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FÖRORD 

Föreningen för Skellefteforskning (SKEFO) lämnar härmed sin andra rapport, 

som består av anföranden som hölls vid de av SKEFO arrangerade forskar'

dagarna i Byskeden 13-15 nobember 1987. 

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 vid forskardagarna, vilket innebär att hälsningsanföranden och 

diskussionsinlägg utelämnats. 

Peter Gustafsson höll ett intressant och uppskattat föredrag under fredags

kvällen på temat "Den äldre historien kring Byske älv". Tyvärr har inte 

redaktionen erhållit något manus för publicering. 

För sin fortsatta verksamhet planerar SKEFO bl a att hösten 1988 hålla en 

likartad konferens i Boliden (Boliden 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 Boliden 

möte. 

Zolo Östlund 

Ordförande 

John Olofsson 

sekreterare 



-
(( 

6 

"öppet hu6" u.ndeJL .töJtdagen va.Jt det e.n .6tå.rr.cU..g ~ö a.v .6.f.ä.k.:t6oM~a.Jte. 

6JtamoöJt bil.d.6~äluna.Jtna.. Ma-t6 Va.rU.e..t.6.6on 6Jtån VemogJta.6.1..6M Va.ta.ba..6e.n 

"li.a.de. 6u.U.t .6 j å. me.d a.:t:t .6 eJLva. å.Ua. .<..ntJtU.t>eJLa.de.". Foto: GÖJta.rr. 

Ablta.hamM o n, No/tita. V ä..6teJLbotte.n. 

För den som är intresserad om information rörande Demografiska Databasen -

se rapport nr l! 
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Zolo Östlund 

ÄLVEN OCH HAVET FORMAR EN BYGD 

Längs Norrlandskusten möter vi en rad älvar och vattendrag som rinner ut i 

havet. Lokaliserade vid eller kring vattendragens möte med havet ligger byar 

och samhällen. Sambandet mellan dessa vatten och bebyggelsen är tämligen 

uppenbar för var och en. Ur älven och havet har befolkningen kunnat hämta 

bidrag till försörjningen. Vattendragen fungerade tidigt som kommunikations

leder för mänskliga kontakter men också för transporter av varor och 

förnödenheter. Skalden Johan Henrik Kellgren (1751-1795) låter salig Dumbom 

ge uttryck åt"samma iakttagelse på följande sätt: 

"På sina resor han förnam 

Hur väl försynens nåd reglerat 

som floder överallt placerat 

där stora städer stryka fram". 
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Byske älv är en av landets mest betydande skogsälvar, 215 km lång med en 

total fallhöjd av 385 m, varav nära 300 m fallhöjd finns efter de sista tio milen 

fram till utloppet i havet. Under sitt lopp avvattnar älven ca 3 640 km2 land. 

Kusten utanför Byske har i jämförelse med länet i övrigt många öar och 

holmar och ett förhållandevis rikt fågelliv. Kusten mellan Kåge älv och Åby 

älv betraktas som det bästa fågelsträckområdet i Norrland. (Källa VTTF 

utredning 1973 på uppdrag av Skellefteå kommun). 

Hur har då människorna brukat eller som en del kanske vill formulera det · 

missbrukat den tålmodiga och anpassbara naturtillgång som vattnet utgör? Ja, 

sedan äldsta tid har nyttjandet varit förhållandevis småskaligt. Naturen har 

lämnats i huvudsak orörd och produktionsresurserna har egentligen inte över

ansträngts. 

Inte heller den industrialisering som påbörjades under 1800-talet och lett fram 

till dagens samhälle kan med fog sägas utgöra några avgörande ingrepp i 

naturen. Däremot är Byske inte något undantag då det gäller allmänna 

miljöeffekter som luftföroreningar, nedfall etc. Då jag ändå i den fortsatta 

framställningen pekar på genomgripande förändringar i befolkning, antal 

yrkesverksamma i olika näringsgrenar etc. Så har detta självfallet orsaker, 

men orsakerna sammanhänger huvudsakligen med mekanisering, ex motorsåg i 

stället för manuell sågning i skogen, skogsmaskiner och traktorer i stället för 

hästar, timmertransport på lastbil i stället för flottning samt likartad mekani

sering och teknifiering i jordbruk och fiske, men också av industriella 

processer. 

Den tid som står till mitt förfogande lämnar inte utrymme att närmare beröra 

hur människorna upplevt omställningar i försörjningsmöjligheter och bosätt

ning, ofta dramatiska händelser: sågverksdöd, flyttning till andra orter, 

utvandring osv. En rad anföranden under Byske möte fyller dessa luckor, men 

vi har ju också en rik litteratur som behandlar situationerna för människor av 

kött och blod. Ett stort arbete i den vägen utförs också i en rad studie- och 

diskussionsgrupper i studieförbundens regi. 

Sedan århundraden - möjligen årtusenden - har fiske lämnat betydande bidrag 

till befolkningens försörjning. Så sent som 1950 fanns i Byske kommun 34 

yrkesfiskare. Efter framställning 6 juli 1962 från dåvarande Byske kommun 
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överlämnade statsheraldikern kommunvapenförslag: "l fält av silver tre röda 

nätnålar, bjälkvis ordnade och stolpvis ställda". Som motiv anföres: "Nätnålen 

har valts som vapenbild med tanke på att Byske är en kustsocken där fisket 

alltid haft stor betydelse. Längs Byskekusten har ju funnits ett stort antal 

fiskelägen och älvarna inom kommunen ha varit laxrika. De dekorativa 

nätnålarna ha tidigare icke kommit till användning inom svensk heraldik." (Se 

omslag.) 

Hur har det då gått med fisket i Byske sedan dess? Statistiken ger ett ganska 

förödande svar. 1980 fanns i kommunen tre yrkesfiskare och 1985 endast en, så 

då Kungl Majt den 25 juli 1963 fastställde förslaget till vapen för Byske 

kommun var det i sista minuten med hänsyn till motiveringen. 

Tendensen är onekligen dramatisk, men avviker inte särskilt mycket från 

modernäringens öde: år 19 50 = l 506 förvärvsarbetande, 1980 minskning till 

176 och 1985 är antalet nere i 67. 
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Skogsbruk och flottning uppvisar en i princip likartad bild: år 1950 = 224, 1980 

= 26 och 1985 = 20. 

Flottning pågick under en kort period. Ändå är det knappast någon överdrift 

att påstå att flottningen under sin korta epok kom att betyda mycket för 

bebyggelsemönstret, för en tidig industrialisering och den framtida skogs

industrins lokalisering. 

Byskeälvens flottningsförening bildades 1881, då också Skellefteälvens före

ning bildades. Man var för övrigt ganska tidigt ute med bildande av flottnings

föreningar i norra länsdelen. Flottning kom också under många årtionden att 

utgöra det enda egentliga transportalternativet för timmer från upptagnings

området. Timret samlades via älvens biflöden i ett system som bra mycket 

liknar dagens skogsbilvägar. I dom 18 september 1968 avlyser vattendomstolen 

hela detta flottledssystem och övergången till landsvägstransporter är därmed 

ett faktum. 

Arbetarna försökte då och då att förbättra lönen och våren 1889 etablerade ex 

150 älvrensningsarbetare strejk efter Byskeälven, men det är inte känt vilken 

utgång den strejken fick. Särskilt pressande blev situationen under krigsåren 

1914-1918 med brist på mat och förnödenheter och upprepade prishöjningar. 

Svenska skogs- och flottningsarbetarförbundet bildades 1918 och 1920 Byske 

älvdalsdistrikt. Därmed var grunden lagd för det fackliga arbetet i Byske 

älvdal. En minnesskrift av Edvin Lundstedt finns tillgänglig vid bokbordet i 

utställningen. (Red. anm.: "Byske älvdalsdistrikt av Svenska Skogs- och Flott

ningsarbetareförbundet 1920-1944." Umeå, 1941.) 

Den industriella starten i Norrland - så också i Byske - kan kopplas samman 

med etableringen av en rad vattensågar, vilka i sin tur följs av ängsågar vid 

kusten. Eftersom sågverksepoken behandlas av John Olofsson på lördag vill jag 

endast hänvisa till skriften Västerbotten 1976, där man bl a finner samman

ställning över sågarna ordnade ådalsvis. 

Ytterstfors glasbruk startade 1837 och nedlades 1878. Glasbruket hade samma 

ägare som Ytterstfors såg och man tänkte sig att avsätta spill från sågen som 

bränsle i glasbruket. Då glasbruket ändå blev en dålig affär hänger det samman 

med höga kostnader för import av andra råvarukomponenter än bränslet. 



11 

Bild 3: Bilden visar att antalet förvärvsarbetare kunnat hållas förhållandevis 

väl uppe. Pendlingen torde ha spelat en betydande roll. 

Bild 4: 900 industrisysselsatta 19 30 är en hög siffra med starka inslag från 

sågarna. Då antalet industrianställda 19 50 sjunkit till 413 hade sågverksdöden 

till fullo slagit igenom. Verkstadsindustrin sysselsatte 55 personer, men nådde 

1980 sin topp med 500 anställda och all industri hade då 708 anställda. 

Bild 5: De 1987 verksamma industriföretagen sysselsätter 616 personer med en 

klar dominans av verkstadsföretag. Med hjälp av kunnig arbetskraft, företags

anda, men också en del tur måste 0'7'dömet bli att man lyckats mycket bra. 

Vad sägs exempelvis om en båtfabrik i inlandet med inhemskt och inter

nationellt rykte för god kvalitet och höga säkerhetskrav? 

Bild 6: Mekaniseringen i de areella näringarna och omstrukturering i industrin 

är som tidigare kommenterats de starkaste faktorerna bakom förändringar i 

befolkningstalet. 

Bild 7: I 1930 års befolkningsstatistik anges alla de här orterna som trä

industriorter. Av Byskes folkmängd 1930 om l 168 personer anges att 531 

personer är att hänföra till Ytterstfors. 

Bild 3 
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Jag vill avsluta mitt avsnitt med konstaterandet att Älven och Havet har 

format Byskebygden under en tid då dessa vatten utgjorde en avgörande resurs 

för människors tillvaro och överlevnad. Idag har teknik, kommunikationer och 

ekonomiska förhållanden förskjutit sambanden, men det är ändå troligt att en 

ny bygd på dagens villkor inte skulle bli så annorlunda utformad. 
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Leif Gustafsson 

ÄLVEN OCH KUSTEN SOM RESURS FÖR RÖRLIGT FRILUFTSLIV 

OCHTURISM 

Mitt ämne - älven och kusten som resurs för det rörliga friluftslivet och 

turismen har två sidor. 

Friluftslivet är en förmån som vi har gratis eller nästan gratis i vår hembygd 

och på andra ställen. Turismen å andra sidan är en näring som tillför en bygd 

pengar utifrån och stärker infrastrukturen • 

.i\lven är i dag en resurs för friluftslivet medan turismen koncentrerats längs 

kusten och Byske. 

Byske älven sträcker .sig fågelvägen ca l 00 km från källflödena nordväst om 

Arvidsjaur till kusten. Den verkliga sträckningen är ca 210 km. 

I övre delen har älven ren vildmarkskaraktär. Ovanför Myrheden bjuder älven 

på flera vackra forsar med bra fiskemöjligheter. Storforsen, Byskeforsarna, 

Näsbergsfallet och Kaxfallet är det största. 

Sträckan Åselet-Fällfors är ett mycket bra kanotvatten även för nybörjare. 

Man sätter i kanoten i Åselets deltaland vid lunchtid och paddlar sakta ned till 

Småforsarna som man når vid middagstid. Där finns en trevlig rastplats med 

grillstuga. Andra dagens morgon börjar med en fors som är den enda på färden. 

Där kan man välja att bära kanoten förbi eller paddla den. Sedan bär det av 

ned mot Fällfors genom det vackra niplandskapet. Färden slutar vid Fällfors 

camping vid lunchtid den andra dagen. 

Fällfors camping har i år fått en rejäl ansiktslyftning och kan ta emot turister 

på ett mycket bättre sätt än tidigare. Den kommer att bli en tillgång för 

Fällfors samhälle. I Fällfors finner vi också Marranäsvältan med sitt sceneri 

med sina 50 m höga erosionsbranter. Fällforsen har alltid spelat en central roll 

i ortens historia • .i\nda sedan Olof Andersson eller Tåmeförsten som han 

kallades 1553 fick kontrakt på laxfiske där • .i\n idag fiskas lax av ortsborna 

genom en laxfälla där man stänger luckan till laxtrappan och tömmer en 

sidabäck på vatten så att man sedan kan fånga laxen med bara händerna. 
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Sträckan Fällfors-Byske har breda grunda forsar som bryts av långa svagt 

strömmande vatten. Här finns många fina fiskeplatser, fiskestigar, rastkojor 

och även en handikappanpassad fiskebrygga. Inne i Byske samhälle är älven en 

tillgång för båtägare som får en skyddad hamn och som en pulsåder för 

strövområden längs älven. 

Jag kan avslöja att älven med största sannolikhet får en rolig nyhet nästa år. 

Från den 5 maj och minst l t månad framåt kommer det att finnas forsränning 

i älven. Man kan åka med gummiflotte från Selet till havsbadet med 

organiserade turer. 

Från forsränning är inte steget långt till turismen. Turismen har lång tradition 

i Byske. Redan i början av trettiotalet kom arbetare från Malmfälten med sina 

familjer till Byske under semestrarna. De hade upptäckt den fina sandstranden 

och kom med lastbilar medförande sina familjer med tält av allehanda 

modeller och storlekar. 

I detta såg ett par hantverkare från Byske en affärside. Eftersom tiderna var 

svåra skulle man kunna ge affärer och hantverkare i Byske ett uppsving under 

sommarmånaderna genom att utveckla turismen. Våren 1932 beslutade Anett 

och Ivan Berglund att uppföra ett badhotell. Vid midsommartid serverades de 

första gästerna och i slutet av juli var matsalen och kafferummet klart. Då 

serverades stort smörgårbord, småvarmt, kokt lax med skarpsås samt kaffe 

och glass för 3:50. 

Året därpå stod sju resanderum klara i hotellets övre våning. En hel

ackordering kostade 8:50 per dygn. Hotellet byggdes ut, badbryggor, minigolf, 

skjutbana och gungor anlades. Anläggningen drevs utan stöd från kommun eller 

andra och utvecklingsmöjligheterna blev allt svårare. 1947 såldes anläggningen 

och drevs under några år av olika ägare och brann ned några år senare. Då 

trädde kommunen in och byggde ett nytt hotell. Byske havsbads moderna 

historia är brokig men de senaste åren har utvecklingen gått snabbt. Byske 

havsbad är i dag en av Norrlands absolut största anläggningar. Det finns 

knappast någon ort i den storleken som kan redovisa så många turistövernatt

ningar som Byske. Havsbadet har inte utvecklats bara rent fysiskt, det har 
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By~ke hav~bad~ 6ö~~ta badhotell - ~om b~ann ~ ~lutet av 1950-talet. 

Foto på Skelle6teå mu4eum. 

också utvecklats innehållsmässigt. Barnvänligt, rent och upplevelserikt. Dess

utom med duktiga människor från orten i spetsen för såväl camping som bad, 

affär och restaurang garanterar att den framtida utvecklingen går i harmoni 

med orten Byske och dess innevånare. 

Turismen har flera sidor. Gästgivaregården, Hållhägnen, husvagnsuppställ

ningen och gästhamnen i Furuögrund är sådana. En turistform som vi ofta 

glömmer men som är mycket viktig är sommarstugorna. I Skellefteå kommun 

finns nära 8000 sommarstugor och det är näst störst per capita i Sverige. De 

flesta finns längs kusten och en mycket stor del av dem ligger i Byske 

regionen. Sommarstugegäster är ett troget släkte. De kommer alltid tillbaka 

och bor minst 30 dagar i sin stuga varje år. De inte bara köper mat och andra 

förnödenheter, de köper också material och hantverkstjänster. De är något av 

ryggraden i en turistort. 

Sammantaget kan man bara gratulera Byskeborna · till en kreat iv turism 

historik och till e n stark turism som ger stark service å ter om! 
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John Olofsson 

B YSKE PÄ SÅGVERKSDÖDENS TID 

Då ängsågverk började byggas i norra Västerbotten från 1860-talet, så blev det 

snabbt vad vi nu kallar en överetablering. Det byggdes för många sågverk. 

Från Bureå i söder till Renholmen i norr uppfördes fram till sekelskiftet 11 

sågverk, av vilka de minsta hade ungefär 100 anställda och de största 300-400. 

Den första ängsågen häruppe var Sävenäs vid Skellefteälvens utlopp som 

byggdes 1862. Det sista som uppfördes på 1800-talet var Örviken som byggdes 

1890. 

Redan vid sekelskiftet hade en av ängsågarna lagts ned. Det var Båtvik här 

strax norr om Byske. Tre andra var på fallrepet. Det var Nyhamn och Örviken 

vid Skellefteälven och Halsögrund som låg på en ö något söder om Byskeälvens 

utlopp. 

Den sågverksdöd som jag här tänker tala om inträffar 20 år senare. Årtalen är 

1925 och 1930, och folk från By ske förstår då genast, vilka sågverk jag menar. 

Det är Furuögrund som lades ned 1925 och Renholmen som stannade för gott 

1930. 

Jag tänker berätta ungefär i den ordning som händelserna anmäles hos 

kommunala myndigheter och blir kommunala ärenden. Det finns en stark inre 

dramatik i dessa händelser, och den blir inte mindre av att även kommunen 

förs in i bilden. I stora olyckor av det här slaget kan en kommun aldrig ställa 

sig utanför. 

Rykten i Furuögrund 

På vårvintern 1925 hördes bestämda rykten om att sågverket i Furuögrund 

skulle läggas ned. AB Ytterstfors-Munksund, som ägde sågen, hade gått i 

konkurs, och det fanns en risk att sågverket inte skulle komma helskinnat ur 

den krisen. 

I mars 1925 beslöt kommunen tillsätta en industrikommitte, som skulle inleda 

förhandlingar med bolaget och verka för att en ny verksamhet kom igång, om 

sågen måste läggas ned. 
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FWtuögJtuYLcU 4å.gveJtk. oc.h ha.m11 nötte 7925. Fo.to på. Sk.eU.eoteå. mtL6eum. 

De fyra som invaldes i denna kommitte var: 

Carl Lindmark, Drängsmark, f 1880, varit riksdagsman 1914-18 och blev det på 

nytt 1930. Ordförande i fullmäktige. 

Evald Lindmark, Drängsmark, f 1885, riksdagsman från 1921. 

G A Fahlgren, Byske, handlande, kommunalman, landstingsman mm. 

Arvid Holmgren, Furuögrund, arbetare vid sågen. 

Jag presenterar den här kommitten därför att den kommer att agera ganska 

flitigt i fortsättningen. Det är inte svårt att räkna ut att det under denna vår 

och sommar diskuterades livligt och hölls många möten bland anställda i 

Furuögrund. Vanligen var det så med dessa sågverkssamhällen, att sågen var 

det företag som bar upp alltsammans, och gick den under, så var också 

samhället dömt till undergång. Furuögrund var just i den belägenheten. 

En skrivelse frän facket 

Den 23 september 1925 kom den första skriftliga rapporten till kommunalfull

mäktige om oron i Furuögrund. Det var en skrivelse från Sågverks avdelning 
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184 i Furuögrund, och fullmäktige tog så allvarligt på denna skrivelse att det 

beslöt hålla sammanträdet inom "lykta dörrar", dvs allmänheten fick inte vara 

med och lyssna till debatten. Det är en mycket ovanlig åtgärd, men här valde 

man den. 

Jag skall läsa några stycken ur den här skrivelsen, så ni får höra vad arbetarna 

genom sin fackförening verkligen sa, men det är intressant också att höra hur 

detta blev sagt: 

"Vi veta att underhandling har förts med konkursförvaltningen angående 
driftens uppehållande i ena eller andra formen, dock utan resultat. 
Beslutet kan ej ändras. 

Vad detta betyder, i första hand för platsens arbetare, kunna de som 
fattat beslutet knappast hava gjort sig eller vara mäktiga att göra sig 
en föreställning om. Platsens ödeläggande har ansetts vara ett 
nödvändigt offer för ett bank- eller kapitalintresse - som man sannolikt 
missförstått - och därmed nog. Åt oss (arbetare) räcker det med en 
hänvisning till nödhjälpskommissionen för utförande av de mer eller 
mindre nödvändiga arbeten, som denna kan bliva i tillfälle att anordna." 

"Nödhjälpskommissionen", det var Arbetslöshetskommissionen, ett statligt 

verk, förkortat AK, och de arbeten som skulle sättas igång kallades AK

arbeten. Man märker på formuleringen att de inte var populära arbeten. 

Vad bör kommunen göra? 

Beslutet om nedläggning av sågverket i Furuögrund var således redan fattat. 

Vad vill då fackföreningen, att kommunen skall göra? 

Jo, den vill, för det första, att kommunen skall låta opartiska sakkunniga 

grundligt undersöka, om det finns förutsättningar för en fortsatt drift för ett 

sågverk i Furuögrund. Och det tror man att det gör, "Wlder förutsättning" att 

det nya företaget får "en duglig och intresserad ledning". Helst en ledning som, 

utöver Furuögrund, inte har andra anläggningar att sköta och övervaka. 

Men, anser man också, det allmänna, stat och kommun, måste på olika sätt -

med bidrag och genom att säkra tillgången på råvara - hjälpa till att 

rekonstruera företaget. 

Och det är viktigt att handla nu -tillfället får inte försittas. Jag fortsätter att 

citera ur skrivelsen: 
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"En del personer resonera som så, att man bör lugna sig och se tiden an, 
så det hela möjligen kan ordna sig utan ingrepp från det allmännas sida. 
Ett sådant resonemang har lätt att vinna understöd, men vi kan inte 
underlåta påpeka hurusom detta "att se tiden an" kan medföra obotlig 
skada." 

Det fanns en bitterhet 

Och nu kommer, till sist, grämelsen för att inte säga bitterheten fram: 

"Får sågverksrörelsen inom kommunen ostört drivas i den riktning som 
nu är ämnat, kommer inom kort den dag då bolagets skogar äro ända till 
yttersta gränsen avverkade, kajer och övriga för rörelsen erforderliga 
anläggingar å lastageplatserna till grunden nedruttna, sedan allt som 
gått att sälja bortförts. Tillståndet kommer att bliva enahanda som i 
Båtvik och Halsögrund - man söker förgäves den plats där drifts
byggnaderna stått. Att, sedan det kommit därhän, finna intresse för ett 
återupptagande av driften, kommer givetvis att visa sig omöjligt, och 
därför måste åtgärder vidtagas medan ännu någonting finns att rädda." 

En märklig skrivelse 

Detta är, mina vänner, en märklig och mycket viktig skrivelse. Ganska tung i 

formuleringarna - det var vanligt, särskilt bland dem som inte var så vana att 

skriva. Men i sak är den hållbar och den är genomförd med både logik och 

skärpa. 

Och förutsägelsen - profetian - att "om det här fortsätter" så kommer 

tillståndet att bliva enahanda som i Båtvik och Halsögrund - man söker 

förgäves den plats där drfftsbyggnaderna har stått" - den förutsägelsen var till 

l 00% riktig. 

Skrivelsen, daterad 8 september 1925, var undertecknad av tre personer, som 

alla var ledamöter i fackföreningens styrelse i Furuögrund. De hette: 

Uno Johansson, O R Tjernqvist, Axel Kindberg 

Hur gick det sedan? 

Det kan vi följa steg för steg genom de kommunala protokollen. 

Den 17 mars 1927 anhåller industrikommitten att få 2 500 kronor av Byske 

kommun för att engagera en fackman att göra en utredning om möjligheterna 

att ta upp och driva Furuögrundssågen vidare. Undersökningen skulle omfatta: 
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l) en plan för iordningsställandet av anläggningen 

2) uppförandet av nya byggnader 

3) en fullständig plan för företagets finansiering. 

Vid fullmäktigesammanträdet berättar industrikommittens ordförande Carl 

Lindmark 

att konkursförvaltningen förklarat sig villig att för 50 000 kronor sälja Furuö

grunds industriområde med anläggning till ett nytt bolag, om ett sådant 

kommer till stånd. Vidare 

att regeringen har ställt i utsikt att ordna ett l 0-årigt leveransavtal med 

staten på råvara från statens skogar till en sågverksrörelse i Furuögrund, 

på samma villkor som Kalix kommun fått i ett liknande läge. 

Det lät ju ändå ganska hoppfullt. 

Länsstyrelsen begär besked 

Vi går ännu ett år framåt och kommer till den 25 januari 1928. I Byske 

kommunalfullmäktige anmäles då, att Länsstyrelsen i Västerbotten har begärt 

en redogörelse för hur det går med återupptagandet av sågverksrörelsen 

Furuögrund. Det blir industrikommitten som får utforma svaret. 

Först berättar kommitten om hur den undersökt möjligheterna att utifrån få 

krediter till det nya projektet. 

Det har, begripligt nog, visat sig hänga på om staten vill skriva på ett avtal om 

virkesleveranser. Och staten har ännu inte svarat. 

Under tiden har arbetarna på Furuön satt igång en försöksteckning på kapital 

till en ny såg, som - säger kommitten - beräknas ge 120 000 kronor. Man 

tänker också försöka utverka en stor borgen av kommunen för att på det sättet 

öka kapitalanskaffningen. 

Här skymtar för första gången tanken på att arbetarna själva skall överta 

sågen. 

Kommitte n beskriver också sysselsättningsläget samhä lle t , som naturligtvis 
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är dystert. Och den har ännu ett dystert besked att ge: ''Vi räknar numera 

också som säkert, att även sågen i Brännfors (Renholmen) om någon tid skall 

möta samma öde som sågarna i Ytterstfors och Furuögrund har gjort." 

Vi får också· uppgifter om hur många som arbetar - eller har arbetat - i de 

sågverk som hotas eller redan har stannat. Det är sammanlagt 736 personer. 

Med familjer och andra helt beroende blir det omkring en fjärdedel av 

kommunens befolkning. 

Saken förbättras hel1er inte av - säger man - att 245 arbetare vid Furuön och 

Brännfors (Renholmen) är gårdsägare. 

John Olo6~~on i ~talen. Foto: Gö~an Ab~aham~~on, No~a 

Vä.J.J.t~bo.tten. 
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Statligt virkesavtal - kommunal borgen 

Det här är således i början av 1928 och kommitten hemställer att kommunen 

måtte besluta att gå till regeringen och begära hjälp. Protokoll-svenska blir 

det att kommunen i underdånighet anhåller att Kungl Maj:t måtte godkänna 

att det bolag, som må bliva bildat för återupptagandet av sågverksrörelsen i 

Furuögrund, får teckna ett avtal med staten om en årlig leverans av råvara ur 

statens skogar under minst 15 år på l t miljon kubikfot de l O första åren och 

minst l miljon kubikfot de föl jande fem. 

Vidare hemställer kommitten 

att kommunen själv med ett belopp av intill 700 000 kronor i form av borgen, 

eller på sätt som senare prövas långsiktigt, förbinder sig att främja 

upptagandet av sågverksrörelsen i Furuögrund. 

Det fanns två kommunala instanser som först skulle pröva detta. Det var 

Kommunalnämnden och Beredningsutskottet. Båda instämde enhälligt i 

kommittens motiveringar, men beträffande kommunens borgensåtagande ville 

- också båda - begränsa detta till l 00 000 kronor. 

I slutvoteringen blev det 19 röster för en borgen på l 00 000 kronor och 17 

röster för kommittens förslag på 700 000. 

Det blev alltså bara 100 000 kr i kommunal borgen. 13 besvikna representanter 

från arbetarsidan reserverade sig mot beslutet. Dels var det ett nederlag, men 

dessutom kunde prutningen av statsmakterna tolkas som att "tron på saken" 

var svag hemmavid, och det är förstås aldrig bra när man begär hjälp. 

Ekonomisk förening 

Det har talats om att ett nytt bolag skulle bildas. Det blev en ekononomisk 

förening, "Föreningen industrifastighet u p a". 

Enligt stadgarna, som antogs av kommunalfullmäktige den 11 december 1928, 

är föreningens ändamål "att förvärva sågverksområdet i Furuögrund och verka 

för driftens upptagande därstädes". 
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Medlemmar kunde, efter styrelsens prövning, bli enskilda personer, föreningar 

och kommuner. 

Insatsen var minst 100 kronor. Varje medlem skulle Ha minst en andel. 

Av fem styrelseledamöter skulle kommunen utse en. 

I samband med att stadgarna godkändes beslöt Byske kommun att teckna l 00 

andelar för l O 000 kronor. 

Det blev som bekant ingenting av allt detta. Den ljusa tron hade med åren 

säkert börjat blekna. Och när regeringen sent omsider meddelade att något 

avtal om virkesleveranser inte skulle bli av, då var det ingenting mer att göra. 

Renholmen läggs ner 

Den 5 april 1930 stannade för alltid också sågen i Renholmen. Cirka 350 var då 

anställda där. I samhället Renholmen bodde ca 600 personer, därtill många 

byarna omkring. 

Om hur sista skiftet slutade berättade 1976 en då 80-årig man, Eugen 

Brännström, som deltagit i en studiecirkel som forskat i frågan. "Det är 

hemskt", sa han, "ingen kan fatta det i dag." Då sista stocken sågades, började 

arbetarna sjunga "Nu går sista stocken genom ramen",. "nu går sista stocken 

genom ramen," sjöng de. "Det var en sorgesång, det lät som en psalm." 

Zolo Östlund har berättat, att denna tidiga vårdag - det var i Tåme och han 

var bara 9 år gammal - så tog hans mamma, som hette Hanna, med sig barnen 

ut på gården. Hon ville höra över skogen, hur ångvisslan blåste slutsignal för 

det allra sista skiftet. Han minns att hon började g·råta när hon hörde den. Hon . 

visste vad det betydde för människorna där och för bygden. 

Var tog arbetarna vägen? 

1978 intervjuade jag en då 84-årig man i Byske, som hette Hjalmar Gustafsson. 

Han bodde och arbetade i Furuögrund då sågen stannade. På min fråga, vart 

arbetarna tog vägen, svarade han: 
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1/3 blev erbjudna att flytta över till Munksund och gjorde det. 

1/3 tog olika jobb som fanns att få, främst i Klemensnäs och Boliden. 

1/3, mest äldre, hankade sig fram med tillfällighetsarbeten. 

Ett lO-tal lånade ihop pengar och for till Amerika. 

Det var nöd i bygden 

Det t o m ordnades utspisning i s k folkkök i Renholmen, Båtvik och Furuö

grund för verkligt behövande barn till oförskylt arbetslösa, som det hette. 

Kommunen satsade pengar, men utspisningen sköttes praktiskt av kvinno

föreningar. Sammanlagt utdelades på detta sätt under två vintrar 17 000 

matportioner. 

Det hör till saken att detta var innan barnbespisning införts i skolorna. 

Som en tur i oturen, får man väl kalla det, var att man ganska nyss. hade funnit 

guld i Boliden. En gruva togs upp där och ett helt nytt samhälle byggdes. Där 

kunde en del få arbete. Och när Renholmen lades ned 1930, var smältverket på 

Rönnskär just färdigbyggt och började anställa folk. 

Till sist: Hur såg det övriga Sverige på Byske? 

I alla rapporter om sågverksdöden på 20- och 30-talen betraktades Byske som 

ett av landets svårast drabbade områden. Ett tecken på detta är att Byske 

kommun fick mycket höga bidrag, när hjälparbeten - vägbyggen och andra -

sattes in. Det fanns en skala för statsbidrag till sådana arbeten, från 20 % av 

alla kostnader, till 95 %. Byske fick 90 %. Själv har jag bara sett en kommun 

som fick mer. 

Det var Kalix som fick 95 %. 
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Åke Lundgren 

GULNADE DOKUMENT BLIR ROMANER 

Det finns en gravsten på Byske gamla kyrkogård. Den står framför en stor 

stenmur, till höger om den växer en björk, och bakom muren kan man höra 

vattnet från älven porla. Stenen skiljer sig från andra i närheten, den är något 

större. Den pekar som en pil uppåt och liknar mest ett monument. Den restes 

när många människor gick samman för att bringa en sista hyllning åt en man 

de alla kände: 

Jonas A Lidgren, Brattliden. 

Ändå var det inte under det namnet som folk i allmänhet kände honom. I 

folkmun gick han under namnet "Brattlid-Jonke". Idag är det väl mest äldre 

människor som minns honom, eller har hört talas om honom. Men under sin 

levnad var han ryktbar över en stor del av Norrland. Han bodde alltså i 

Brattliden, en liten by med några gårdar i utkanten av Byske socken - mitt 

emellan Kusmarks och D~ängsmarks byar. 

Själv föddes jag långt senare i Björnmoran, någon kilometer från den gård som 

en gång var Jonkes. Det var förstås oundvikligt att vi en gång skulle mötas -

Jonke och jag- även om vi hörde hemma i olika tider. 

Som jag ser det finns stora skillnader mellan städer eller större samhällen och 

de riktigt små byarna. På enstakaställen förblir minnen längre levande. Där 

syns spåren av de människor som levat långt efter deras hädanfärd. Varje 

lägda, varje dike och varje skogsdunge har sin historia. 

Människorna utplånas inte lika lätt som där grävskopor drar fram, där hus blir 

lika flyktiga som en slända, där marken jämnas ut - upphöjs eller fylls igen -

allt efter människans behag. När jag var pojk var Brattlid-Jonke ett sådant 

levande minne. Överallt talade man om honom. Mest var det roliga historier 

om denna säregna man. Episoder. Men hur såg han egentligen ut? Jo, en del 

sade sig veta: att han var liten till växten, att han bar en skäggkrans under 

hakan, att han visste vad han ville •••• 

Han dog 1913, då var han 76 år gammal ... 



c 

28 

Många sade sig ha mött honom: 

- Jo, nog minns jag när jag var till han! sa många. He var om sommarn 43 •••• he 

var om vintern 27 ••• 

Och det stämnde förstås inte. 

Brattlid-Jonke var ledsHtare, bendoktor - eller vad man vill kalla honom. Han 

botade folk med kroppsliga krämpor. Somliga kallade honom kvacksalvare - det 

var främst läkarna och studerade karlar som trodde sig veta bättre. Men folket 

gick till honom, litade på honom. Så hade de gjort länge. Faktum är att Jonke 

inte var den förste i raden av ledslitare från Brattliden. Först var soldaten 

Kruskopp, den man som grundade byn 1818. Troligen hade han förvärvat sina 

kunskaper under soldattiden. Kanske under fälttåget i Finland 1808? 

Hursomhelst begärde Kruskopp avsked som soldat och blev bonde i Brattliden. 

Men mest känd blev han som ledslitare. Hans son Olof - kallad Brattlid-Oll' -

förde arvet vidare. Sedan Kruskoppens sonson Jonke. Och som fjärde man i 

raden kom Albin Nilsson - min morfar som var en systerson till Brattlid-Jonke. 

Inte underligt då att folk blandade ihop dessa fyra karlar. Det blev nästan som 

med Fantomen - han som lär ha levat i 400 år. Många trodde att ledslitarna 

från Brattliden var en och samma karl. 

J~g tror det var i slutet av 60-talet som jag besökte en hemmansägare i byn 

Hemmistjärn, inte långt från Brattliden. Han hette Uno Furberg. n'Uno stod 

ute i fusporten och städade undan gammalt skräp. Han hade samlat på sig 

mycket med åren och tyckte att det var dags att kasta en del. Vad vi 

resonerade om minns jag inte, men plötsligt såg jag hur n' Uno höll en gammal 

fotoram i handen. Han skulle just kasta den i skräplådan. 

- Vad är det där ·för någonting? frågade jag. 

- De här? Jaa, he är ett kort av n' Brattlid-Jonk ••• 

Naturligtvis tog jag reda på kortet. Jag lånade det och kopierade det. I dag 

finns det räddat för eftervärlden. 

Det enda kort jag hittills stött på av denna märkliga man. 
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Jona...6 Augu..6t U.ndgJten l "Blta:ttf..i..d-Jonke" J oc.h hu..6tJtu utannöJt 

~ommaJtbo~taden .i. BJta:ttf..i..den, Ku..6maJtk. Foto på Skelle6teå mu..6eum. 

Det var vid den här t iden som jag kom i kontakt med något annat, som i lika 

hög grad som kortet, fick håret att resa sig på mitt huvud av rena glädjen. Jag 

hälsade på en morbror i Brattliden, han bodde i den gård där morfar en gång 

bott, och vi kom att tala om släktens forna öden. 

- He finns en kista med en hop gamla papper uti bagarstugan, sa min morbror. 

Det var mitt i vintern, men jag tog mej ditut, jag fann kistan och jag lånade 

hem den. Under den vintern satt jag på mitt rum i Björnmoran och sorterade 

de gamla dokumenten: bouppteckningar, brev, skuldförbindelser, dagböcker ••• 

Jag sorterade allt i kronologisk ordning, renskrev allt. Inom mej växte en hel 

bys historia fram. Ändå var det förstås bitar som fattades. Därför gick jag 

runt i gårdarna och frågade ut de gamla. AlJa hade något att berätta. En del 

som sas kunde verka betydelselöst, men när jag fogade ihop bitarna i puzzlet, 

blev även det lilla obetydliga betydelsefulJt. I dag är aJJa de som berättade 

döda, eJJer åtminstone så gott som alla ••• 
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Jag gick fackskolan och alla skulle göra specialarbeten. För egen del behövde 

jag inte fundera. Jag skrev Brattlidens historia. 

Senare har jag kompletterat den. Bland annat i somras då vår slä~t -

ättlingarna efter ledslitaren Albin Nilsson och hans hustru Clara - samJades på 

fädernegården. Men jag skulle inte nöja mej med det ••• 

Först kom emeUertid mycket annat emeUan. Mitt intresse för lokalhistorien 

var väckt. I skolan hade vi läst om LUtzen och dimmor och stora kungar och 

märkvärdigheter. Nästan allt hade utspelat sig i södra Sverige eller bland 

styrande. Nu begrep jag att historia också skrivs av vanliga människor, de som 

under stort armod kämpade sig fram i avsidesgårdarna, på enstakaställen, på 

den plats där jag själv levde. 

Jag anmälde mej till en släktforskningskurs på museet i stan, var där i god tid. 

I foajen till det gamla gula huset, det som då var museets kansli, satt en äldre 

man och rökte som en borstbindare. Det visade sig att han var lika intensiv när 

det gällde att gräva i bygdens historia. 

Han hette förstås Ernst W esterlund. 

Han och andra som jag kom i kontakt med den tiden betydde mycket för det 

som skulle följa. Han gjorde forskningen till något roligt, intressant - ja, 

närapå en sjukdom som man inte kan vara utan. 

Det var i början på 70-talet och det ena födde det andra. Jag blev inblandad i 

olika aktiviteter som drogs igång av Vuxenskolan och museet. 

I Kusmark, min hemby, genomfördes två utställningar: Arbete i byn och Konst 

och kultur. 

Men 1974 lämnade jag hembygden. Jag blev journalist och flyttade till Malå. 

Då hade jag redan skrivit några noveller med dokumentär bakgrund. De två 

första hade bägge Brattlid-Jonke som huvudperson. 

I Malå tog sig det heJa andra uttryck: Tillsammans med ett gäng entusiaster 

bildade jag en amatörteatergrupp. Jag skrev ett antal pjäser som aJJa hade sin 
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grund i bygdens historia. En av dessa pjäser blev sedan min första roman: 

Långa lappflickan. 

Sedan dess har det rullat på. Den "sjukdom" som jag drabbades av när jag ännu 

bodde i Björnmoran har inte gått över. Snarare förvärrats. 

Det har blivit fler romaner - alla byggda på dokumentär bakgrund. 

En triologi: Gudaberget - Trollknuten - Järntecknet. 

En fristående roman om en oäktings öden: Sara Greta. 

Denna Sara-Greta Pehrsdoter föddes i byn Furunäset, var dotter till Catharina 

Dorotea, men med okänd fader. Hon kom sedan att bo i Ersmark och gick ett 

grymt öde till mötes. Att glömma henne, att låta henne försvinna i historiens 

gömmor, vore att svika. Jag var tvungen att skriva romanen om henne. 

På samma sätt är det med ledslitarna från Brattliden. De förtjänar att leva 

vidare. Därför har jag skrivit en roman om dessa fyra män; en roman som 

kommer ut nästa år, men som ännu saknar namn. Och redan är jag igång med 

nästa människoöde: en man som kallades Tåmeförsten, eller fursten. Också han 

förtjänar att ihågkommas. 

Vi kan inte få tillbaka det som varit, det är knappast önskvärt heller, men vi 

kan lära av det som varit. På samma sätt som föräldrar för sina erfarenheter 

vidare till barnen, kan historien utveckla oss. Jag tror att romanen behövs. 

Nu kan man inte förneka att det finns motsättningar bland forskare och 

författare, bland specialister och amatörer. Bland mina kollegor har jag fått 

höra exempel på hur institutioner och sakkunniga sitter och håller på upp

gifter, vägrar släppa ifrån sig material. 

Själv har jag inte upplevt dessa svårigheter, åtminstone sällan, men däremot 

har jag stött på uppgifter som visat sig vara helt felaktiga - trots att de tagits 

fram av forskare vid stora statliga institutioner. 

Med det vill jag bara ha sagt: Också forskare har sina brister, liksom vi som är 

amatörer. Man får göra så gott man kan. 
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Jag tror att romanen behövs. Jag har lärt mej mycket mer av Mobergs 

utvandrarserie än av skolböckerna eller faktaspäckade avhandlingar. Romanen 

kan ge de gulnade dokumenten liv- åtminstone när den är som bäst. 

Men hur får man då liv i den gångna historien? 

Hur skriver man en roman? 

Det finns inga färdiga ritningar, inga definitiva handledningar. Var och en 

finner sin väg. Själv lever jag dag och natt med mina medmänniskor när jag 

skriver en roman. De är ständigt hos mig. 

Så var det med Långa lappflickan, Sara Greta, Jonke och de andra. Roman

skrivandet är inget man slipper ifrån, ens när man sover. Det handlar om att 

lägga p~zzel. Alla bitar behövs för att bilden ska bli färdig. De bitar som 

saknas får man ljuga sig fram till: ljuga sig fram till sanningen. 

Bitarna kan vara hur många som helst: domböcker, soldatrullor, tidnings

notiser, kartor, brev, byahandlingar, foton, vad som tidigare finns skrivet om 

byn eller människan, de nu levandes berättelser •.• 

Om man är tillräcklig ihärdig, envis, och undviker att försöka bota sig från den 

sjuka som forskning och skrivande är, kan man väcka liv i det mesta. 

Också en man som sedan länge är död, som ligger begraven vid en stenmur vid 

Byske gamla kyrkogård. 
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Ragnar Norde 

NÅGOT OM FÖRENINGSLIVET I B YSKEB Y G DEN 

Om man skall prata om föreningslivet i Byske skulle man behöva flera veckor, 

för här i bygden har det varit en livlig föreningsverksamhet under 1800-talets 

senare del och inte minst under 1900-talets första hälft. A v alla föreningar har 

en del verkat endast korta tidsperioder medan andra verkat i 5-6 år, förutom 

de verkligt livskraftiga som verkat i 7 5-80 år. 

Många föreningar har tillhört nykterhetsrörelsen som en följd av det allvarliga 

superiet i bygden, inte minst i landsortsbyarna. Det allvarliga i situationen 

togs upp av både politiker och idealister. Verksamhetens stora omfattning 

påverkades naturligt nog av Peter Wiselgrens arbete. Bland de äldsta före

ningarna var logen 2456 "Brödrafolkens väl". Under år 1897 var det svårt få 

tag på lokaler. Motståndet mot nykterhetspropagandan var stort, bl a motar

betades nykterhetsarbetet av bl a kyrkan, präster, skolan och fackförenings

rörelsen. För att få en lokal att vara i byggdes godtemplarhuset av en 

byggnadsförening som startade 1902. Huset färdigställdes 191 O. Enligt en karta 

(på OH) fanns det gott om godtemplarföreningar i hela Västerbotten. Vid varje 

prick fanns en organiserad godtemplarförening som fanns utbredda inte minst i 

Skellefteområdet och Umebygden. 

Ä ven andra platser i Byske gamla socken hade sina godtemplarföreningar bl a 

är Åby Borg väl känt sedan 1920 och logen Enighet i Ostvik bildades 1933. Ett 

kuriosum är föreningen som bildades i Selet 1907. Den föreningen köpte 

mejeriet i Storbränna och flyttade huset till Selet där det blev IOGT:s 

ordenshus. Huset finns fortfarande kvar, men ej som ordenshus. 

Blåbandsrörelsen fick också stor anslutning i socknen även om de olika 

blåbandsföreningarna verkade olika länge, en del i längre, en del i kortare 

tidsperioder från 1924: bl a i Brännfors, Furuögrund, Selet, Frostkåge, Ostvik, 

Båtvik, Finnträsk, Norrlångträsk och Ålund. 

I nykterhetsrörelsens spår följde ett stort folkbildningsarbete med bibliotek 

och studiecirklar. Böckerna i biblioteken var grunden till studiecirklarna. Efter 

cirkelns slut överlämnades införskaffade böcker till de små biblioteken för 
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KARTA 
ÖVE:R. .. 

VASTERBOTTEN 
UPPTAGANDE NANNE:N' PÅ DE ·PLAT

SE R DÄR LOG.ER fiNNAS AV 

I.O.G.T. 
o 

Wt "EotVt 6emt.i.o ålt: hwr. godtemp.ellAOJr.den utvec.k.la.tl.> -<. Vå4tVtbotten: 

en m-lnne-Mfvr.-l6t 7882-1932." 

utlåning. Nykterhetsorden Verdandi tog initaiativ till en föreläsningsförening 

som var mycket aktiv på 30- och 40-talet i Byske. Verdandi bil~ade också år 

1911 en nykterhetslog "Logen l O 13 Framtidskämpen". Bildningsverksamheten 

med bibliotek övertogs av kommunen och fr o m 1952 överfördes alla bibliotek 

i socknen till kommunen. Hittills har jag behandlat dokumenterade fören ingar. 

Jag uppmanar därför alla här närvarande att ha uppmärksamhet då det gäller 

gamla protokoll och handlingar och att ta till vara dem. Folkrörelsearkivet på 

Nordanå, Skellefteå, tar emot dem för deposition. 
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I början av vårt sekel började idrottsrörelsen få fäste i bygden. År 1906 

bildades "Byske och Ytterstfors Idrotts-förening" som f ö nyss firat sitt 80-

årsjubileum. Den tynade bort så sakteliga och under l:a världskriget var det 

nästan stilla, men från 1918, då nya krafter högg i, har idrottsföreningen varit 

mycket aktiv, fast under olika namn och med olika speciella idrottsgrenar. På 

.30-talet blev skidtävlingar populära. Byske hade en god skidlöpare i Villehard 

Larsson från Byskebyn. 

Han gick under smeknamnet "Vargen Larsson". När Byske hade stora skid

tävlingar i mars 19.31 bildades "Skidklubben Vargarna". Föreningen hade en 

festplats som hette Lugnet. Det blev ett nöjesställe där man tog in pengar till 

skidklubbens verksamhet. En ekonomisk ryggrad för skidsporten. Det gick bra 

för "Vargarna" men idrottsföreningen hade stora ekonomiska problem. 1947 var 

tiden mogen för samarbete och en sammanslagning ägde rum av "B Y IF" och 

"Vargarna". Det nya namnet blev "Idrottsklubben Vargarna". Nu har namnet 

ändrats till Byske IF, ty ortsnamnet skulle vara med i föreningstiteln. Ett par 

entusiastiska ledare har tagit hand om duktiga tennisspelande ungdomar som 

deltagit i seriespel. Med varierande framgångar har de spelat i de högre 

divisionerna. De finns dokumenterade på utställningsskärm i korridoren. Se 

den! 

Vad gjorde folk i bygden? Många var hantverkare. Så uppstod hantverks

föreningar i Byske och Fällfors. Byske hantverksförening bildades 1917 av bl a 

smeden Johan Sandström, guldsmed E A Jonsson, kopparslagare Wiklund, 

reparatör Ivan M Berglund, skomakare Herman Olsson och garvare Gustaf 

Björkman. Hantverket sattes högt i ära och man har nu lyckats samla verktyg 

och utrustning som använts i deras yrkesutövning. Dessa saker finns i Hant

verksgården (på vägen mot badet) och där finns guldsmedens bord och verktyg, 

och ett tornur från Själevads kyrka. Som de flesta vet har både Byske och 

Själevad 8-kantiga kyrkor, men det märkliga är tornuren i de båda kyrkorna 

som har tillverkats av samma mästare. När Själevads kyrka skulle få nytt 

tornur lade man det gamla åt sidan. I spån och damm har det legat och 

återbördats till Byske av urmakare Lorentz Hartman och hans son Martin. 

Tornuren har tillverkats av Anders Östensson-Bergmark, "Esten-Ant" kallad. 

Ett annat Bergmarksur satt i Burträsk kyrka som brann 1945. Det är ju roligt 

att upptäcka och se hur t ex hantverkarna arbetat och att deras alster finns 

bevarade. När man söker sina rötter hos Demografiska databasen, bör man ju 

också veta bakgrunden för arbete och sysselsättning. 
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I Fällfors bildades en hantverksförening år 1945. Den föreningen har också en 

hantverksgård "Långselsgården", väster om kyrkbyn vid Byskeälven. 

Föreningen startade också turistverksamhet i kyrkbyn. Man byggde stugor och 

gjorde i ordning en campingplats, som nu ytterligare utbyggts och det har skett 

med kommunala anslag. 

Ideella föreningar 

Det finns också andra föreningar som verkat länge i bygden och gör det 

alltfort. De föreningar som vi oftast kommer i kontakt med är Röda Korset, 

Rädda Barnen och Lotta-kåren. Röda Korset har alltsedan Krimkriget och 

Florence Nightingales storartade hjälpinsatser fortsatt. 1859 fick Henry 

Dunant impulsen till Röda Korset. Han tyckte att alla sårade var människor, 

inte fiender och egna soldater. Man skulle ta hand om alla sårade. Hela denna 

humanitära inställning har utvidgats genom åren och R K insatser att hjälpa 

har kommit väl till pass i katastrof- och krigsområden. Alla människor borde 

lära sig hur man tar hand om en medmänniska. Därför anordnar R K utbild

ningar och håller kurser om hur man tar hand om varandra. Svårigheter att 

rekrytera yngre människor har gjort att medelåldern är hög inom R K. Ta en 

närmare titt på skärmutställningen i korridoren här utanför! 

Att hjälpa människor i nöd och misär sysslar också Rädda Barnen med. Sedan 

starten 1942, då R B var en mer lokalt betingad förening, har aktiviteterna 

utökats och bistår barn i de av krig hemsökta länderna. Man samlar in 

leksaker, kläder, sängar och pengar för att kunna lindra för de utsatta, 

framförallt barnen. 

Lottakåren har också en utställning här utanför. Se den och förvissa dig om 

vad de gör. Utställningen säger allt. 

Den senare delen av min framställning om föreningslivet i Byskebygden tänker 

jag bygga på Folkrörelsearkivets förteckning. Med hjälp av OH-bilder skall jag 

visa några annorlunda föreningar. Många har fantasifyllda namn och ett 

organisationsnummer. 22 nykterhetsorganisationer har lämnat in protokoJl och 

handlingar t iJl folkrörelsearkivet. Bland idrottsorganisationer har ett 10-tal 

lämnat över sina handlingar till folkrörelsearkivet. 1919 bildades bl a 

Furuögrunds sportklubb. Vad sysslar men med i den klubben idag? 
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I bygden finns också avdelningar inom Skid- och Friluftsfrämjandet, bl a i 

Ostvik, Drängsmark och Byske. Ostviksavdelningen har t o m en egen slalom

bana med lift vid Sjöberget. 

Bildningsverksamheten har som tidigare nämnts drivits av ABF i Byske sedan 

1929. En folkhögskola startade 1933 i Frostkåge i de lediga lokaler som fanns 

sedan "Fattiggården i Frostkåge" flyttade till nybyggda ålderdomshemmet 

"Sörgårda" i Byske samhälle. Bland övriga bildningsorganisationer må nämnas 

SKS (Sveriges kyrkliga studieförbund). studieförbundet Vuxenskolan med SLS i 

Byske och Vi Unga i Äbyn. 

Religiösa organisationer startade i seklets början i Evangeliska Fosterlands

stiftelsen. Nästan varje öy hade sin egen EFS-förening. Äldst är Äbyns EFS 

som bildades 1903. Byske Baptistförsamling har funnits sedan 1900, även om 

deras församling arbetar vidare under annat arbetsnamn. 

Ekonomiska föreningar 

Före hushållsmaskinernas tid fanns tvättstugeföreningar bl a i Byske maskin

tvätt och Byskebyns tvättstugeförening. Byggnadsföreningar har funnits och 

finns fortfarande framförallt bönhusföreningar och bygdegårdsföreningar. Den 

äldsta bönhusföreningen finns i Renholmen där den bildades 1895. Församlings

husets Vänner är en gammal förening vars handlingar finns på pastors

expeditionen. Församlingshusets tomt är numera bebyggd, där står Televerkets 

automatstation. Den största delen av församlingshusets tomt ägs av Skellefte

buss som där har busstation. När elektrifieringen slog igenom vid 1:a världs

krigets slut bildades i byarna elektriska föreningar så att så många hushåll som 

möjligt skulle få elkraft. Av det 10-tal elföreningar som verkat i socknen har 

de numera övergått till Skellefteå Kraft (Kraftverket). 

Flottningsföreningar bildades i slutet av 1880-talet. Byske älvs flottnings

förening insynades 1885 och Äby älvars flottningsförening år 1922. 

Intresseföreningar 

För att gemensamt anskaffa och bruka dyra maskiner och arbetsredskap 

bildades i byarna olika föreningar som Sågföreningar, Tjurföreningar, Trösk-
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föreningar~ Vattenföreningar och Vägföreningar. Gruvföreningar har också 

funnits t ex Båtviks gruvintressenter och Föreningen Byske sockens gruv

intressenter. Som ett kuriosum kan nämnas att en brandstodsförening funnits, 

men sedermera uppgick i ett större försäkringsbolag. När tillgångarna skulle 

levereras in till huvudbolaget behöll man 1/2 miljon kronor som avsattes till 

"Brandstodsbolagets Kulturfond". Ur den fonden har bl a Samhällsnämnden fått 

anslag till Byskefilmen och anslag för renovering och kopiering av ytterligre 

film och fotografier. 

Byske-Furuöns Manskör bildades 1905. Primus motor var Algot Fahlgren som 

började sin sängarbana som ljus gossopran. Med åren blev hans röst andra 

basens, och bättre andra bassångare har då inte jag hört. Hans djupa bas 

jämför jag med Klimenkos vackra basröst. 

Byske har också haft en konvalecentförening. På 1920 och 30-talen var tbc en 

mycket utbredd sjukdom i vårt län. Mänga är de byskebor som vistats längre 

och kortare tid på sanatoriet i HäUnäs. Konvalecentföreningen tog tillvara de 

sjukas intressen och stödde och hjälpte patienterna och deras anhöriga. 

I bakgrunden till utvecklingen i Byske har det funnits pionjärer som finns 

nämnda i många olika föreningars handlingar. Mycket är redan dokumenterat 

och finns i Folkrörelsearkivet på Nordanå, Skellefteå. Vi skall emellertid inte 

bara se bakåt och söka våra rötter. Vi skall också arbeta med den framtidstro 

som besjälat de gamla pionjärerna och besjälar de verksamma humanister som 

ännu tror på Byskes framtid. 
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Lennart Klang 

FORNMINNESINVENTERINGEN FÖR DEN GULA KARTAN I VÄSTER

BOTTENS LÄN 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har genomfört fornminnesinventering i så gott 

som hela landet sedan årtionden. RAÄ är landets centrala verk för kulturmiljö

frägor, utom fornminnesvård görs insatser inom bl a byggnadsvård och 

kulturlandskapsvård. I landets regioner ägnar sig länsstyrelse och museer åt 

bl a kulturmiljöfrägor, museerna ofta inom ramen för landstings och 

kommuners åtaganden. Ansvaret för kulturmiljön delas emellertid av alla, 

såväl myndigheter som enskilda, och inte minst hembygdsföreningar och andra 

ideella föreningar gör mycket betydelsefulla insatser för att bevara värdefull 

kultur. Även universiteten, bl a Umeä universitet, har en viktig roll i kultur

miljöfrågor, särskilt inom forskning och utbildning~ 

Mänga inventeringsinsatser, bl a byggnadsinventeringar, görs av läns- och 

kommunmuseer, men när det gäller fornminnen genomförs inventeringarna 

uteslutande av RAÄ. Detta har bl a att göra med RAÄ:s samarbete med 

Lantmäteriverket (LMV), som svarar för allmän kartläggning i landet. Allt

sedan 1938 har LMV gjort ekonomiska kartor i skala 1: 10 000 (i övre Norrlands 

inland skala 1:20 000). Dessa är de mest detaljerade allmänna kartorna med 

fastighetsgränser, vägar, stigar, byggnader, namn m m, och på dem har RAÄ 

haft som uppgift att redovisa fornlämningar. För att kunna göra detta sä bra 

som möjligt har RAÄ varje år genomfört fornminnesinventering i de omräden 

som är aktuella för den ekonomiska kartan. 

Samarbete alltsedan 1600-talet 

Samarbetet mellan RAÄ och LMV kan emellertid sägas vara mycket äldre än 

så. När Anders Bure, "den svenska kartografins fader", organiserade det 

svenska lantmäteriet på 1620-talet hade han redan 1611 gjort en karta över 

Norrland och norra Skandinavien i övrigt. Enligt uppgift gjorde han emellertid 

inte själv det viktiga fältarbetet, utan i stället sände han sin kusin Johan Bure 

till övre Norrland för att göra vissa iakttagelser av betydelse för kartans 

utseende. Johan va r Gustav II Adolfs lä rare och hade redan är 1599 fått 

befogenheter som gjorde honom till vår förste riksa ntikvarie. Bl a utförde han 
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fornminnesinventeringar och blev det sammanhanget något av en specialist 

på runstenar. 

Anders och Johan Bure var verksamma i Stockholm, men härstammade från 

Bure i Skelleftebygden. Det är därför särskilt intressant att omnämna dessa 

pionjärer inom kartläggning och fornforskning i detta sammanhang. 

LMV har numera sina lokaler i Gävle, men beslutade i början av 1980-talet att 

pröva ytterligare ett produktionsställe för allmänna kartor. Man valde då 

Luleå inom ramen för den s k Norrbottenspropositionen. RAÄ har än i dag sina 

lokaler i Stockholm, men år 1984 öppnades regionkontoret i Luleå för 

fornlämningsdokumentation i övre Norrland. Kontoret har inrymts i Lant

mäteriets lokaler för att underlätta ett fördjupat samarbete vid kart

produktionen. 

Gula kartan över Västerbotten görs i Lycksele 

Lantmäteriet hade urspruntligen en hög målsättning med sitt Luleåkontor. Man 

ville se om den ekonomiska kartan kunde göras snabbare, billigare och med 

högre kvalitet vid en jämförelse med produktionen i Gävle. Man ville med 

andra ord se om regionaliseringen i sig medförde betydande fördelar av 

intresse för en effektiv organisation i framtiden. Efter tre år utvärderades 

verksamheten. Det visade sig då att målsättningen till väsentliga delar hade 

uppnåtts, bl a tack vare den nya teknik lantmäteriet i Norrbotten hade 

utvecklat sedan några år tillbaka. Slutsatsen blev att regionaliseringen var 

värd att prövas inom ytterligare några län, däribland Västerbotten. Följden 

blev bl a att man etablerade ett kontor i Lycksele. 

1987 blev det första verksamhetsåret för lantmäteriets ekonomiska kartenhet i 

Lycksele. Fältarbetet förlades till den nordöstligaste delen av Skellefteå 

kommun, till områden kring Gagsmark, Bjurselet, Åbyn och Pite Rönnskär (se 

fig l). Liksom sedan 1984 i Norrbotten görs samtliga kartor i skala l :20 000 

och med informationstexter på baksidan om natur, bebyggelse, fornminnen 

m m på den aktuella kartan. Denna nya skala och karta (tidigare gavs 

ekonomiska kartan i kustkommunerna ut i skala 1:10 000) ger en ökad 

överskådlighet och lanseras som "Gula kartan" i lantmäteriets serie allmänna 

kartor. Gula kartan kallas även fortfarande "ekonomiska kartan" och dessutom 

för "hembygdens karta". 
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De första "Gula kartorna" som producerats i Lycksele finns i handeln som

maren 1988. Samtidigt pågår samma sommar fältarbeten för ytterligare några 

kartor i Skellefteå kommuns nordöstra del (se fig 1). Än så länge sker 

produktionen med en liten personalstyrka, endast fyra personer, men efter en 

inkörningsperiod kommer man eventuellt att utöka styrkan varvid fler kartor 

kan göras per år. 

Fornminnesinventeringen 

Inom Västerbottens kustkommuner gjordes ekonomiska kartor i skala l: l O 000 

fram till 1983. Arbetet genomfördes således av personal knutna till LMV i 

Gävle och fornminnesinventeringen sköttes av RAÄ i Stockholm. 1982 kart

lades bl a området Byske-Skellefteå-Skelleftehamn och 1983 området Drängs

mark-Kusmark-Medle väster och nordväst om Skellefteå tätort. 

Fornminnesinventeringen 1987, d v s själva fältarbetet, skiljde sig i princip 

inte nämvärt från inventeringen fram till 1983 trots den organisatoriska 

förändringen med Luleåkontoret som ansvarigt för arbetet. Den påtagliga 

förändringen sedan 1983 består framför allt i presentationen av resultaten, 

bl a genom ovan nämnda informationstexter på kartornas baksidor. Andra 

nyheter i Luleå är att fornlämningsinformationen datorlagras genom s k 

digitalisering, vilket gör det möjligt att framställa följdprodukter i form av 

"skräddarsydda" specialkartor med den information man vill ha. Man kan t ex 

framställa särskilda fornlämningsöversikter med datorns och ritrobotens hjälp, 

i stället för att göra sådana kartor genom tidskrävande insatser för hand. 

Själva inventeringsarbetet i fält läggs således upp efter beprövade rutiner 

inom RAÄ sedan årtionden. En ambition och ett syfte med Luleåkontoret är 

emellertid att detta skall specialisera sig på norrländska fornlämningar och att 

samarbetet med andra fornminnesverksamma i regionen skall stärkas och 

fördjupas. Förutsättningarna för ett fungerande samarbete bör vara mycket 

bättre när alla berörda - även RAÄ - är verksamma i regionen året runt i 

stället för säsongsvis såsom RAÄ tidigare engagerat sig i övre Norrland. 

Norrbottens och Västerbottens län utgör tillsammans förvisso en betydande 

areal, men trots allt är antalet länsstyrelser, skogsvårdsstyrelser, kommuner, 

museer o s v inte alltför många. Möjligheterna för RAÄ till ett fördjupat 

samarbete bör därför även kunna utsträckas till hembygdsföreningar, andra 
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ideella föreningar, studieförbund, skolor o s v på den lokala nivån. Det är ju på 

den "lokala nivån" själva fornminnesinventeringen utförs. 

Fornminnesinventeringen förbereds varje år genom excerpering, organisations

planering och utåtriktad information. Excerpering betyder "göra utdrag ur" och 

med det avses att arkiv och litteratur med uppgifter om fornlämningar och 

fornfynd inom det aktuella inventeringsområdet genomletas. 

En organisationsplan görs därefter, vilket innebär att tilldelade resurser av 

statsmakten fördelas inför- det förestående arbetet. Bl a säsonganställs varje 

år ett antal arkeologer för fältarbetet. Den fast anställda personalen svarar 

för arbetsledning och granskning. Information om vad som är i görningen sker 

på flera sätt, genom föredrag, studiecirklar, kontakter med museer~ föreningar 

e t c. Inom 1987 års område i Västerbotten var ett l O-tal arkeologer verk

samma, varav två fast anställda arbetsledare. 

På bUden. bv.,k.Jt-tv-6 en. de.f.v~ övvr.mo..6..6ad häJtd på en. gammal ..6am~k. 

bop.f.at-6. Foto: L Kfan.g 
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Varje säsongsanställd arkeolog får var sitt inventeriligsområde. Med ledning av 

tidigare anteckningar, ortsbefolkningens betydelsefulla tips, den egna 

analytiska förmågan och instruktioner från den rutinerade platsledaren görs så 

genomletningen i landskapet. Eftersom det inte finns obegränsat med tid 

måste arkeologen genom sina analyser av landskapet välja ut var inventeringen 

måste göras särskilt intensiv och var den får göras mer översiktlig. 

Varje påträffad fornlämning beskrivs sedan l anteckningsböcker som förs 

sockenvis. Läget för fornlämningen markeras på s k ortofotokartor som 

framställs av LMV med hjälp av flygfoto. Dessa kartor-flygbilder avbildar 

landskapet såsom det är med skiftningar i vegetation o s v, och genom 

flygbildstolkning, kompass och stegning är det möjligt att mäta in fornminnes

pta tserna på kartorna. Beskrivningarna och lägesmarkeringarna granskas där

efter av platsledaren. Denne tar också ställning till redovisningen på den Gula 

kartan. Endast helt "säkra" fornminnen markeras på denna. Då tveksamhet 

råder antecknas platsen endast l fornlämningsreglstret. 

KoR.bottnaJr. äJt. va.rr..l..i.gt 6 ÖJte.k.omma.rr.de. i. många. J.Jk.ogJ.JmaJr.k.e.Jt, me.rr. obJtä.rr.da. 

k.oR.mUOJt, J.JåJ.Jom de.rr.na. på bUde.rr., 6Jtårr. Sa.rr.dba.c.k.e.rr. rr.ä.Jt.a. Ga.gJ.Jma.Jtk. i. 

B~J.Jk.e. J.Jock.e.rr., äJt. m~ck.e.t J.Jä..i..i.J.J~rr.ta.. Foto L KR.a.rr.g • 

. -- ---- .. ------::::::;,j· 
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Vackekt uppbyggd och kallmuAad tj~dal v~d ~kolan ~ Gag~makk, By~ke 

~n. Foto: L Klang. 

Bedömningarna görs alltså utan att fornlämningarna grävs ut. I vissa fall måste 

stickprovsundersökning göras med hjälp av jordsond eller spade, men i regel ser 

den rutinerade arkeologen skillnad på naturbildningar och olika fornlämnings

typer med hjälp av sina ögon, sin vetenskapliga erfarenhet och sin antikvariska 

sakkunskap. 

Till den antikvariska sakkunskapen hör kännedom om fornminneslagen och 

fornlämningsbegreppet såsom det utvecklats genom åren. Lagen anger ramarna 

för fornlämningsbegreppet, som utvecklas i takt med tiden, samhälls

utvecklingen i stort och tilltagande kunskaper inom bl a arkeologi, folklivs

forskning och kulturgeografi. Därför tillkommer kontinuerligt nya forn

lämningstyper, vilket blir särskilt uppenbart i det längre tidsperspektivet. 

Kulturlämningar efter företeelser som i vissa fall var i bruk helt nyligen, t ex 

tjärdalar och kolbottnar, betraktas ännu inte generellt som fornlämningar, men 

om en icke alltför avlägsen framtid kommer sannolikt även sådana lämningar 

att få fornlämningsstatus. Därför förs de in i fornlämningsregistret och i 

egenskap av intressanta kulturlämningar bör de bevaras för framtiden även om 

de inte har markerats som fornlämningar på allmänna kartor. Andra före-
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teelser, t ex fångstgropar, ansågs för några årtionden sedan vara allför nyligen 

använda för att generellt räknas som fornlämningar. I dagens läge råder dock 

ingen tvekan om att fångstgropar generellt är fornlämningar. Många fler 

exempel på fornlämningsbegreppets utveckling kan ges, men här nöjer vi oss 

med dessa exempel och nämner i stället något om inventeringens resultat i 

Byske socken. 

Resultatet i Byske socken 

Totalt har ungefär 500 platser beskrivits vid fornminnesinventeringarna i 

Byske socken 1982, 1983 och 1987. De flesta, 36 platser, påträffades inom 

1987 års område. 

E~ nå~g~tgkop ~ ett 1987 nyupptäckt nå~g~tgkop~~~~tem ~a den ~edan 

1Cinge kända bop1aåen nkå~ ~tenå1dek v~d Bjak~e1et, B~~ke ~n. I 

~~~temet, '!.70 metek 1ångt, n~nM tota-et 13 nång~tgkopM nÖk Ci.egM 

l e11ek kenM J. Fökmod1~gen u.e.ehök Mng~tgkopMna ett ~~gke Uci6-

~kede Cin ~tenå1dek~bop1aåen ~om 1åg v~d en 6Mntida hav~v~k diik 

be6o1kn~ngen ~ ~tok u~tkiickn~ng .e~v~de ~~g på ~Ci.e6å~g~t och 

6~ke. Foto: L K1ang • 
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Vid en jämförelse med inventeringsresultatet i Byske socken på 19 50-talet, då 

forminnesinventering gjordes för den första ekonomiska kartan inom de 

områden som reviderades 1982-83 och 1987, visar det sig att resultaten den 

gången blev 74 beskrivna platser. Ca 425 nya lokaler har alltså tillförts 

fornlämningsregistret över Byske socken. 

Redan på 1950-ta1et hade man fått god kännedom om forntida gravar i 

området (rösen och stensättningar). 48 gravar registrerades då, en siffra att 

jämföra med 72 gravar enligt inventeringsresultatet på 1980-talet. Vad man 

däremot inte hade kännedom om på 1950-talet var de forntida boplatserna. 

Endast enstaka fyndplatser, bl a vid Bjurselet, var kända då. Nu, på 1980-talet, 

har den arkeologiska forskningen kommit mycket längre vad gäller kunskap om 

hur forntida boplatser kan identifieras. Därför har ett 70-tal boplatser nu 

registrerats från stenålder ( -1500 f kr) bronsålder (1500-500 f kr), järnålder 

(1500 f kr-1050 e kr) och medeltid (1050-1520 e kr). 

GJtaVJr.Ö.M. nä.Jta K..i.11.11.bä.c.k, By-6ke. -611. Ve.t:ta. oc.h må11.ga a11.dJr.a .1tÖ.6e.11. av 

bJto11..6ålde.Jt.6kaJt.aktä.lt haJt. .6e.dan la11ge. vaJt...i.t uppte.c.knade. .<. By.6ke.

t.ltakte.l1.. Foto: L Kla11.g. 
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Venna nt~ntyxa, gjo~d av· ~y~kand~nav~k nt~nta 6ö~ ~a 4000 ~ ~edan, 

h~.tta.dM på en ~tig näJr.a SteMjön o~h något hun~~ met~ Ni:f om 

By~keälven v~d 1987 ~~ 6o~nm~nne~~nvent~~ng. 

Boplatserna är i huvudsak av fyra olika typer: sådana med skärvsten och spår 

av redskapstill verkning, sådana som består av anlagda gropar, sådana som 

identifieras med hjälp av härdar samt sådana som består av tomtningar. 

De med skärvsten är ofta från stenåldern, såsom vid Bjurselet, men kan också 

vara från brons- och järnålder. Groparna är mer svårbedömda vad gäller 

tidsställning (kan vara från alla tidsperioderna) medan härdarna och tomt

ningarna troligen främst härrör från yngre järnålder, medeltid och i vissa fall 

yngre historisk tid. 

En nyhet vid 1987 års inventering var medvetenheten om anlagda gropar på 

forntida boplatser. Sådana registrerades inte som fornlämningar vid 

inventeringarna 1982-83, helt enkelt för att man då var osäker på hur sådana 

gropar skulle identifieras och särskiljas från sentida gropar. Den nya kunskapen 

utvecklades från 1984 med hjälp av studier i jordprofilens utseende i podsol

jordar. Dessa kan nämligen studeras med avseende på urlakningens omfattning 

i jorden, vilket sker med hjälp av sondning (d v s provstick med jordsond). 
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Bop.ia.U 6Jtån 60Jtn:ti..d, J.ndJ..kvr.a.d a.v -6kåJr.v-6ten, J.den:ti..Mvr.M v.ld en 
täkt-6kä.lr.n.lng v.ld Skå.ibvr.get -6Ödvr. pm Abyn, By-6ke -6n. Foto: L K.ia.ng. 

Venna. -6toJta. g!top, omg.lven a.v en k!ta.6:ti..g va..e.e a.v jo~td o~h -6ten, h.ltta.de-6 

meUa.n MOJtkä..een o~h Kä..e.iä.nge-6tjäJr.nen ~a. 1 km V om Kä..e.ibomMk v.ld 

6o~tnm.lnne-6.lnventvr.J.ngen 1981. Ven hM vM.lt bo-6ta.d (hyddbotten), 6ö~t

va.~t.lng-6g!top e.e.evr. a.nna.n g!topa.n.iä.ggn.lng på en 6o~tn:ti..da. bop.ia.t-6. G!topM 

a.v detta. -6-ia.g hM :ti..d.lga.~te .inte J.den:ti..6J.vr.a.U -60m 60Jtn.iä.mn.lnga.Jt J. 

By-6ke -6n. Foto: L K.ia.ng. 
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Boplatsgropar kan även vara anlagda i klapperfält. Då kan man med bl a 

studier i lavförekomster på stenarna se om groparna har en avsevärd ålder 

eller om de anlagts nyligen. 

Härdarna påträffas oftast i grupper med 3-6 härdar helt nära varandra. 

Förmodligen är de samiska. Tomtningarna finns i kustlandet och markerar 

tillfälliga bosättningar med anknytning till säsongsfiske eller säljakt. 

ffvvi.t01r.va,d häJr.d entVt ett .6am.W~t v.Wte v-<.d Hamp.6än~et c.a 7 ~m NfJ 

om Se.let v-<.d By.6~eä.lven. 6 häJr.daJc. på detta v.Wte äJr. c.a 7 metVt -<. 

d.i.ametVt oc.h .6v~a att -<.dent-<.6-i.Vta undVt m0.6.6a oc.h annan vegetat-<.on. 

Med hjä.lp av jOJtd.6onden t-<..l.l väMtVt på bilden ~an aJc.~eo.logen de.l-6 

~änna .6tenaJc. -<. .6andmaJc.~ undeJt mo.6.6a oc.h de.l-6 .6tudVta jOJtdpJto0-<..ien -<. 

maJc.~en. Lång.6amma UJt.iakn.i.ng.6pJtoc.u.6Vt -<. joJtden äJt U.l.l .6tOJt hjä.lp 

nöJt aJc.~eo.logeM bedömn.i.ngaJc. . Foto: L K.lang 
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På detta kiapp~6ä1t, ca 2 km ~ om Gag~makk, 6~n~ bi a 3 iaby~~ntek. 

Ve~~a be~.tM av ~teniagda ~u.nda Mg~M med 5-7 metM~ d~amet~. Ven på 

bilden hak ~e ~teM~ngak ~ ~p~ainMm. Laby~~ntM äJc. mycket ovani~ga 

~ högiä.nta. ~nianMmiljöM ~å~om häJc. näJc.a Gag~makk, däJc. de kan ha 

aniagu av ~amM ~ ~amband med ~~tu.eiia tii~tälin~ngak. Foto: L 

Kiang. 

Ven gamia k~tianMvä.gen och b~edv~d den en m~i~toipe av gju.tjäJc.n. 

F~ån en pi~ ca 7 km S om Tåme ~ By~ke ~n. Foto: L Kiang. 
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Mycket mer har registrerats inom Byskeområdet, bl a fångstgropar, bebyg

gelselämningar, labyrinter, milstolpar samt lämningar efter kvarnar, sågar och 

tjärdalar. Sammanlagt har socknen en mycket innehållsrik historia och för

historia med ett stort antal lämningar som belyser olika faser i kommundelens 

utveckling alltsedan äldsta tider och framemot våra dagar. Den som närmare 

vill studera detta rekommenderas dels att införskaffa den "Gula kartan" över 

den trakt eller bygd som särskilt intresserar, och dels ett besök på Skellefteå 

museum, där fornlämningsregistret över bl a Byske socken i sin helhet finns 

tillgängligt i anslutning till en av landets allra bästa och trevligaste utställ

ningar om arkeologi och forna tider. Därefter med kartan i handen och med 

avskrifter eller kopior införskaffade på museet, kan man leta sig fram i 

terrängen och med egna ögon studera fornlämningarna och andra kultur

lämningar. 

FOJtruni.nne..-6.-i.nverr.tvr.a.Jr.en m.it:t. .i den 6bu.t h.ui.twr.m.i.f.jön v.id Bjwc...6el.et. 

GJtopen 6Jtam6öJt .inventvr.a.Jr.en ä.Jt en tjä.Jtda.l.. Venna. haJt a.n.f.a.gt:-6 på den 

mqch.et .intke..6..6eväch.a.nde 4000-åJt.iga. ..6tenål.dvr...6bopl.a.Uen v.id Bjwc.

..6el.et. T ba.h.gJtunden en mqch.et vä.e beva.Jr.a.d åt:t.h.a.nt.ig loge. Foto: L 

Kl.a.ng. 
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När fornminnesinventeringen och kartläggningen nu fortsätter inom 

Skellefteområdet och Västerbotten i övrigt (se fig l) hoppas vi på mycket goda 

kontakter med markägare och andra ortsbor. Alla tips om fornlämningar, 

fornfynd och andra kulturlämningar tages emot tacksamt och i gengäld hoppas 

vi kunna bidra till ökad kunskap om bygdernas utveckling och särprägel 

alltsedan stenåldern. 

FORNMINNESLAGEN 
Enligt fornminneslagen den 12 juni 1942 (nr 350, omtryckt 1976 nr 442) bevarar 
fasta fornlämningar minnet av "fäderneslandets tidigare inbyggare" och ar 
därför "ställda under lagens hägn". Det är därför förbjudet att utan. tillstånd 
"utgräva rubba, överhölja eller eljest genom plantering eller . ~ebyggelse eller 
på annat ~ätt förändra eller skada eller borttaga fast fornlämning" (l §). 

I lagens 2 §anges vadsom är fasta fornlämningar. Hit hör bl a "gravar och grav
fält från forna tider''. "stenar och bergytor med inskrifter, bilder, andra rist
ningar eller målningar ... från forna tider", "lämningar av fordom övergivna 
bostäder, boplatser eller arbetsplatser", "märkliga färdvägar, vägmä.-ke~, 
broar och likartade anläggningar från forna tider" och "fasta naturföremål ull 
villca åldriia bruk, säiner och märkliga historiska minnen äro knutna". 

Även skeppsvrak, om minst etthundra u kan antagas ha förflutit sedan skeppet 
blev vrak, skyddas av fornminneslagen (9a §). 

Lagens 3 §slår fast att inte bara själva fornlämningen utan även ett område runt 
omkring fornlämningen omfattas av lagskyddet. Området skall vara tillräckligt 
stort för att bevara fornlämningens närmaste omgivningar i så ursprunglig mil· 
jö som möjligt. Det kan vid behov fastställas av länsstyrelsen från fall till fall. 

Enligt 8 § skall man sam.rådz med länsstyrelsen i förväg om ett pllNlerat arbets
företag berör fast fornlämning. Anträffas förut okänd fornlämning skall arbe
tet avbryus och anmälan göras till länsstyrelsen. 

Fornminneslagen har många paragrafer, varav några av de viktigaste omnämns 

ovan. År 1989 träder en ny kulturminneslag i kraft, men i stort sker endast 

smärre justeringar jämförelse med 1942 års fornminneslag. Det 

grundläggande synsättet, att fornlämningar är värdefulla för miljön och den 

lokala identiteten och därför i så stor omfattning som möjligt bör bevaras för 

framtiden, ligger fast. Frågor om fornlämningar i Skelleftebygden och 

fornminneslagen kan ställas till SkeUefteå museum och länsantikvarien vid 

länsstyrelsen i Umeå. Västerbottens museum och riksantikvarieämbetet står 

också till tjänst vid förfrågningar. 
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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 Östlund, 
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 därvidlag 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 församlingsryemmet i Skellefteå, en andra ägde rum 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 1988 och har sökt 
liknande bidrag för 1989, 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 l 00 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, te! 
0910-588 60. 

För SKEFO 

Zolo Östlund, ordf John Olofsson, sekr Pär Andersson, kassör 
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