika gener.
I en inventering av förekornsten av rp i Västerbottens län har vi hittills
identifierat 163 fall. Av dessa har 24 gallrats bort av olika skäl, bl a mycket
hög ålder. Av äterstäende 139 tillhör ca hälften totalt 24 familjer med redan
känd hereditet för rp. Övriga är enstaka fall med varierande rp-liknande
symptom, där någon genetisk utredning ännu ej genomförts.
En omfattande genealogisk utredning har genomförts vid Jörn-centralen för
dessa familjer och enstaka fall, med undantag av några fä där man ej gett
tillständ till en sådan utredning. Anor till rp-patienterna registreras på
flexskivor. Vi räknar med att materialet kommer att omfatta ca 15.000 poster,
omfattande namn, födelsedatum, födelseort och en särskild kod som betecknar
position i släktträden. Ur detta material blir det möjligt att fä fram individer
som förekommer i flera olika anapositioner, för att sedan utifrän dessa knyta
samman stamträd över olika släkten med varianter av rp. Projektet skrider
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långsamt fram p g a brist på resurser, men i dagens läge (sept 1986) har drygt
l 0.000 poster registrerats.
Många av de personer med rp som vi identifierat är bosatta l skellefteåregionen. Detta gäller inte minst en speciell variant av sjukdomen som ibland
går under benämningen "Västerbottenschoreoidit". Det är möjligt att det finns
en genkälla för den varianten någonstans i Västerbotten, vilket kanske den
pågående utredningen kan ge svar på.
Utvidgning av läpp-käk-gomspalt projektet
Det är angeläget att utvidga den genetisk genealogiska fall-referent studien av
LKG till att omfatta inte bara Skellefteå-området utan även andra delar av
Västerbotten och andra delar av Sverige. Vissa förberedande studier har
genomförts i Linköpingsregionen av logoped Lena Rådberg. Vi har också tagit
fram underlag för fortsatta studler i Umeå och Lycksele

.

sjukh~region.

För

närvarande finns emellertid
inga medel avsatta för att vi ska kunna fullfölja·
.
detta projekt. En eventuell
fortsän~g

och utvidgning är sålunda helt

beroende av om forskningsmedel beviljas för ändamålet eller inte.
Neurala slutningsdefekter
Inte bara LKG utan även många andra missbildningar har en polygen och
multifaktoriell orsaksbakgrund. Det är därför angeläget att tillämpa metoden
för genetisk genealogiska fall-referent studier även för andra missbildningar.
Av särskilt intresse skulle det vara att studera neurala slutningsdefekter. Med
sådana avses
anencefali (acrania) - avsaknad av större delen av storhjärnan
encefalocele - hjärnbråck
myelomeningocele - ryggmärgsbråck
Även sådana missbildningar förefaller av någon anledning vara vanligare
förekommande i Skellefteå än i andra delar av Västerbotten, vilket framgår av
tabell 3.
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Tabell J
Neurala slutningsdefekter bland barn födda 1965-1983
Barn med
anencefali

encefaloc e le

myelomeningocele

Total
andel
per 1000

Antal
förlos sningar
19.019
31.509

Skellefteå

9

l

18

Umeå

7

2

lO

l' 5
0,6

Lycksele*

o

2
~

0,7

8.777

16

5

32

0,9

59.305

Totalt

* inkluderar Viihelmina BB
En genetisk genealogisk fall-referent studie med utgångspunkt från detta
material skulle kunna ge underlag för en bedömning av arvets betydelse för
den relativt höga frekvensen av neurala slutningsdefekter .i Skelle'fteåregionen.
En sådan bedömning är nödvändig för att man sedan skall kunna ta ställning till
hur mycket miljöfaktorer har betytt i sammanhanget. Möjligheterna att
genomföra en sådan studie är emellertid helt beroende av att särskilda
forskningsmedel anslås för ändamålet.
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Carl Eber Olivestam
SKELLEFTEREGIONENS RELIGIÖSA STRUKTUR UNDER 1800-TALET

Det finns en diskrepans, som jag ser det, mellan vad vi vet om dem som bodde
och levde söderut i jämförelse med dem i norr. Detta gäller i hög grad det
forskningsområde jag sysslar med, religionsvetenskap. Teologins gräns har
länge gått vid Uppsala. Det präglar också forskningsintresset för regioner här
uppe jämfört med södra och mellersta Sverige.
De uppteckningar som prosten Fellström i början av detta sekel frambringade
angående skeHetteregionen är av särskilt intresse. Någon forskning i vetenskaplig mening
utg~r

de dock inte. Särskilt kan man beklaga att hans

referenser och källor inte finns förtecknade. Docenten Sandevall, som jag själv
hade som lärare i Uppsala, hade under 1950-taiet anledning att fokusera
Norrland och norrlandsläseriet. Han gjorde vissa iakttagelser som är av stort
värde när vi rör oss med tidsepoken 1800-talet. Sedan 1700-talet förefanns
restriktioner för den religiösa aktiviteten i det här landet. Det är fant~isk
om man tänker på, a t t den religionsfrihet som svenska folket fick 19 51
infördes i Danmark redan 1848. Vi var alltså ur religionsfrihetssynpunkt ett uland under hundra är! Men norrlänningarna var något friare, därför att
kontrollen här inte var lika effektiv. Den geografiska dimensioneringen här,
gjorde att man tillät eller helt enkelt inte kunde kontrollera lika effektivt som
längre söderut. Detta har inte tillräckligt beaktats.
Bland övriga som tidigare har forskat på detta område kan

jag nämna

Holmgren och Arnkvist. Men även Sandevalis forskningar ligger längre tillbaka
i tiden och det gör att vi idag, med nya metoder och nya synsätt, måste gripa
oss an forskningsområdet, skellefteregionen. Den äldre forskningen

har

betraktat problematiken som religiösa fenomen i sig själva, precis som man
tidigare läste kyrkohistoria, också i det gamla gymnasiet som om det var
någonting utanför allt samhällsliv i övrigt.
Den approach vi nu vill anlägga, är den socio-religiösa. Därmed avses att ett
religiöst fenomen måste beaktas utifrän ett socialt, socio-ekonomiskt och
socio-politiskt sammanhang. Det är först då, som det verkligen blir spännande
att se vad religion är och se vad de religiösa, inte bara de stora personlig-
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heterna, utan också de vanliga människorna betytt. T ex vad har den religiösa
väckelserörelen och väckelsemänniskorna i den här bygden, betytt för det vi
kallar demokratiseringsprocessen. Jag vill påstå - och det gör jag mot
bakgrund av de provborrningar vi hittills gjort - att väckelserörelsens bidrag
till demokratiseringen, inte minst den norrländska, äl' av väsentlig art.
Jag vill påstå att Demografiska databasen och forskningsarkivet inneburit en
revolution inom vårt forskningsområde, vilket möjliggör den nyaosats i den
religionsvetenskapliga forskning, som nu påbörjas. Det innebär att vi kan
lämna de officiella ledarfigurerna och gå ner till den enskilda människan. Där
möter ett material som åtminstone ger ett skelett till det som sedan kan kläs
med redan kända faktorer. Därmed får redan tidigare gjorda forskningar ny
aktualitet. Här kan t ex nämnas doktor Sven Hansson, som följer byabönerna
och deras utveckling fram till att bli EFS-församlingar. Med vårt perspektiv:
Vad är detta om inte rörelser inom
samhäldeokr~ting.

Dessa religiösa rörelser kanaliserar på visst säit också det missno)e som
förefanns med styrande instrument i samhället. På så sätt framstår dessa
missnöjesyttringar som mera positiva och kreativa reaktioner. Missnöjet med
förhållanden, frambragte initiativ till förändring. Vi har i våra förundersökningar redan sett exempel därpå.
Bland berömda präster i den här bygden, återfinns i sekelskiftet 1700-1800 C G
Nordin, kanske mest berömd för att hah inte var här. Han höll till i
rikspolitiken, som vi vet under Gustav III:s tid, och var mycket framstående i
prästerståndet. Det är självklart att han inte hade tid att ägna sig åt
Skellefteå, när han i stället var en av kungen gynnad och framgångsrik
riksdagspolitiker. Samtidigt framstår han som en mycket politiskt konservativ
präst.
Han står för en filosofi där man med alla medel ska försöka hindra den fria
religiositeten. Det är bl a han som tvingar Gustav III att säga nej till
herrnhutarna, som ansökte om att få tillstånd att öppna verksamhet i Sverige.
Samtidigt står dessa präster för en ur teologisk synpunkt, inte alls så
konservativ ståndpunkt. Vi tror oss kunna bestämma att även när vice
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pastorernas tid övergår till Nils Ström, så återfinns även i Skellefteå samma
strömning, det som man under 1700-talet kallar för fysioteologin. Dessa
teologer och präster sökte en slags syntes mellan teologin och den nya
naturvetenskapen: Newtons världsbild och den gamla bibelsynen. Den gamla
teologin skulle harmoniseras med den nya naturvetenskapens upptäckter. Men
detta var en problematik som ·inte passade för skellefteregionen och definitivt
inte intressant att lösa för Skellefteås läsarinriktade människor. Prästerna som
var indragna i den naturvetenskapliga konflikten, hade mera intressen åt det
hållet än för strömningar som rörde sig hos människorna. En diskrepans uppstår
mellan ett naturvetenskapligt teologiskt nytt ideal och förståelsen för en
genuin folkreligiositet.
Den första provborrningen vi gjorde, gällde just denna teologiska konflikt. Vi
har granskat perioden 1818-1828. Den provborrning vi nu förbereder oss för,
gäller perioden under prästen Brandell, den senare delen av 1800-talet. Då var
väckelserörelserna fortfarande starka i den här bygden, men då leddes kyrkan
av en präst med stark förståelse därför. Problematiken med naturvetenskapen
var heller inte lika aktuell. Följden blev att medan man under senare delen av
1800-talet i övriga Sverige, i stort sett får en stark frikyrklighet och
frikyrkobildning, uteblir denna process inom skellefteregionen. Det kan då vara
intressant att jämföra våra resultat inom den här regionen, med det som redan
finns belagt för södra och mellersta Sverige. Samtidigt belyser vi hur mycket
prästerna betydde för väckelse- och samhällsutvecklingen.
En

uppsats som

vi

fått

fram

i vårt forskningsseminarium

betitlades

"Därigenom lärde vi oss att tänka". En tänkvärd uppsats utifrån synpunkten att
väckelsen inte bara rör religiositeten i sig själv, utan även en samhällelig
utveckling, inte minst en frigörelse på tankeområdet. Varje människa tilldelades egen auktoritet, egen myndighet, i motsättning till samhällets
kulturella och lärda stånd. Prästerståndet stod både för tänkandet och för
representerandet. Det hade skrivkunnighet och behärskade formuleringskonsten. Nu bröt den tid fram där väckelserörelserna bidrog till att legitimera
tänkandet på egen hand. De bidrar till läs- och skrivkunnighetens befästande.
Därmed blir dessa rörelser inte endast intressanta för att följa väckelserörelserna i sig själva, de är också intressanta för att visa det inflytande som
den s k sekulariseringen får.
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Väckelserörelserna är inte endast religiösa fenomen. De är också sekulariseringsfenomen. De legitimerar rätten att tänka fritt. Det innebär inte
automatiskt att man tänker som de tidigare väckelsekristna. Friheten att fä
tänka, friheten från de tidigare auktoriteterna öppnar nya perspektiv för
sam hällsutvecklingen i stort.
Den nu påtalade sekulariseringsprocessen kan fastställas på olika sätt. Genom
databasens material går det att fastställa förändringar i husförhörslängderna.
Speciellt på väckelseplatser kan under perioden 1818 till 1828 en nedgång i
nattvardsfrekvensen noteras, dock inte i alla. Går vi ner på individnivån, vissa
personer som har varit ledande i väckelsen, kan vi konstatera att vissa varit
mer benägna att ta nattvarden i kyrkan än andra. Där återfinns personligheter
som Gerhard Gerhardsson, Anders Larsson och några till. I deras fall kan vi
också följa deras argumentering. I kyrkan ansvarar den "oomvände" prästen för
förkunnelsen. I motsats härtill står väckelseledarnas förkunnelse som mer
trogen mot den tidigare kyrkotraditionen: Bidragande till kyrkans
förtoend~

kris är också att kyrkan vid 1800-talets början var inne i samma process som
idag: byte av handbok och psalmbok. Det går inte utan problem. Jämför bara
vår diskussion om psalmen "Fädernas kyrka i Sveriges land".
I 1800-talets början tillkom ny psalmbok och handbok, därtill katekes.
Katekesen hade större betydelse då än nu. 181 1-års handbok, 1810-års
Lindblomska katekes och 1819-års psalmbok innebar ett genombrott för den
teologi som anknöt till 'det moderna tänkandet. Bort med den traditionella
syndfulla teologin, precis samma tendens som vi hittar i dag i Svenska kyrkan.
Bort med en negativt formulerad syndabekännelse, fram med en mera positiv
syn på människan. Detta speglas också i 1819-års psalmbok med psalmer som
uttrycker "Gör du så gott du kan, så har du gjort ditt. Sedan kommer Gud att
hjälpa dig med resten". Mot detta reagerade man mycket hårt inom just
väckelsekristendomen här i Skellefteå; det är hädiskt för det inte är lutherskt.
Genom att gå till bouppteckningar, har vi i vårt studium kunnat konstatera
frekvensen av bokinnehav. Det som har slagit mig speciellt, har varit att bland
bibelns böcker är det galaterbrevet som är mycket spritt och använt. Det är
Paulus mest "uppkäftiga" brev, han är därtill ironisk, inte minst inför
galaternas undfallenhet inför auktoriteter.
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Var det här rätta ord i rätt tid i den här bygden? Var detta uppmaningen till
att göra upp? _I det första århundradet gjorde Paulus upp med de lagiska
företrädarna av en otidsenlig judekristen inställning. Det var detta brev som
Luther pä 1500-talet använde när han gjorde upp med påven. Det är det här
brevet som läsarna på 1800-talet använde när de gjorde upp med prästerna och
samhällets övriga otidsenliga auktoriteter. Finns ett sänt samband? Det måste
vidareutvecklas. Stämmer det så är väckelsen i skelleftebygden ett led i den
demokratiseringsprocess samhället genomgick under 1800-talet.
Ett annat samband vi studerat är sambandet mellan religiositet och moral. Vi
lever i dag i den s k "vita vägens tidsålder", 80-talet. Flummen är borta. Vi är
tillbaka i moralismens eller moraliseringens ståndpunkter. Det finns mycket
som tyder pä det. Krav ställs åter pä våra studenter i jämförelse med pä 70talet. Aids-sjukdomen har också gett sitt bidrag på det moraliska området. Vi
kan konstatera med hjälp av statistik frän Sverige i sin helhet, att under
1~0-

talet, frekvensen utomäktenskapliga barn starkt .ökar i Sverige, inte minst i
dom stora regionerna, särskilt stockholmsregionen. Men med två undantag, och
. det ena är skelleftebygden, det andra är Jönköping. Vad är det som är
gemensamt för Jönköping och skelleftebygden? Naturligtvis är det väckelsefrekvensen: Smålands Jerusalem kallas Jönköping därnere. Vad skulle vara
naturligare än att kalla Skellefteä Sveriges Galileen?
Det finns samband som är intressanta att studera i historien som vi kan
använda som argument i nutiden. Därmed har jag inte sagt att vi ska
nymoralisera eller att religionens största värde ligger i moralen, men man kan
inte frikoppla dessa komponenter. Ytterligare en uppsats belyser detta betitlad
"Pigor och pietism". Ett korresponderande ämne borde kunna formuleras
"Drängar och drycken".
Jag har påpekat Paulus och hans "uppkäftighet" i väckelserörelserna och som
ledde till konfrontationer på det rättsliga planet. 1818 började konfrontationen
på detta plan med domprosten Hambreus, Umeå, besök i Skellefteä. 1819
besökte Josua Sylwander som chef för regeringsdelegation Skellefteä. Ett av
de bevarade förhören med Gerhard Gerhardsson är spännande läsning. Enligt
visitationsprotokollet yttrade han: "Den närvarande kyrkoreformen (dvs handboken och katekesen) borde avskaffas och en ny reformation borde inrättas,
alltså ätergäng till den sanna lutherdomen. De ord som står i den nya

87
katekesen att människan är skapad med en odödlig själ och med förnuft och en
fri vilja, det är en djävla lära".
Problemet handlar här om människan är fri eller inte. En klassisk konflikt inom
lutherdomen. Samtidigt har detta med människosyn att göra. Man kan inte
uttala sig om Gud utan att detta samtidigt får konsekvenser för människan. Är
människan fri, är hon i sig själv en odödlig själ. Modernisterna, nyteologerna,
stod för en mera positiv människosyn, medan den äldre lutherdomen stod för
betonandet av Guds allmakt och människans oförmåga. Det är i och för sig
intressant att fastställa vilka konsekvenserna blir av den teologi man
utformar, men tiden medger inte detta.
Även 1800-talets migration och emigration stimulerade och spred väckelsemönstren. Risk fanns för väckelseledarna att ställas inför rätta som lösdrivare.
I ett fall har vi sett hur man undviker detta på samma sätt som den
underjordiska kyrkan i Sovjet idag. Ledarfigurer kunde fä skenanställningar.

.

.

.

Exempelvis uppehöll sig en ledare i Arvidsjaur som dräng. Anställningsperioden
sammanfaller dock med den period när man har som minst att göra på en gärd.
Vi. vet också att den här personen dessutom hade ett handikapp som hindrade
honom frän att vara effektiv dräng.
I dag befinner sig Svenska kyrkan i en situation när den tar vissa beslut som
kommer att fä avgörande betydelse för framtiden: Man ska sjunga andra
psalmer än de gamla och de gamla psalmerna ska sjungas på annat sätt än
tidigare. En ny handbok öppnar nya perspektiv. Man kan variera mera än
tidigare.
På liknande sätt var det vid 1800-talets början. En tid då kyrkan skulle komma
i takt med tiden. Då uppstod strömningar som reagerade mot detta. Samtidigt
innebar denna brytning att man kände att när de gamla auktoriteterna svek,
måste man själv ta hand om processen. Sä skapas nya former, nya möjligheter.
Socialt innebar detta att vissa människor, nu som då, som utstötts av det
gamla samhället och de gamla värderingarna, nu fann andra miljöer och andra
värderingar där de får ett socialt sammanhang, somliga av dem även ledarroller. De fostras på det sättet till att bli egna initiativtagare. De blir inte
associala eller apatiska, utan tvärtom stärks de till personligheter beredda att
agera. Församlingar bildas som kan betraktas som tidiga experiment i demokratisering.
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Forskningsprojektet "Skellefteregionens religiösa struktur" söker fastställa
väckelserörelsernas bidrag till uppgörelsen med auktoriteter, auktoriteten i
form av prästen, auktoriteten i form av landshövding, auktoriteten i form av
biskop. Detta religiösa uppror legitimerar väckelsefolket genom att citera
bibel och luthersk tradition. Detta innebär att man tar avstånd från kyrkans
förkunnelse, ordet. Det står prästen för och honom underkänner man. Däremot
tar man oftast det i nattvarden. Då är det inte prästen som agerar utan Gud
själv i sitt nådesmedel, och det är oberoende av prästen. Samtidigt får detta
uppror konsekvenser inte bara för en uppgörelse med teologin, tron och synen
på människan. Det får också konsekvenser för hur man ser på samhället och
sam hällsf örordningarna.
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John Olofsson

HUR SKELLEFTEA FICK SINA BffiLIOTEK
Mina vänner.
När riksdagen 1842 fattade beslutet att införa en obligatorisk skola för alla
barn i Sverige, så var det ett ~v

de viktigaste beslut som överhuvudtaget

fattats i detta land. Och före beslutet förekom en av de viktigaste bildningsdebatter som hållits.
Frågan hade utretts under lång tid, men det fanns ingen enighet i saken.
En stor grupp, till vilken biskopen och skalden Esaias Tegner hörde, var direkt
motståndare. Kristendom
o~h

innanläsning räckte som teoretisk bildning för

folk i allmänhet, menaqe man. Och den
kuns~ape

kur:tde hemmen ge. Om en

anspråksfullare bildning gällde: "Drick djupt eller smaka icke". Halvbildning
var värre än ingen bildning alls. Dessutom var den dyr.
Den positiva gruppen, till vilken professorn i historia, Erik Gustav Geijer nyss
anslutit sig, invände mot talet om halvbildning att "all bildning är ofullständig
i förhållande till en senare högre". Men vi måste börja någonstans. Vi kan inte i
all framtid utestänga huvuddelen av värt folk frän bildningens välsignelser,
därmed också frän möjligheten att på allvar deltaga i samhällslivet. Det
förlorar vi alla på. Är vi lika inför Gud, bör vi också kunna vara lika inför
lagen.
Det blev som bekant ett positivt beslut. Vi fick en första folkskalestadga och
så småningom en allmän obligatorisk folkskola. Allt detta är välkänt. Mindre
känt är det, att i samma stadga också riktades en uppmaning till prästerskapet
att verka för tillkomsten av sockenbibliotek. Ett motiv för detta var, att "i
skolan förvärvade kunskaper behövde upprätthållas". Folk måste få böcker att
läsa. Därmed, tänkte man, skulle också en sann kristlig bildning befrämjas. Låt
oss nu se, vad som skedde i våra bygder, efter denna uppmaning om
sockenbibliotek! Det första årtiondet - alltså under 1850-talet - hände
ingenting. Men 10 år senare tog det fart.
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Skellefteå lands
Efter påminnelse frän domkapitlet - säger Karl Fahlgren - tog prosten Nils
Nordlander upp saken på en sockenstämma i landsförsamlingen. Det var är
1860. Men sockenstämman sa nej - den ville inte ge något bidrg till ett
bibliotek.
Då gick Nils Nordlander sin egen väg och redan samma är kunde han meddela
en ny sockenstämma, att han som gäva till det nya biblioteket hade fått 150
böcker, de flesta frän en grosshandlare i Stockholm.
Det nya biblioteket placerades på Brännan.
Det vore förstås intressant att veta, vilka böcker som ingick i detta
församlingsbibliotek - ja i dessa gamla församlingsbibliotek överhuvud taget.
Var det mest uppbyggelselitteratur . eller fanns där också skönlitteratur,
resesk}ldringar o s v?
Det vet vi inte. Några förvärvskataloger eller kartotek frän den tiden har vi
inte kunnat finna. Troligen har det aldrig funnits några. Boksamlingarna var
små, och före statsbidragens tillkomst - 1905 - krävdes knappast heller någon
periodisk redovisning för sä små enheter.
Vi vet emellertid, att detta landsförsamlingens bibliotek, liksom frän flera
andra församlingar, fanns kvar i början av 1950-talet, då de uppgick i de
kommunbibliotek som då bildades.
Burträsk

I Burträsk blev det första bibliotekets tillkomst en ganska dramatisk historia.
Den 12 december 1863 hade Burträsk sockenmän kallats till stämma för att ta
ställning till frågan om bildandet av ett sockenbibliotek. Initiativtagare var
skolläraren Fromhhold Lundholm, som också satt ordförande vid stämman.
Frågan gällde om sockenborna var villiga att avstå frän två års hundskatt för
att fä ett bibliotek.
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Svaret blev Nej - trots att - som det stär i protokollet - "personer med verkligt
nit för folkupplysning, däribland också en från allmogen, genom övertygande
och genomgripande skäl försökte verka för motsatsen."
Men då hände något märkligt. Herr kommisarien Nyblad gjorde "en särdeles

.

ädel gärning" genom att skänka 50 riksdaler riksmynt till församlingen för ett
bibliotek. Kyrkoherden J M Unaeus vill för sin del skänka 25 Rdr, och i samma
goda avsikt förenade sig handlanden Skog och inspektörerna Wincent och
Bergmark, som gav 10 Rdr vardera. Och riksdagsman Wallmark gav 5 Rdr.
Då ändrade sig plötsligt stämman. Beviljade dels redan influtna delar av
hundskatten, dels 300 Rdr av utdebiterade medel, fördelade med 100 Rdr om
år e~

under tre är.

Till bibliotekarie valdes därefter den sittande ordfö'randen, som ätog sig att
utan ersättning fullgöra uppdraget under tre är.

.

Inte nog med det. Efter stämmans slut tecknade fler.a personer "av nit för
saken" nya bidrag- komminister Norlen 10 Rdr, överstelöjtnanten Edelstam 10
Rdr och ingenjören Ljunggren 5 Rdr. Och följande är fick biblioteket av
Marklunds sterbhus i Renbergsvattnet 133 R dr.
Sammanlagt blir det här 550 Rdr. Fär att se vad det motsvarar i dagens
penningvärde får vi multiplicera med åtminstone 30. Det gör 16 500 kronor.
Och kommissaren Nyblad, som gav 50 Rdr, bör jämföras med en som i dag ger
l 500 kronor.
Det var en ovanligt gynnsam start.
Skellefteå stad
Nägra ord också om stadsbiblioteket. Det gär tillbaka till ett beslut i allmänna
rädstugan den 16 november 1880 - äret före det att staden blev egen kommun.
Stadens invånare beslöt enhälligt att inrätta ett lånebibliotek för att - som det
hette - "möjliggöra kostnadsfri tillgäng för den arbetande klassen till god
läsning".
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Det nya biblioteket fick 50 kronor om året i bidrag- efter 1895 100 kronor om
året. 1906 överlämnades bibliotekets skötsel till den då nybildade folkbildningsföreningen och 1913 till den nybildade Skellefteå stads kyrkoförsamling.
1937 får det namnet Skellefteå stadsbibliotek.
Av en historik 1956, då biblioteket fyllde 75 år, framgår att biblioteket
omkring sekelskiftet förde en tynande tillvaro och att all utlåning upphörde.
Men 1906 - samma år som det överlämnades till folkbildningsföreningen valdes till bibliotekarie lärarinnan Anna Noring och hon lyckades få biblioteket
på fötter igen.
Jörn, Bureå m fl

Vi vet också att ett församlingsbibliotek bildades i Jörn 1871 och att det
biblioteket hade drygt 2 000 band, när det 1952 uppgick i det kommunbibliotek
som då bildades. Även i Bureå fanns ett -församlingsbibliotek, som blev grunden
till det senare kommunbiblioteket. För Byske och Lövånger har det inte gått
att få fram säkra uppgifter, men allt tyder på att även där har församlingsbibliotek funnits.
Föreningsbiblioteken

Till det mest· intressanta i vår tidigare bibliotekshistoria hör föreningsbiblioteken eller studiecirkelbiblioteken som de officiellt kallades.
Folkrörelsernas studieform framför andra blev studiecirkeln. Men när studiecirklarna började omkring sekelskiftet 1900, fanns inte, som i dag, särskilt
utformade grundböcker med frågor och svarsuppgifter. I stället skaffade man
sig några vanliga böcker - skönlitteratur eller facklitteratur -som lästes och
diskuterades i cirklarna. När cirkeln var färdig överlämnades dessa böcker till
föreningen för utlåning till nya studiecirklar.
Det var på det sättet studiecirkelbiblioteken bildades, men efter 1912 kunde
de också få statsbidrag, och då började böcker inköpas även för direkt utlåning
till allmänheten.
Som villkor för statsbidrag gällde:
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l) att bokbeståndet skulle vara allsidigt,
2) att det skulle hålla en god etisk standard,
3) att biblioteket skulle hållas öppet någon tid i veckan för utlåning till
allmänheten. Vanligen var det en timme i veckan.
För att underlätta inköp och urval av goda böcker utarbetade SÖs bibliotekskonsulenter särskilda boklistor, ur vilka biblioteksstyrelserna kunde välja
statsbidragsberättigade böcker. Särskilt för små bibliotek var det en mycket
god hjälp.
Under 20- och 30-talen växte studiecirkelbiblioteken i både storlek och antal.
Ett maximum nåddes omkring 1940. Därefter minskar antalet, beroende främst
på en begynnande kommunalisering. I mitten av 1960-talet hade praktiskt
taget alla upphört som självständiga enheter - de hade uppgått i kommunbiblioteken, där många i fortsättningen spelade en viktig roll som biblioteksfilialer • .
På grund av bevarande statsbidragsansökningar - som inlämnats till folkrörelsearkivet i Umeå - har det varit möjligt att få fram uppgifter om
föreningsbibliotekens tillkomst och försvinnande. Om eventuella bibliotek utan
statsbidrag är det svårare, för att inte ·s äga omöjligt.
Antalet statsbidragberättigade föreningsbibliotek inom olika folkrörelser
Västerbotten var 230 vid tiden omkring 1940:
ABF

(1937) 81

(enl förteckning på folkrörelsearkivet, Umeå)

IOGT

(1942) 82

(enl intervju med distriktsordf Andreas Berg)

BBB

(1944) 49

(enl distriktsrapport, folkrörelsearkivet)

JUF

(1944) l O

(enl distriktsrapport, folkrörelsearkivet)

SLS

(1940) 8

(enl distriktsrapport, folkrörelsearkivet)

230
Varierande storlek

Störst var ABF-biblioteket i Boliden, som vid kommunaliseringen 1952 överlämnade 4 600 band och hade större utlåning än alla andra bibliotek
tillsammans i landskommunen.
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ABF i Skelleftehamn överlämnade i början av 1940-talet sitt bibliotek pä l 500
band til stadsbiblioteket, som dä gjorde detta bibliotek till sin filial där och
även övertog bibliotekarien. IOGT i Skellefteä överlämnade 1956 2 300 band.
Osv.
I byar och mindre samhällen var biblioteken inte sä stora, men det fanns
mänga. Här bara några exempel:
Jörn 1952:
ABF i Jörn

652 band

IOGT i Jörn

214 band

BBF i Kåtaselet

79 band

ABF i Renström

281 band

Byske 1938:
ABF i Byske

617 band

ABF i Renholmen

260 band

ABF i Furuögrund

245. band

I Bureä fanns åtminstone tre IOGT-bibliotek, tre ABF -bibliotek och fyra-fem

bläbandsbibliotek. Ungefär samma var förhällandet i övriga kommuner, fast vi
här inte kan räkna upp dem.

En viktig epok
Föreningsbibliotekens epok är värd att minnas. I byarna fanns biblioteken
vanligen i bokskåp med glasdörrar! De stod i möteslokalerna, vilket var en stor
fördel. Det vet jag av egen erfarenhet.
I min hemby med 15-20 grannar fanns ett välskött IOGT -bibliotek pä inte fullt

200 band. Det blir 10 böcker per hushåll. Man har inte sä mycket mer i
Skellefteä i dag, med bokbussar och allt.
Men det viktigaste var närheten. När vi samlades till möten var det alltid
någon som öppnade skåpet och visade pä böcker vi kunde låna. Det fanns
böcker av Viktor Rydberg, Pär Lagerkvist, Alf Ahlberg och andra. Men också
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böcker av många utländska författare

översättning. Och det var vårt

bibliotek.
För oss som bara gått sex år i skolan öppnades här en helt ny värld. Att det
hade funnits högstående antika kulturer, det visste vi inte förut. Nu mötte vi
dem för första gången - 500 år senare än renässansens människor i Rom och
Florens, men- det minns jag- med samma överraskning och förundran som den
tidens bokläsare tycks ha känt.
Jag tror vi kan säga, att 20- och 30-talen tillhör folkrörelse-Svedges mest
levande period. För bara tio år sedan hade den allmänna rösträtten införts i
Sverige. Och ute i Europa skrek Hitler och Mussolini ut det hat, som
förebådade andra världskriget.
Värda att spara
När jag för ungefär ett år sedan åkte ner till folkrörelsearkivet i Umeå för att
försöka få ett grepp över folkrörelsebiblioteken i Västerbotten, så tyckte jag

.

mig se, hur det gick en alldeles klar ideell linje - och hur det hade gått en
ström av unga människor - från folkrörelserna in i den kommunala verksamheten. Och där i kommunerna tog folkrörelseidealen konkret form i byggandet
av den svenska välfärden.
En dag tänkte jag så här:
Borde vi inte söka återfinna några av dessa bokskåp med glasdörrar, fylla dem
med tidsriktiga böcker och ställa in dem på hedersplats i dagens bibliotek? Till
minne och som jämförelse! Böckerna finns i biblioteksmagasinen och bevarade
förvärvskataloger gör det möjligt att nästan exakt återställa de rätta ämnesprofilerna.
Och nu mina vänner, en glad överraskning! Just i dag på morgonen har jag fått
meddelandet från folkrörelsearkivet i Skellefteå, att Medletors folkhögskola
kom mer att få ett sådant bokskåp, fyllt med IOGT -böcker, från en by i
Burträsk. Det skåpet ska vi ställa in i det nya bibliotek som just nu byggs på
skolan. Kanske fyller vi den ena hälften med böcker från IOGT och den andra
hälften med böcker från ABF. För i bildningstraditionen ä r de båda tvillingar.
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Biblioteket i Bureä 1932. Foto M. Åström, Bureä

Biblioteket i Bureå 1977. Foto H. Lundström, Skeilefteå museum
Hösten 1987 flyttade biblioteket över i helt nya lokaler
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Kjell Söderberg
DEMOGRAFISKA DATABASEN

Demografiska databasen startade som ett pilotprojekt för att testa möjligheterna till en registrering och länkning av svenska församlingsregister från
1800-talet. Den blev 1978 en särskild inrättning inom Umeå universitet med
följande målsättningar:
Att

registrera

och

bearbeta

huvudsakligen

demografiska

och

sociala

historiska data för forsknings-, utbildnings- och arkivändamål.
Att

göra dessa data lätt tillgängliga för forskare.

Att

verka för ett vetenskapligt samarbete och medverka till metodutveckling
inom de fält där databasmaterialen kan användas.

Produktionen av databasmaterialen sker i Haparanda och dessutom som
beredskapsprojekt i Pajala, Jokkmokk och Jörn. Vid Umeå universitet finns ·
utveckling~-

och forskningsenheten, till vilken även ~n

professur i historisk

demografi är knuten. Demografiska databasens tvärvetenskapliga sammansättning är ägnad att verka för ett vetenskapligt samarbete över ämnesgränserna.
Databasens ambitioner är att kunna fungera som en samlingspunkt och ett
"laboratorium" för olika forskningsintressen, där frågeställningar kan testas
och ny kunskap genereras.
I samarbete med andra universitet och databaser förbereds utnyttjande av
materialen genom tex konferenser, work-shops och gemensamma forskningsoch utvecklingsprojekt. Exempel på sistnämnda är försöken att länka databasens individuppgifter med andra typer av data, t ex av annan karaktär,
markanvändning och bebyggelse.
Ett annat syfte är att återföra materialen till allmänheten och till skolorna.
Databasen deltar därför i utbildningen på olika nivåer i det svenska skolsystemet (grundskola, gymnasium, högskolor och universitet) och är engagerad
i ett antal projekt för att utveckla lämpliga former för denna återföring. Även
andra grupper i samhället kan nyttja materialen, främst föreningar för lokal-,
hembygds- och släkthistoria. Databasen kan också bistå med släktutredningar
för genealogisk forskning.
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Inom Sverige finns ytter-ligare databaser med demografiskt innehåll, t ex
Stockholms historiska databas med data baserade på det s k rotemansarkivet
för delar av staden. Unikt för Demografiska databasen i Umeå är emellertid
det individbaserade kyrkobokföringsmaterialet, med sin detaljrikedom och
mycket höga kvalitet. Detta källmaterial erbjuder goda möjligheter att skapa
ett integrerat informationssystem där olika källmateriallänkas samman.

Demografiska databasens material
Strategin vad gäller datorisering av material är att åstadkomma ett integrerat
informationssystem för forskning på historiska data. Val av material styrs av
forskningsintressen och beslutas av styrelsen för Demografiska databasen.
De ledande principerna för urvalen är de långsiktiga forskningsbehoven,

källornas potentiella forskningsvärden - såväl nationellt som internationellt samt ått en överföring till datorburet medium skall ge väsentliga fördelar •
Databasen innehåller i
huvdsa~

..

tre olika materialtyper:

Demografiska individdata
Ekonomiska, sociala och kulturella data på individnivå
Aggregerade statistiska data
stommen i informationssystemet är de demografiska kyrkobokföringsuppgifterna på individnivå, vilka medger rekonstruktioner av livsbiografier på
individuell nivå och familjenivå.
Eftersom individdata är tidskrävande att bearbeta kan endast urval i tid och
rum bli aktuella för datorisering. Några möjligheter att registrera Sveriges
samtliga församlingar finns därför inte. Däremot registreras statistiska data
på församlingsnivå för hela riket, vilket inte minst ger möjligheter att bedöma
representativiteten i dessa lndividdata.

Demografiska individdata
Merparten av de datoriserade materialen utgörs av individuppgifterna l 1800talets svenska kyrkböcker:
Husförhörslängder
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Flyttningslängder
Ministeriallängder över födda/döpta, vigda, och döda/begravda
Kyrkböckerna har sitt ursprung i en förordning för präster frän 1600-talets
senare del. Dessa ålades att hälla husförhör med församlingsborna i syfte att
undersöka och kontrollera läsförrnäga och kunskaper i kristendom. Resultaten
redovisades i särskilda register, vilka snart antog karaktären av ärliga folkräkningar. De kom att bilda underlag för flera värdsliga uppgifter som t ex
utskrivningar av soldater och skatteuttag samt den äldre svenska befolkningsstatistiken. Böckerna fortsatte att föras även efter det att det allmänna
skolsystemet började införas i Sverige vid 1800-talets mitt. De blev också
förebilder för den moderna folkbokföringen.
I kyrkböckerna finns vanligen åtskilliga noteringar om en och samma individ;
mängden sammanhänger med hur länge individen funnits i församlingen.
Genom att länka samman alla dessa individnoteringar erhålls ett unikt
informationssystem. Det ger detaljerade uppgifter om vitala händelser i
individens liv (födelse, vigsel, barnafödande och död). Flyttningarna pä skilda
rumsliga nivåer, frän flyttningar mellan hushåll inom en ort till utrikes
migration redovisas också. Databasen innehäller därför en betydande mängd
fulla livshistorier för alla som inte flyttat frän registrerande församlingar
eller regionen under den registrerade tidsperioden. Genom uppgifterna om
individens yrken och eventuella innehav av skattlagda fastigheter kan social
status och rörlighet tecknas. Därutöver finns individegenskaper i form av
betyg i läsning och förståelse/begrepp, i spridda fall andra egenskaper som
prästen ansett vara viktiga, t ex fysiska handikapp och brottslighet.
Även individens relationer till andra individer kan fastställas. Familjerelationerna (föräldrar, make/maka, barn) ger ett omfattande genealogiskt
material med en mängd indirekta relationer som t ex mor- och farföräldrar,
syskon och kusiner. Dessa typer av länkningar kan göras för över 90 % av
individerna och således med ett mycket litet bortfall i jämförelse med
familjerekonstruktioner frän andra länder. Genom husförhören erhålls även
boendeförhållanden över tiden, t ex när olika medlemmar i familjen eller
släkten bott tillsammans och vilka som i övrigt ingått i hushållet. En exakt
avgränsning av hushållen medges dock inte alltid till följd av husförhörslängdernas karaktär av periodvisa data. Varje volym omfattar data för fem-tio
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år och förändringar under denna period i form av in- och utflyttningar i
hushållet och nybildningar av familjerna kan i detta fall medföra svårigheter
när det gäller att avgränsa hushållet och fastställa tidpunkter för dessa

~
~ e l

se

förändringar. För vissa områden och tidpunkter kan emellertid hushållsstrukturen fastställas genom andra datoriserade material (t ex mantalslängder,
se nedan). Genom att individens bostadsort och oftast fastighet anges, kan
därtill en mängd relationer av grannskapskaraktär belysas.
Vid sidan av dessa variabler, förekommer uppgifter av skiftande karaktär. Dit
hör t ex dödsorsaker uppgivna av prästerna i död- och begravningsboken och
faddrar till barn födda i församlingen i födelse- och dopboken. Denna typ av

ttnir

information varierar dock i omfång och kvalitet över tid.
Materialet ger således en grundstomme för forskning på historiska data genom
möjligheterna till longitudinella individ- och familjestudier samt strukturella
tvärsnittsstudier av skilda slag.
Urval av individdata - tid och rum

sel/
ilsti

lat i<

Med den tidsåtgång som individbiografiers rekonstruktion kräver, är urval i tid
och rum ofrånkomliga. Av flera skäl har 1800-talet valts som den centrala
perioden. Källornas information är mer detaljerad och standardiserad än
tidigare. Under detta sekel sker övergången från jordbrukssamhället till ett
samhälle med en allt ökande grad av industrialisering och urbanisering. Den

nd

sociala differentieringen ökar likaledes. Samtidigt äger en kraftig befolkningstillväxt rum till följd av fortsatt sjunkande dödstal och en relativt hög
fertilitet.

~ on<
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DEMOGRAFISKA DATA PÅ INDIVIDNIVÅ-basinformation

pitet
dels e

tning

sel/
ilständ

Jationer

:ende

onomisk
tus

.. Jsförhör

-~

nan
• formation
._, allor:

Källor

A

B

c

D

E

Namn, kön

x

x

x

Födelsedatum och -ort
Dopdatum och -ort
Äktenskaplig/ute mäktenskaplig
Flerbörd
Ordningsnummer bland syskon
Faddrar
Barnmorska

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

Döds- och begravningsdatum
Ålder
Dödfödd
Dödsorsak

x

x

x

x
x

Flyttningsdatum
Ålder
Ställning i en grupp av flyttande
Storlek på gruppen flyttande
In- och utflyttningsort

x

x

x

x
x
x

Vigseldatum
Ålder vifl vigsel
Antal vigslar
Äktenskaplig ve1raktighet
Civilstånd genom ålder

x

x

x
x
x

Yrke, titel
Ägande av jord, fastigheter

x
x

Betyg i kristendomskunskap
Betyg i begrepp
Betyg i läsning
Datum för förhör och nattvardsgång

x
x
x
x

Vaccination
Uppförande, moral
Andra observationer av prästen

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

(X) (X) (X) (X)

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Församling
Stad/by
Fastighet, boställe
Varaktighet för boende på olika nivåer

A = Husförhörslängder
B = Flyttningslängder
C = Födelse- och doplängder

x

x

Typ och varaktighet av relationer
Föräldrar
Make/maka
Barn
Andra släktingar
Familjeställning
Familjestorlek och-sammanssättning
Hushållsstorlek och -sammansättning

F

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

(X)

x

D = Vigsellängder
E = Död- och begravningslängder
F = Exempel på variabler genererade
från data i kyrkböckerna
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Valet av områden (se karta sid 103) kom till en början

att avse enstaka

församlingar (sju stycken), som representerar varierande fysiska och näringsekonomiska

miljöer.

Genom

flyttningar

över församlingsgränserna blev

emellertid förlusten i antalet kompletta livsbiografier betydande. Nästa steg
blev därför att bearbeta data för rumsligt sammanhängande församlingar.
Hittills har två regioner bearbetats (Sundsvall och Skellefteå) och en tredje har
påbörjats (Linköping).
Sundsvallsregionen avser Sundsvalls stad med kringliggande församlingar. I
denna region inträffade den tidiga och mest omfattande industrialiseringen
inom skogsindustrin. Området kännetecknades av en mycket stark befolkningsökning och en hög social och geografisk rörlighet. Eftersom staden fungerade
som handelscentrum för denna aktivitet, kännetecknades även denna av en
osedvanligt stårk tillväxt med varierande effekter på de närmast kringliggande
församlingarna.
Skellefteåregionen har tillkommit inom ramen för ett medicinsk-genetiskt
projekt, för vilket databearbetningen överfördes till databasen •. Den består av
ett mindre antal församlingar inklusive Skellefteå stad. Till skillnad från
~

databasens övriga individdata täcker denna region en tidsperiod på ca 200 år
(1721-1899).

{
l

Linköpingsregionen - Linköpings stad med ett trettiotal församlingar representerar en kontrast till Sundsvallsregionen genom sin karaktär av en
gammal centralsvensk kulturbygd som i ringa utsträckning påverkats av en

(

industrialisering. Data för denna region är dock ännu inte tillgängliga för
forskning.
Som ett komplement till dessa församlingsdata förbereds nu datorisering av
ett urval kohorter med kompletta livsbiografier. Detta innebär att individerna
följs över tiden från födelse till död oberoende i vilken församling de bott.

d
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Karta: Demografiska databasens församlingar och regioner
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ENSTAKA FÖRSAMLINGAR
Tid

Nedertorneå
Tuna
Svinnegarn
(1799)
Trosalfs
Gullholmen
Locknevi
Fleninge

1818-1896
1804-1896
1817-1894
1817-1895
1837-1922
1821-1899
1819- 1890

Befolkningstal

1805

1900

1100
1100
600
900

3100
3600
600
900
700
2200
1300

~o

o

1500
600

FÖRSAMLINGAR I SUNDSVALLSREGIONEN
Sundsvalls stad

1803-1892

Församlingar, dominerade av sågverk
Skön
1803-1893
Timrå
1803-1894
Aln ö
1803-1894
Svartvik ·.
1860-1895
Församlingar dominerade av järnbruk
Lagfors bruk
1860-1891
Lögdö bruk
1819-1890
Galtströms bruk
1807-1891
Agrart diversifierade
selånger
Ljustorp
Hässjö
Tynderö
Indal
Sättna
Tuna
Attmar
Njurunda

församlingar
1813-1894
1803-1901
1814-1900
1811-1900
1814-1900
1806-1899
1804-1896
1824-1896
1824-1892

1500

14800

800
700
700

11700
5700
6800

100
200
200

100
200
400

1100
900
900
500
1200
1000
1100
1300
1500

2600
2500
3600
1400 .
2600
2100
3600
3100
7800

FÖRSAMLINGAR I sKELLEFTEÅREGIONEN
Skellefteå lfs
Ytterstfors
Skellefteå stad
Byske
Jörn
Norsjö

(1724)

1721-1899
1838-1899
1846-1899

4500

1875-1899
1724-1900
1724-1834

19800

8800
3800
4900

FÖRSAMLINGAR I LINKÖPINGSREGIONEN
Staden Linköping
1780- 1900
med omgivande församlingar (35 st)

76000

..,
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övriga individbaserade material
Med kyrkböckernas strategiska ställning som ryggrad i samhällets dokumentation av sina medlemmar, kan befolkningsuppgifterna integreras med en mängd
andra individbaserade material. De svenska individmaterialen är i förhållande
till de flesta andra länders rikare och innehåller mer eller mindre inbördes
fasta länkar mellan källorna. Detta skapar möjligheter till ett utvidgat
integrerat informationssystem. Därmed ökar också möjligheterna att fördjupa
förståelsen av historiska strukturer och långsiktiga samhällsprocesser.
Dessa kompletterande källmaterial kan belysa bl a förhållanden rörande
ägande och inkomster, sysselsättning och arbetsplatser, hälsa och sjukvård,
utbildning och kultur. Även dessa material är omfattande och kan endast
registreras i begränsad utsträckning. Strategin för val av material är att
fortlöpande så långt möjligt tillgodose önskemål från aktuella och planerade
forskningsprojekt.
Exempel på
d~lika

material som datoriserats för ett visst urval av individerna i

kyrkböckerna är
Mantalslängder med uppgifter om ägande av mark och fastigheter, boendet
och hushållstillhörigheten vid en given tidpunkt
skolmatriklar som belyser elevernas skolgång (år, närvarofrekvens) och
betyg i de olika skoläm nena
Sjukjournåler med data om sjukdomar och deras behandling och resultat för
patienter inlagda på sjukhus
Företagshandlingar redovisande sysselsättning (typ, omfattning) och löner
(storlek, form)

Aggregerade statistiska data
Rikstäckande demografiska, sociala och ekonomiska data på lägre aggregationsnivå än den tryckta statistiken (riket, län) har sedan länge efterfrågats av
forskare inom och utanför Sveriges gränser. Dylika data ökar möjligheterna att
analysera långsiktiga befolkningsförändringar. Vidare ger de ett värdefullt
bidrag som referenser för studier utförda på databasens individdata.
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Till följd därav har en bearbetning av den svenska befolkningsstatistiken på
församlingsnivå (ca 2500 församlingar) påbörjats. Den innehåller sammandrag
av kyrkböckernas individdata med korta tidsintervall från och med 1749. Häri
ges bl a uppgifter om befolkningens storlek och sammansättning efter kön och
ålder, om de vitala demografiska händelserna dödsfall - likaledes fördelat
efter kön och ålder (klassindelat efter femårsintervall, undantagande de första
fem åren med kortare perioder) - och barnafödande efter moderns ålder.
Flyttningarna över församlingsgränserna ges för den första tiden - före 1820 endast i form av nettotal, men därefter redovisas både in- och utflyttningarna.
Senare kompletteras statistiken med särskilda upplysningar om utrikesemigranter.
För tiden före 1860 erhålls därtill uppgifter om antalet vigslar, om hushållens
storlek och ekonomiska status (kategoriindelade data), samt om befolkningens
fördelning på olika yrkesgrupper. Dylika data, särskilt de sistnämnda, är
givetvis av intresse att bearbeta även efter 1860. De måste emellertid baseras
på indfviddata _i folkräkningarna, vilket med hänsyn till den ·erforderliga
arbetsåtgången inte är genomförbart. Avsikten är därför att endast registrera
de s k. summariska folkmängdsredogöfelserna fr o m år 1860, som anger
folkmängden, födda, döda, in- och utflyttande på församlingsnivå.

Uttagsmöjligheter
Demografiska databasens material är tillgängligt för forskare såväl innanför
som utanför Sveriges gränser. Detta ställer speciella krav på uttagsmöjligheterna vilka skall vara anpassade till forskning på skilda nivåer och för olika
discipliner.
Uttagssystemet skall vara källtroget, dvs återge originalkällornas innehåll så
exakt som möjligt; det skall vara fullständigt, dvs all väsentlig, relevant
information skall ingå; och det skall vara forskningsinriktat, dvs möjliggöra
såväl genealogiska studier som demografiska analyser av totalbefolkningen i
församlingarna. Uttagssystemet skall dessutom vara ekonomiskt, vad gäller
både systemuppläggning och uttag.
För att möta olika forskares krav kan uttag och bearbetningar av materialen
göras på flera sätt.
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Interaktiva uttagsprogram
För användare, där det i övrigt finns möjligheter till direktkommunikation med
databasens datorer, har ett antal interaktiva program utvecklats. Dessa ger i
första hand tillgång till databasens individrelaterade data från kyrkböckerna.
När det gäller övriga data på individnivå krävs fortfarande särskild programmering. Speciella interaktiva uttagsprogram för den rikstäckande församlingsstatistiken kommer att utvecklas.
För närvarande finns ett antal interaktiva program som arbetar direkt mot
individdatabasen. Forskaren kan själv på ett enkelt och smidigt sätt skapa
kohorter eller delmängder av individer med gemensamma kännetecken. Med
hjälp av ett stort antal kriterier, enskilda eller. i kombination med varandra,
kan exempelvis födelsekohorter, flyttningskohorter, vigselkohorter och yrkeskohorter skapas.
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Därefter kan forskaren välja att studera varje enskild individ. Alla vitala
händelser för individen presenteras i komprimerad och överskådlig form, till
exempel i form av sk livslinjer. Pä en tidsskala åskådliggörs i grafisk form
födelse, flyttningar, giftermål, dödsfall etc, enskilt, tillsammans med den egna
familjen, eller tillsammans med syskon och föräldrar. Programmet medger
även listning av alla yrkesuppgifter i de kyrkliga längderna, läsbetyg och
förståndsgåvor, släktskapsförhållanden pä faderns respektive moderns sida,
äterkoppling till originalkällorna genom listning av samtliga volymer och sidor
där individen förekommit i en anteckning mm.
Det är även möjligt att för en utvald grupp överföra en delmängd variabler till
något statistiskt programpaket för vidare bearbetning och analys eller att fä
delmängder levererad som datafil pä fle xskiva eller magnetband.
De resulterande datafilerna kan för närvarande erhållas tillsammans med
styrkod för inläsning till systemfiler. Filerna kan levereras pä flexskiva eller
magnetband, enligt forskarens egna specifikationer. Uttågsredskapen har
sålunda ett mångsidigt användningsområde för skilda forskningsdiscipliner.
Källstatistik/basstatistik

För att möta efterfrågan pä de allra vanligaste typerna av grundinformation
framställer

Demografiska databasen befolkningsstatistik för de registrerade

församlingarna, dels källstatistik, d v s översikter över informationsinnehållet
i de olika källorna, dels basstatistik. Basstatistiken bestär främst av informa-

tion i tabellform över antalet födda, vigda, in- och utflyttade, samt döda,
fördelade pä ålder och kön. Även andra tabeller, t ex över ålders- och
könsspecifik fertilitet, nuptialitet och mortalitet kan tas fram vid behov.
Basstatistiken innehäller därtill enklare grafik över bl a den ålders- och
könsmässiga sammansättningen i församlingarna.
Aterskapade källor och personregister

Återskapade källor är, som namnet anger, en utskrift av de ursprungliga
källorna men i redigerad och mer lättläst form. Genom att utnyttja den totala
informationsmängden kring enskilda individer (uppgifter ur flera olika källor
för en läng tidsperiod) har viktiga kompletteringar kunnat göras. Till samtliga
källserier finns dessutom personregister i olika sorteringsordningar t ex namn,
födelsedatum, in- och utflyttningsförsamling m fl. Såväl äterskapande källor
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som personregister kan levereras på olika medier, mikrokort, flexskiva,
magnetband eller papper.
Programmerings- och forskarservice
För forskare som inte har möjlighet till direktkommunikation med databasen,
eller de som har önskemål utöver dem som de interaktiva programmen klarar
av, står Demografiska databasen - i mån av resurser - till tjänst med särskild
programmeringshjälp. Programmeringsservicen omfattar i regel endast hjälp
med filproduktion. Forskaren kan emellertid även efter speciell överenskommelse och mot särskild avgift få datafilen bearbetad i form av tabeller,
statistiska analyser etc.
Vid beställning av en datafil är det viktigt att forskaren noga specificerar sina
önskemål. Detta sker lämpligast genom att forskaren redan på ett tidigt
stadium kontaktar Demografiska databasens forskningsavdelning.
Där svarar
.
.
man på frågor om databasens innehåll, hjälper till med att strukturera
datafilens innehåll, beräknar maskintidskostnader etc. Det är naturligtvis
viktigt att den erhållna datafilen innehåller objekt och variabler som är
valda/bearbetade på ett sätt som så exakt som möjligt motsvarar forskarens
önskemål. Detta är särskilt viktigt i de fall där det finns olika former av
begränsningar

och

tolkningssvårigheter

i

databasmaterialen.

En

mängd

forskning har redan hunnit utföras på databasmaterialen, t ex läskunnighetens
utveckling, nedgången i barnadödlighet, mödradödlighet och dödlighet i
tuberkulos samt levnadsförhållanden och flyttningar bland äldre människor.
Som ett led i forskarservicen lämnas även information om pågående och
avslutad forskning som kan ha anknytning till beställningen.
Införande av nya datorsystem
Under 1986 har DDB installerat två nya datorer, ett system för registrering
och ett för lagring och uttag. Rutiner anpassade till den nya utrustningen är
under utveckling. I beskrivningen ovan har det gamla systemet beskrivits.
Motsvarande uttagsmöjligheter kommer att finnas på det nya systemet. Till
detta kommer nya hjälpmedel som skall öka tillgängligheten för användarna.
För ytterligare information kontakta:
Demografiska databasen Tel 090/16 50 00 vx
F oU-avdelningen
Umeå Universitet
901 87 Umeå

SKEFO, förening för
Skellefteforskning
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Inbjudan att bli medlem i föreningen

År 1985 tog Demografiska databasen vid Umeå universitet initiativ till
bildande av en arbetsgrupp för samordning av och information om
forskningsinsatser i Skelleftebygden. Initiativet var bl a föranlett av att
Databasen bedriver verksamhet vid Excerperingscentralen i Jörn. Stomme i
arbetsgruppen utgjordes av företrädare för Demografiska databasen och vissa
institutioner vid Umeå universitet, folkrörelsearkivet i Västerbotten samt
institutioner och föreningar i Skelleftebygden.
Vid årsmöte den 26 mars 1987 ombildades arbetsgruppen till en ideell förening,
stadgar antogs och styrelse valdes. Ordförande i styrelsen är Zolo Östltmd,
sekreterare är John Olofsson och kassör Pär Andersson.
Målsättningen för föreningens verksamhet anges i stadgarna § 1: "SKEFO har

till målsättning att befrämja, samordna och informera om forskning avseende
Skelleftebygden. SKEFO skall därviQlag aktivt samverka med andra
organisationer, institutioner och enskilda som bedriver sådan forskning."
I § 2 anges att som medlem antages enskilda, organisationer och institutioner
som är beredda att stödja föreningen och verka för dess målsättning.
Verksamheten. Just nu står samordnings- och informationsuppgifterna i

förgrunden. Meningen är att under en följd av år hålla ett antal
forskarkonferenser i olika centralorter i Skelleftebygden. Dessa konferenser
avses vara öppna för allmänheten. En sådan konferens hölls under två dagar
hösten 1986 på stiftsgården i Skellefteå, en andra är planerad hösten 1987 i
Byske. Avsikten är att fortsätta i Jörn, Burträsk, etc och på varje ort belysa
viktiga händelser i just den bygdens näringsliv och kultur.
Styrelsen, som leder verksamheten, är medveten om att förväntningarna på
föreningens insatser är större än vad de ekonomiska resurserna tillåter. SKEFO
har erhållit föreningsbidrag från Skellefteå kulturnämnd för 1987 och har sökt
liknande bidrag för 1988, men ytterligare resursförstärkning är önskvärd. Ett
aktivt stöd från föreningens medlemmar är betydelsefullt i detta sammanhang.
Hjälp oss att sprida kunskap om SKEFO och dess verksamhet!
Medlemskap. Bli medlem i SKEFO! Du är välkommen. Årsmötet fastställde
medlemsavgiften till 25 kronor per år för enskilda och 100 kronor per år för

organisationer och institutioner.

Medlemsavgiften kan lämpligen betalas på föreningens postgiro nr: 14 86 88-5,
kassör Pär Andersson, Bäckgatan 22, 931 34 SKELLEFTEÅ. Glöm inte att ange
namn och adress. Ytterligare ex. av denna inbjudan och inbetalningskort kan
rekvireras hos Skellefteå Museums kansli, Nordanå, 931 33 SKELLEFTEÅ, tel
588 60.
För SKEFO

Zolo Östlund, ordf

John Olofsson, sekr

Pär Andersson, kassör
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