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Förut utgivna rapporter: 

1. Forskardagarna i Skellefteå, 1 2-13 september 1986. -
Skellefteå, 1987. 

innehåller artiklarna: 

"Säljägarkulturer i det Bottniska området" av Noel Broadbent. 
-- "Småfolkets historia i skolan" av Bengt Grensjö. -- "Folk
medicin" av Annika Hallinder. -- "Några händelser och gestal
ter kring Skellefteå förutvarande prostgård" av Lars Jonsson. 
-- RAllmagebåtar i norra Västerbotten" av Ulf Lundström. -
RVägar och snallare" av Göran Marklund. -- "Genetisk genealo
gisk forskning i Skellefteå-regionenR av Stefan Nordström. -
RSkellefteregionens religiösa struktur under 1800-talet" av 
Carl Eber Olivestam. -- "Hur Skellefteå fick sina bibliotek" 
av John Olofsson. -- RDemografiska Databasen" av Kjell Söder
berg. 

2. Byske möte, 13-15 november 1987. - Skellefteå, 1988. 

innehåller artiklarna : 

RÄlven och havet formar en bygd" av Zolo Östlund. "Älven 
och kusten som resurs för rörligt friluftsliv och turism" av 
Leif Gustafsson. -- RByske på sågverksdödens tid" av John 
Olofsson. -- RGulnade dokument blir romaner - om Tåmförsten, 
Brattlid - Jonk .och andra" av Ake Lundgren. -- RNågot om före
ningslivet i Byskebygden" av Ragnar Norde. -- "Fornminnes
inventeringen för den 'Gula Kartan• i Västerbottens län• av 
Lennart Klang. 

3. Boliden möte, 23-25 september 1988. - Skellefteå, 1989. 

innehåller artiklarna: 

"Några milstolpar i Bolidens utveckling" av Zolo Östlund. 
"Planer på ett gruvmuseum i BolidenR av Lars S. Beckman. -
"Historik och verksamhet vid Bolidens Hembygdsförening" av 
Lil Hjertström. -- "Föreningsliv i BolidenR av Carin Lund
berg. - - "Folkrörelsearkivet i Västerbotten: Arkivmaterial 
från Bolidens församlings upptagningsområde". -- "Boliden -
Brukssamhälle och Trädgårdsstad" av Göran Aberg. -- "Mera 
att läsa om Boliden". 

Främre omslaget: Oelar av Kågedalen (Ersmark- Kusmark) . 

Bakre omslaget: Utsnitt ur Johan Persson Geddas sockenkarta 
från år 1664. 
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F Ö R O R D 

Ar 1985 togs initiativ till bildande av en arbetsgrupp för sam
ordning av och information om forskningsinsatser i skellefte
bygden. Vid årsmöte den 26 mars 1987 ombildades arbetsgruppen 
till en ideell förening, stadgar antogs och styrelse valdes. 
Nuvarande arbetsutskottet består av: Zolo Östlund, ordförande 
-- Ulf Lundström, kassör samt undertecknad såsom sekreterare. 

Under en följd av år har ett antal lokalhistoriska Möten hållits 
i olika centralorter i skelleftebygden i samarbete med Norra 
Västerbotten: hösten 1986 på församlingshemmet i Skellefteå lfs, 
hösten 1987 i Byske, hösten 1988 i Boliden, hösten 1989 i Bureå 
--och nu närmar sig ett Möte i Kåge (Kågedalen). 

Efter varje Möte har alltid en rapport utkommit; baserad på de 
föredrag som hölls den gången. Till nästa Möte har rapporten 
varit klar till försäljning. 

Bure Möte ägde rum den 29 september - 1 oktober 1989. Tyvärr har 
inte . så många bidrag kommit redaktionskommitten (Lars Jonsson, 
Stig Stierna samt undertecknad) tillhanda. 

SKEFO:s arbetsutskott har behandlat frågan om rapporterna. Då 
föreslog jag att man kunde sammanställa artiklar m m som rör 
Kågedalen inför Kåge Möte 27-29 september 1991. De övriga leda
möterna gillade förslaget - och på så sätt igångsattes arbetet 
med föreliggande rapport. 

Fyra bidrag av framlidne museichefen Ernst Westerlund kan all
tid passa in i sammanhanget. Men observera: han skrev dem på 
1940- och 50-talen! 

En presentation av de arkiv som finns i Folkrörelsearkivet i 
Skellefteå är alltid bra att ha! Vid det här Mötet kan Du er
hålla presentationen antingen i denna skrift eller såsom ett 
slags särtryck gratis (!) fördelat av folkrörelsearkivpersonal. 
Därefter några sidor om de arkiv som t v saknas i Folkrörelse
arkivet. 

Weronica Meijer, kågeflicka, har skrivit en uppsats om Jöns 
Jakobson. Har fått medta delar av uppsatsen 

Ber att få tacka: 
Annika Sander, Skellefteå museum för att jag fick ta med om rep
slageriet . i Kåge i rapporten; 
Signe Tjernberg Carlsson för den fina dikten passar ju all
deles utmärkt i och med att vi har högmässa med Egil Johansson 
i Kågedalens kyrka i Kusmark; 
Annika Johansson, Skellefteå museum för hjälp med rastrering 
utav bilderna; 
Sören Lundgren, Skellefteå museum för hjälp med omslagets ut
formning; 
samt naturligtvis ovan nämnda författare m m. 

STIG-HENRIK VIKLUND 
SKEFO sekr - tillika redaktör för denna rapport 
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Ernst Westerlund 

Bondekultur i Västerbotten: E R S M A R K 

Den Rliggande hönanR i Ersmark 

Var och en av de tre storbyarna i Kågedalen har en förhistorisk 
specialitet, vartill motsvarighet inte finns här uppe i Väster
botten. Kusmark har sitt jättestora flintfynd, Kåge har det 
riksbekanta bronsfyndet och Ersmark har en Rliggande hönaR, en 
sten som har formen av en liggande kon. Den har en ca 30 cm hög 
sten under varje hörn. I Sydsverige finns några enstaka liknan
de företeelser, men ingen vet med säkerhet i vilket syfte de 
anordnats. En gravplats kan det i detta fall inte gärna vara 
fråga om, ty stenen står på en häll. Antingen är det i alla 
fall ett monument av något slag eller också en gudomlighet. 
Det sistnämnda får väl anses som troligare. Att datera den är 
t v inte möjligt. Framtiden kanske kan ge ledtrådar så att en 
närmare bestämmning kan ske. 

Fynd från de äldsta perioderna är f ö mycket sällsynta inom byn. 
Från Bodan har vi ett par skifferyxor, och fyndomständigheterna 
pekar på en grav under flat mark eller möjligen en boplats. 
Vidare finns ett defekt skifferhänge från byn och en avbruten 
pilspets. Förklaringen till denna fyndfattigdom är enkel. De 
flesta odlade markerna ligga på 25-30-metersnivån. Här svallade 
alltså hav under den tid det här är fråga om. Den gamla stenål
derskusten ligger med andra ord högt uppe i liderna på ömse 
sidor om ådalen. Endast Jönsberget stack upp något tiotal meter 
som ett kalt skär vilket inte inbjöd till bosättning. Pilspetsen 
är hittad rätt högt upp på bergets västsida, och man behöver 
inte så stort mått av fantasi för att gissa att den en gång 
avskjutits mot en sjöfågel invid skärets strand. 

Inom byns råmärken finns ett tiotal gravrösen. Om man går upp 
på det förut nämnda Jönsberget och blickar· ut över markerna 
finner man till sin häpnad att på de allra flesta höjder på 30-
metersnivån eller något däröver som finns inom .byn - berget 
undantaget - ligger ett eller flera gravrösen. Det förefaller 
märkligt nog som om bebyggelse funnits på varje höjd där det 
var fast mark. Man har anledning förmoda att rösen även funnits 
på bergets utlöpare åt öster, men här har månghundraårig odling 
och sentida bebyggelse utplånat alla spår efter dem. 
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Den tidigaste medeltida bebyggelsen har utan tvivel skett på 
bergets öst- och sydsida och söder om den nu nästan uttorkade 
tjärnen. 

Rösena, som är av den i kusttrakten vanliga typen, är inte 
undersökta, men av de iakttagelser som kunnat göras, ~an man 
dra den slutsatsen att de flesta varit avsedda för obrända lik. 
Om denna förmodan är riktig, torde flertalet gravar kunna hän
föras till järnåldern, gissningsvis dess senare skeden. 

Gravröse vid 
Björnänget. 

Ersmark har också sin bebyggelsesägen, men den är av jämförelse
vis sent datum. Det berättas att bröderna Ers (Erik) och Kuus 
rådde om alla marker inom respektive byar. De satte sedan rå 
vid en bäck som flyter mellan byarna och än i dag kallas Råbäcken, 
Bygränsen följer också nu i huvudsak den gamla bäckfåran. 

Det finns en annan sägen från byn, en variant av ett typiskt 
vandringsmotiv, som daterar sig självt till den tid då den 
förste bebyggaren slog sig ned där. Trollgumman i Slomparberget, 
ett litet berg i byns nordvästra del, fann en dag söder om Jöns
berget några lustiga leksaker åt sina barn. Det var bonden, hans 
häst och åkerbruksredskap. Hon tog alltsammans i sitt förkläde 
och bar hem det. Då trollgubben på aftonen kom hem, ålade han 
henne att bära tillbaka alltsammans. - De har kommit nu, de som 
skall besitta världen efter oss var hans re~ignerade reflexion. 

Eftersom namnet Erik kommit till trakten med kristendomen har den 
förstnämnda sägnen tillkommit sedan bygden kristnades. Vi har i 
det föregående sett att det bevisligen fanns folk i byns marker 
många hundra år - kanske bortåt 3000 år - före kristnandet. 
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Vid medeltidens slut var byn en av de större inom Skellefteå 
socken. Tretton skattägare uppräknas vid 1500-talets början, 
nämligen Larrens Persson, Nils Nilsson, Joan Svensson, Jakob 
Svensson, Nils Svensson, Mårten ~vensson, Per Karlsson, änkan 
Margit, Siffreth Ensson, Anders Ostensson, Anders Nilsson och 
änkan Kijrstin. 

Man vet föga mer om dessa än deras namn, och i någon mån har 
man en uppfattning om deras egendomar. Om Larrens Persson vet 
man emellertid att han var landsköpman och erlade köpmanspen
ningar i många år. Om Nils Svensson vet man att han 1539 satt 
i nämnden under sommartinget i juli. Tio år senare var han 
kyrkvärd. 

Av någon anledning återfinns endast tio bönder i silverskatte
registret av 1571. Anledningen är sannolikt någon av dem som 
anges som skäl för skattebefrielse ett senare år: att de var i 
stor fattigdom, lemmalytta eller "alldeles utgamla". 

De tio som är upptagna hade tillsammans 66 kor, 51 får, 46 
getter, 5 stutar, 14 kvigor och 12 hästar. Lasse Pedersson -
det är vår gamle bekante köpman - är byns förmögnaste karl . 
Han har bl a 16 kor, 3 hästar, 4 kvigor och inte mindre än 6 
svin, det sistnämnda ett mycket anmärkningsvärt antal då före
komsten av svin i allmänhet var mycket obetydligt. 

Under hela stormaktstiden och ett stycke därefter återkommer 
med jämna mellanrum anteckningar om ödehemman i byarna. Det 
kan påpekas som anmärkningsvärt att någon dylik anteckning 
inte finns beträffande denna by. Men böndernas antal ökar 
mycket sakta. På 75 år ökas antalet skattägare med endast två, 
och i byn finns 1715 36 personer över 16 år. Fem år senare 
återfinner man alltjämt de 15 bönderna men dessutom soldaterna 
Johan Kopparslagares och Anders Fältskärs hustrur och slutligen 
trumslagaren Wiggman och hans hustru, alltså inalles 40 per
soner. Detta år var f ö bonden Olof Andersson sexman i socknen. 

Ar 1725 har befolkningen stigit till 49 personer, tydligen 
genom inflyttning. Trumslagare Wiggman har dock flyttat ut, 
men i stället har man soldaten Nils Knipas hustru och rustmäs
tare Berg, som tydligen är en pamp i byn. Han har en dräng och 
två pigor i hushållet och alla fem hushållsmedlemmarna är upp
tagna i den högre skatteklassen. Michel Olofsson har blivit 
sexman efter Olof Andersson. 
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Efter avvittringen i slutet av 1700-talet, tog jordbruket ganska 
god fart, men så kom kriget 1808-09 och byn hade åtskilliga 
bistra erfarenheter av ofreden. Det finns alltjämt en ganska 
klar tradition beträffande åtskilliga episoder under den skickel
sedigra sommaren 1809. Somliga är av det mer nöjsamma slaget så
som historien om den ryska fourageringspatrullen som kom in i en 
gård där endast husmodern med ett litet barn var hemma. Kvinnan 
sysslade med att kärna smör och i spisen kokade en gryta potatis. 
En av ryssarna ryckte upp det lilla barnet ur vaggan till moderns 
förskräckelse och - började förtjust leka med ungen. En annan av 
ryssarna stjälpte potatisgrytans innehåll i kärnan, rörde ihop 
alltsammans och anordnade en riktig festmåltid på potatis och 
grädde. 

Minst ett par av byns fem eller sex soldater var med på kapitula
tionen vid Kalix och blev hemskickade på rotarna. Skillnaden mel
lan en civil och en soldat var påtaglig även sedan den senare 
lagt av uniformen. Soldaterna var nämligen kortklippta. Två av de 
sålunda hemsända begav sig ut till markerna ett par kilometer 
söder om byn och sysslade med odlingsarbete vid Djupbäcken hela 
sommaren 1809 medan deras hår växte ut. Deras hustrur bar till dem 
maten. Men befolkningen hade den uppfattningen att de två rymt 
från kriget och därför inte vågade visa sig. Krigarblodet satt i 
så pass emellertid att den ene av dem under träffningarna vid 
Skellefteå genom skogen begav sig ned mot kyrkan för att titta 
på vad som skedde. Han hade sett sårade ligga i vägdikena på 
Brännan, berättade han, och återvände till sitt odlingsarbete, 
säkerligen nöjd med att slippa vara med i den blodiga leken. 

Andra episoder från denna tid är dystrare. Inte i ett enda fall 
omtalas ryska övergrepp utan orsak på svenska civilpersoner. 
Man tog den mat som fanns och drog sina färde. Men inte alla. 
Flera föll offer för brutala mord, där man av naturliga skäl 
lade huvudvikten på att offret försvann spårlöst. Där intet 
offer fanns, kunde en ilgärning i dessa oroliga tider inte bevi
sas. Än i dag kan traditionen utpeka platser där ryssar av den 
oförsonliga ortsbefolkningen bringades om livet. 
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Ett par decennier efter krigets slut hölls storskifte i byn, en 
ordning som alltfort gäller om man bortser från att de flesta 
hemman sedan delats kanske både en och två gånger. Ägovidden är 
betydande och om man bortser från vissa mindre bitar i utkanter
na, torde den mesta och värdefullaste odlingsmarken redan ha 
tag i ts i anspråk. Vissa möjligheter torde dock alltjämt finnas 
att öka ut byns odlade areal. 

9 

De senaste åren har starka krafter varit i rörelse för laga skifte 
av hela byn. Diskussionens vågor har gått ganska höga ibland. På 
sina håll är man av praktiska skäl tveksam om huruvida de väldiga 
kostnaderna kan vara motiverade. I andra fall kan man peka på 
oformligheten av att somliga bönder har skiften på 3-5 olika 
ställen, kilometerlånga vägar från hemgården. Den billigaste lös
ningen vore kanske ett ägobyte eller något slags modifierat laga 
skifte, om en dylik utväg är möjlig. 

Ersmark är en av de mera framstående jordbruksbyarna i norra läns
delen. En jordbrukaretradition med rötter i en grå medeltid och 
med samma släkter i många fall på samma jord som då, har förts vi
dare av duktigt och vaket folk, som med den äran går i sina fäders 
fotspår. 

Red.anm.: Ovanstående artikel var första gången publicerad i 
Jordbrukarnas Föreningsblad, upplaga G -- 3 avsnitt 
1947. 

SKEGA - början av 1950-talet. 
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Ernst Westerlund 

Bondekultur i Västerbotten: K U S M A R K 

Yxor från Kusmarksfyndet. 

Kågedalens förhistoria är relativt väl utforskad och resultatet 
har blivit att den - åtminstone längre upp - ganska smala ådalen 
är övre Norrlands rikaste provins under förhistorisk tid. Varje 
del av nedre ådalen har gett fynd som på sitt särskilda sätt äro 
intressanta. Han torde dock kunna säga att Kusmark leder, detta 
tack vare den utan jämförelse rikt givande flintboplats som 
häromåret påträffades i övre delen av byn och som närapå ställer 
det berömda Kågefyndet i skuggan. 

Fyndet är i olika sammanhang ganska utförligt behandlat varför 
här endast skall konstateras att det består av 40 oslipade, 
tjocknackiga flintyxor, två slipade, tre halvslagna och sju 
större eller mindre stycken och skärvor, allt påträffat inom ett 
mycket begränsat område på den här ganska höga älvstranden. Fyn
det som i mycket hög grad liknar det bekanta Bjurselefyndet från 
Byske, är alltjämt till sin egentliga karaktär ganska dunkelt, 
men sannolikt är att här, i fjordens innersta del, legat ett be
tydande befolkningscentrum. 

Endast några hundra meter öster om detta fynd har man i en bäck
ravin påträffat spår som tämligen tydligt peka på bosättning. 
Föremål av skiffer ha hittats i jorden. Det senaste är en vacker, 
väl arbetad nordbottnisk hacka. 

Ett annat intressant fynd har påträffats inte långt från flint
fyndplatsen. Det är en båtformig skafthålsyxa. Sammanlagt ha 
inom byn enligt vad som hittills är känt, påträffats inte mindre 
än 69 olika föremål, de flesta som synes från hällkisttid men 
åtskilliga otvivelaktigt yngre, kanske daterbara ett gott stycke 
ned i bronsåldern. Detta gäller t ex en grovt tillslagen skaft
hålsyxa av finkornig sten, närmast granit, ett redskap som unge
fär lika gärna kan karaktäriseras som klubba eller hammare. Den 
är hittad på bronsåldersnivå liggande i ett några tum tjockt 
kulturlager med starkt inslag av kol och brandrester. Kultur-



lagrets utsträckning eliminerar tanken på att det kan vara en 
grav. Vissa tecken göra det troligt att yxan är tillverkad på 
platsen. skafthålet är borrat från båda sidor med en pinne. 
Just när pinnen trängt igenom har yxan brustit tvärs över hålet 
och förmodligen därefter kasserats. 

Med hjälp av fynden kan man rätt väl rekonstruera den dåtida 
bygden . I östra delen av byn låg större delen av ådalen; under 
vatten. I den rätt breda viken föll älven ut och på dennas 
norra strand fanns en ganska talrik koloni. Hur och varför 
denna koloni till synes så hastigt försvunnit är ännu en gåta 
som väl så småningom skall lösas. 

Inte så långt nordost om bönhuset på Brönet i Kusmark påträffa
des 1927 en holkyxa av brons från tredje perioden. Fyndet var 
då det första säkra bronsåldersföremålet från övre Norrlands 
kustland och väckte naturligtvis stort intresse mot bakgrunden 
av den diskussion som förts rörande förekomsten av bronsålder 
i Norrland. Här hade man det första ovederläggliga beviset i 
sin hand. Man skulle få flera från andra orter. Ännu är emeller
tid yxan ensam i sitt slag och kom i dagen tack vare en uppmärk
sam dikesgrävare som den gången gjorde kunskapen om vår äldsta 
historia en utomordentlig tjänst. 

n Om man bortser från vissa, ännu inte undersökta indikationer på 
gravar, saknas fynd av dylika från byn. Det må tillåtas en för-

o rnadan om att då ännu blott försvinnande små områden äro odlade 
på sådan nivå att man kan hoppas på fynd, kommer framtiden att 
kunna lämna betydande bidrag till kännedom om bygdens äldsta 

r befolkande. Alla tecken tyda härpå. 

Nu är det inte möjligt att inom byn finna material till .att 
fylla ut en mer än tusenårig lucka i utvecklingen. Det bör dock 
framhållas att då man en halvmil åt öster kan spåra mänsklig 
verksamhet genom århundradena och skönja en om ock tunn samman-

.t hängande utveckling, finns det ingen orsak att trp på fullstän-
,_ dig avfolkning just här, där de bästa förutsättningarna för bo-
tn sättning funnos. Vi ha bara inte lärt oss att rätt avläsa läm

ningarna ännu. 
: -
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01-Pärs - Pärs -
"Stenhuset". Jacob 
Rijfs hus i Kusmark. 
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Geometrisk avmätning, Kusmark 
1648. Förrättningsman: E. E:son 
Widman. 

Den döende medeltiden uppvisar här spår av en bygd stadd i liv
lig utveckling. Frågan om när byn namngavs torde aldrig kunna 
utredas, men sannolikt skedde det senast under medeltidens se
nare skede. 

Det finns en sägen som berättar att byns förste invånare hette 
Kuus. Än i dag kan man peka ut stället där hans gård, enligt 
traditionen, skulle ha stått. Det är ungefär den plats där 
lärarbostaden nu står. Kyrkan står väl också delvis på det 
gamla Kuushemmanets mark. Än i dag lever det kusmarkare som ha 
det gamla namnet knutet till sitt och det anses förstås att de 
äro avkomlingar av den förste innebyggaren. Det finns emeller
tid minst ett par andra förklaringar. Dels kan de ha bott på 
det gamla Kuushemmanets mark - gamla gårdsnamn äro rent otro
ligt seglivade - men dessutom kan de vara avkomlingar till en 
soldat som i början av 1700-talet bodde i byn och hette Gabriel 
Kuuse. Eftersom emellertid Kuusnamnet bevisligen är mycket 
äldre än så, ligger det nära .till hands att soldaten fått nam
net efter sin by. Något soldatrote med Kuusenamnet är inte be
kant från byn. Att rotejorden skulle ha legat här mitt i byn 
är föga troligt. Kuusnamnet är f ö inte alldeles unikt. I 
Yttervik fanns det 1720 en soldatänka som hade detta tillnamn. 

Oen i det föregående nämnda bebyggelsesägnen ~ som f ö är känd 
i hela ådalen - berättar även att Kuus hade en bror, Ers (Erik) 
som bodde längre ned i ådalen och att bröderna delade sin mark 
vid Råbäcken som än i dag · i huvudsak utgör gräns mellan byarna. 
Den närmast stora byn i norr, Drängsmark, skulle ha uppkommit 
därigenom att Kuus dräng bosatte sig där. 
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Dylika förklaringssägner äro inte ovanliga och behöva naturligt
vis inte ha direkt verklighetsunderlag. I detta fall måste det 
dock anses ganska märkligt att det gamla byanamnet är knutet 
till en viss bestämd plats i byn som utpekas som den förste by
bons boplats. 

Namnet nämnes veterligen första gången i ett protokoll från 1523 
då det skymtar i sägnen om Finnforsrövarna. Just de episoder 
som skola ha utspelats i Kusmark äro genom sitt enkla och själv
klara innehåll och sin omedelbart mycket trovärdiga i motsats 
t ill andra, uppenbara tillägg i denna vittbekanta sägen. 

1543 förtecknas nio skattägare i byn. Dessa äro: Sven Ersson 
(en av Skellefteå sockens första till namnet kända kyrkvärdar), 
änkan Birgitta, Jon Olsson, Per Jonsson, Jon . Gudmundsson (kallad 
Långe Jon), Jon Olsson, Erik Persson, Olof Larsson samt änkan 
Gunnil. 

Utvecklingen gick långsamt framåt de närmaste 200 åren. På nära 
60 år, eller till år 1600 hade böndernas antal stigit till 14. 
Under 1600-talet ökades antalet med ytterligare fem för att i 
början av 1800-talet vara drygt 30. Ar 1800 hade Kusmark en 
folkmängd på 302 personer. Man kan lätt räkna ut att familjerna 
voro stora. Redan i början av 1700-talet stöter man på ännu 
gängse benämningar på olika delar av byn såspm Brännan, Bäck
änget och Liden. 

Är 1571 var det 12 bönder i byn och deras kreatursbestånd redo
visas sålunda: kor 67, kvigor 5, stutar 8, får 47, getter 52, 
svin 10 och hästar 12. Rikaste bonden var Jon Andersson vars 
förmögenhet uppskattas till 309 mark. Han var tätt följd av 
Nils Skräddare 252 mark och Jon Olsson 233 mark. Skräddare 
var penningkarlen av de tre. Hans silver uppgick till 25 lod. 
Andersson och Olsson. hade sin förmögenhet i annan egendom, 
Andersson t ex i sina 12 kor. 

' 

Folkets Hus i Kusmark 1931. 
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Från 1600-talets mitt berättas i Kusmark en mycket märklig 
historia. En bonde hade blivit utskriven i 30-åriga krigets 
tidigaste skede och medföljde Gustaf II Adolf till Tyskland. 
Hemma lämnade han bl a en son på ett par år. 

Aren gingo och soldaten förblev borta. Kriget slukade folk 
och en vacker dag ett par decennier senare kom turen till 
den bortfarne soldatens son som vuxit upp. Hans färd gick 
också till det stora kriget. Där träffade han omsider sin 
bortfarne fader. 

Enligt mantalslängden 1715 var antalet invånare i Kusmark -
över 16 år - 52. Att döma av de exakta befolkningssiffror 
man har från senare perioder, torde familjerna dessutom 
ha bestått av 5 a 6 personer. 

På 1780-talet lät bonden Olof Persson den finlandssvenske 
byggmästaren J F Rijf rita ett hus åt sig. (Rijf är som be
kant byggmästare för Skellefteå lfs kyrka). Byggnaden blev 
uppförd av tegel som tillverkats av Olof Persson själv och 
är ännu i bruk. Denne Olof Persson var i många avseenden en 
föregångsman på jordbrukets område. Hans svedjebruk omfattade 
stora arealer. Det berättas att han år 1809 levererade råg 
till ryssarna för 800 rdr. Han konstruerade även en "al" 
(harv) och en plog och belönades härför med en stor fin sil
vermedalj som man lyckades dölja för de allestädes snokande 
ryssarna. Medaljen finns f n i Västerbottens Norra Fornmin
nesförenings ägo. 

Frän kriget 1809 har man alltjämt en frisk och intressant 
tradition som det tyvärr skulle föra för långt att här återge. 
Det kan vidare nämnas att man alltjämt kan berätta om när den 
sista björnen sköts på byns marker - f ö nästan mitt inne i 
samhället. Björnen uppges vara skjuten i den s k Persgroven 
där den tidigare rivit en ko som fick ligga kvar som åtel. 
Då nalle kom för att fortsätta kalasandet på sitt byte låga 
ett par jägare på lur och så var den sagan all. 

Framsynta och duktiga karlar har det alltid funnits i Kusmark. 
Som ett litet exempel kan nämnas att man redan 1913 byggde en 
kraftstation och en elkvarn i byn. Kusmarks och Ersmarks byar 
klarade förra världskrigets belysningssvårigheter briljant 
tack vare dessa kusmarkares förutseende. 

Är 1886 byggdes byns första mejeri och 1892-99 hölls laga del
ning i byn kring 150 skattägare. Utvecklingen under 1800-talet 
hade sålunda varit exceptionellt livlig. På cirka 70 år hade 
antalet skattägare nästan femdubblats. Byn är sedan något de
cennium tillbaka kyrkby i Kågedalens församling. 

Red.anm.: Ovanstående artikel var första gången publicerad i 
Jordbrukarnas Föreningsblad, upplaga G -- 4 avsnitt 
1947. 
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Ernst Westerlund 

Bondekultur i Västerbotten: S T O R K Ä G E T R Ä S K 

Historien om hur byarna efter Kågeälven omsider fick landsväg 
är ännu inte 50 år. Åtskilliga av de äldre minns nog hur det 
var på den tiden. För de yngre är det omöjligt att beskriva. 
De skulle inte tro det, utan avfärda beskrivningen som sägner 
från en obestämd forntid. Men ännu kan den som är väl lokali
serad på flera ställen skönja spår efter den gamla "vägen". 

Byarna som ligger ett stycke från älven har inte fått skap
liga vägförbindelser med yttervärlde n förrän i våra dagar. 
Eländiga, smala kärrvägar har ringlat sig fram mellan träd 
och stenar, backe upp och backe ned. Man behöver väl inte 
framhålla vad detta betytt som återhållande faktor på utveck
lingen. Numer är det ju annorlunda . 

En av de byar som ända in i våra dagar varit tämligen van
lottad på förbindelser är Kågeträsk , eller Storkågeträsk. 
Det är väl inte mer än något decennium sedan byn fick accep
tabel väg. Något nybygge är dock byn ingalunda . Den torde ha 
bebyggts senast under ett rätt tidigt skede av medeltiden. 
Hur det egentligen gick till vet man ju inte , men en bebyg
gelsesägen uppger, att folk från Kåge (Storkåge ) kommit 
vandrnnde upp efter älven under sitt sökande efter nytt land . 
De första bebyggarna lär ha slagit sig ned på den s k Gårdön 
i träsket. I senare tid lär man ha hittat rester av husgrunder 
på holmen och andra spår efter människor som bott där. 

Spår efter förhistorisk bebyggelse har man hittills inte på
träffat. Forntidens människor var i dessa trakter så utpräg
lade kustbor, att man endast i undagsfall påträffar spår efter 
dem i landet omedelbart bakom den dåvarande kusten . Att det 
finns fynd från platser t o m långt in i lappmarken är en 
annan historia som har sin särskilda förklaring. 

Det är rätt förklarligt, att ett folk med jakt och fiske som 
huvudnäring och dessutom ett om ock svagt fäbruk och ett 
tämligen obetydligt jordbruk fann markerna kring Kågeträsket 
idealiska. Den gamla bebyggelsesägnen kan mycket väl i sina 
huvuddrag vara riktig. Namnet storkågeträsk sammanhänger 
säkert med byn Storkåge. Att Kåge älv är avlopp för träsket 
räcker näppeligen som förklaring. Senast har bebyggelse och 
även namngivning skett under 1400-talet men troligen tidigare, 
ty vid 1500-talets början fanns det sex skattägare i byn. 
Dessa var: Jakob Hermanson, Anders Jonsson (Anders Borgare 
heter han också i en skattelängd), Jon Nilsson, Mickel Olsson, 
Nils Sunisson och Anders Jonsson. En del år står en viss Jon 
Ersson sist i byn och ibland står denne som ende skattägare i 
Stavaträsk. Det ligger närmast till hands anta, att Ersson 
stammar från Kågeträsk. Om så är fallet vet man hur - och 
tämligen exakt när - stavaträsk by först bebyggdes. 
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Utdrag ur 1724 års husförhörslängd (AI:1). 

Byns fem skattägare hade 1571 20 kor, 4 stutar, 31 får, 4 
hästar och 1 kviga. Oet dröjde nära två decennier in på 
1600-talet innan ytterligare ett hemman togs upp, och då man 
.fram mot detta sekels mitt får en överblick över hur många 
skattskyldiga personer som finns i byn så hittar man 19. 

Det närmast följande kvartsseklet var en period av kraftig 
utveckling. Mot 1670-talets slut hade byn 35 vuxna invånare, 
tre soldater inräknade. Antalet bönder var fortfarande endast 
sex. 

Inemot sekelskiftet upptogs visserligen ytterligare ett hem
man, men samtidigt börjar tillbakagången. Befolkningssiffran 
sjunker på 35 år från 35 till 10. Av byns 7 hemman ä r år 1715 
tre öde och fyra ägdes eller hade ägts av änkor. Tre män och 
en kvinna brukade de återstående hemmanen. Omkring mitten av 
detta decennium nåddes nedgångens botten. 

Ännu 1720 var ungefär samma förhållande rådande, men invånar
antalet hade ökat med en - s oldatänka. Nu får man genom en 
anteckni ng också veta, att det första ödehemmanet uppstod 
1696. Folkökningen gick ganska långsamt. 1725 fanns i byn 15 
vuxna, därav ytterligare en soldatänka. 

Tio år senare återupptogs de tre ödehemmanen på sedvanliga 
villkor, och folkmängden hade stigit till 25. Ett av de 7 hem
manen hade en kortare tid åter varit öde men upptogs på nytt 
174 5 av en soldat Kuse från Kusmark. 

Enligt en avvittringskarta av 1794 syns det som om antalet 
hemmansägare varit fem, huvudsakligen boende norr-nordost om 
träsket. 1832 för rättades storskifte av lantmätare Widerstedt 
och a ntalet hemmansägare var omkr i ng ett duss i n. 
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Gumman Oahlquist, nära 
100 år gammal. 
Foto på 1920-talet. 

Byarna i Kågeträsks grannskap är inte av någon högre ålder. 
Beträffande Kvarnforsliden berättas om dess bebyggelse, att 
strax före kriget 1808-09 fanns det en dräng i Kågeträsk som 
hette - eller senare som soldat kom att heta - Falkman. Denne 
Falkman deltog i kriget och var borta tre år, bl a var han en 
sommar i nuvarande Leningrad som fånge. Han kom hem och slog 
sig ned i Kvarnforsliden som numera är en liten vacker by. 
Förmodligen har den närliggande Falkliden även fått namn av 
denne Falkman. 

Från storselet berättas att dess första inbyggare - man antar 
att det skedde på 1700-talet - hette 01-Persa och var från 
Kusmark. 

Dessa anteckningar om Kågeträsk kan inte avslutas utan omnäm
nande av den roll byn spelat i sökandet efter gruvförekomster. 
Bolidens gruvfyndigheter har nämligen i hundratals år kastat 
sin skugga framför sig. Redan en mansålder innan Boliden var 
påtänkt, sökte man malm bl a i trakten av Kågeträsk. Ätskil
ligt med pengar offrades på provbrytningar som naturligtvis 
skedde på måfå. På flera håll ser man än i dag stora hål efter 
denna verksamhet. Man väntade sig finna silver, koppar och 
kanhända guld men man fann svavelkis och magnetkis i mängder, 
och analyserna lär ha visat spår av arsenik och grafit. An i 
dag lever nog någon gamling som kan berätta högst märkliga 
historier om mystiska silverfynd. Man lär ha hittat sten som 
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kunde smältas i en vanlig smedja och därefter har man fått 
fram smärre kvantiteter silver med vilket man bedrev bytes
handel på fartyg i Kåge och Frostkåge. Hur därmed förhåller 
sig lär väl aldrig bli utrett. 

På sin tid köpte egnahemsnämnden väldiga arealer odlings
mark i Kågeträsk. Här skulle nyskapas jordbruk av sällan 
skådad omfattning. Tyvärr - säger nu flertalet - sålde bön
derna marken, ty detta skedde något före kriget, och ännu 
ligger marken för fäfot. Kågeträskarna själva - säger 
fortfarande somliga - berövade sig naturliga utvecklings
möjligheter. 

Denna högst intressanta fråga är emellertid för vidlyftig 
för att närmare granskas i detta sammanhang. 

Red.anm.: Ovanstående artikel var första gången publicerad i 
Jordbrukarnas Föreningsblad, upplaga G -- 2 avsnitt 
1949. 
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Ernst Westerlund 

Bondekultur i Västerbotten: H E B B E R S F O R S 

O C H S A N D F O R S 

I en föregående artikel har framhållits, att de fyra äldsta 
utsynade byarna i nuvarande Skellefteå socken, alla synades 
samma år, nämligen 1767, två i februari samma dag och två i 
november, med en .· veckas mellanrum. 

De två senare är Häbbersfors och Sandfors i Kågedalen. Det 
får väl anses ganska säkert att den förstnämnda byns namn 
kommer av häbbre, förrådsbod, och att det senare namnet är 
ett naturnamn. Häbbersfors har f ö gett namn åt det närlig
gande Häbbersliden. Vilka som byggt och ägt häbbret ifråga 
är för alltid fördolt, men sannolikt fanns det där före 
utsyningen. 

Befolkningen längre ned efter ådalen har i omgångar, tid 
efter annan, gjort framstötar upp efter älven, det har man 
många belägg för. Redan för bortåt 4.000 år sedan skedde den 
första, ty från Häbbersfors marker finns en skifferyxa med 
rektangulärt snitt och insänkt tväregg. 

Om den första bosättningen berättar traditionen att en Jon 
Larsson skall ha bott här omkring 1750, och att första går
den stod söder om landsvägen, ett stycke öster om Anders 
Wi klunds gamla gård. Nästa inbyggare, säger traditionen, 
hette Abraham Olofsson, och var från Kusmark. Den gården 
stod högre upp i backen, troligen norr om nuvarande lands
vägen. Olofsson var gift och hade nio barn då han bosatte 
sig här. 

Det är inte oväntat att alla de traditionsuppgifter som kan 
kontrolleras, är i det allra närmaste riktiga. Jon Larsson 
hette nybyggaren 1771, dvs. det första år nybygget uppförs 
i församlingsboken. Han var född 1740, obekant var, och var 
således 27 år då han tog nybygget. Abraham Olo f sson var 
s e xton år yngre och bondson från Kusmark. listan över hans 
barn är lång; han hade ni o! Det kan här anmärkas att hans 
andre son Jonas blev grundläggare till den närliggande byn 
Gran . Man kan rimligen inte begära att en snart 200-årig 
tradition skall vara mer exakt. 

Hä bbers f ors som är en liten trevlig by i ett starkt kuperat 
l andskap är kan s ke mest känd som hemort för den i år avlid
ne lekmannapredikanten Anders Wiklund. Dennes far kom till 
byn 1B6B då han köpte hemman av en Anders Jakobsson, som 
f lyttade till Norsjö. 

19 



20 

Häbbersfors utgör 25/64 dels mantal och vid avvittringen 1862 
befanns den dugliga marken utgöra 1.137 tunnland. 

Beträffande Sandfors (eller Häbbersfors östra) berättar tra
ditionen att förste inbyggare var en Jon Olofsson-Skogsman, 
född på soldatrotan no 92 i Kusmark 1759. Kontroll i till
gängliga handlingar har i alla detaljer bekräftat uppgiften. 
Synebrevet är daterat 13/11 1767 och skatten sattes sedermera 
till 13/64 dels mantal. 

Sandfors är kanske mest känd som "Kalkbruket". Oe rika kalk
fyndigheterna i trakten exploaterades in i våra dagar av ett 
bolag av ortsbor men har senare övertagits av ett storföretag 
i branschen. Sedan ett antal år tillbaka drivs en större an
läggning norr om byn som ett böndernas eget företag. 

Red.anm.: Ovanstående artikel var första gången publicerad i 
Jordbrukarnas Föreningsblad, upplaga G -- 1952. 

Det nya kalkbruket 1936. Gruvfogde Forslund i djupaste 
provschaktet. 

FOLK 
ARK l 
VÄSl 

~ 
1..---

UMEA 



FOLKRÖRELSE
AR KIVET l 
VÄSTERBOTTEN 

~ 

ur-.~EA • SKELLEFTEA 

l 

, ·-· 

Postcrlress 
tfjf'd:n:, 

9 31 33 Skell e f lcl 

l clefCY'l 

09:)} 11 &:. 35 
0910/Bro o ~ 

B.:ri-:gi ro 
483-0581 

21 

Po s ~ gi ro 
483 1l 1 7~ 



Kolly 1 Varuslag 

i : l l ! ~ 

tt;_/~ ~ i/ · . cL:j ) ~ ·. ~&~ / ~-- !, ( J ~aN~~ ) f' 

If ~ ~ JJ 1 ,) "J Jz<A~~ : ~ 
/f , l . ~ ! J tJ.k'j.~~~~~'"~,4A< , jt~v ~ : jN . ~1- : ~ 

~ r-- tJ r/ / "- i 
:tj/ : l ~ - ~ l t/,u· L /.----::- . 1 

n l ~ lk Q ~I ~ ~~g ~ ~~~ I ~ ~ HQ~~~ ,../ ~ . ~~~ Jo 
1 ! · ~~ l ; .- J ! 
~ l ABF lokalavdelning , Kågedalen (1g48) ~ , 6~- ~ 
11 ! Kusmarks före l äsni ngsförening (1924) ~~ ;.( - ~ ~ 
~ · ~ ~Y7J~~ z r l/tv.~ 

~ / . ~ 

; l 
l ! . 

l l i ~ 

JcJh. / -; - . /;. . / :,, J~ ~~ 

iv :11?. : Ji .. ~ 
. L ~ ~ · h ("J 

Byggnadsfören i n gen Enighet, Kåge ..v 6 >'1~...-;/IJ /O 1 ' ' t7 

Ersmarks badhusförening 
l 

~ 7 ! f 

C Ersmarks kvar nförening (1903) 
6~~ )~_u . 1~ 

~r·:t· &fJ-: i t L~ 
~-C ~ ' . ~ 0 t: ~~ 1. o l 

~Y~ cft4k) 
/r . 

tf/. r 
~?; 
/ ' . 

~/ . 
~r 

~~ 

~l 

' 

' l 
l 
l 

01 , l l;f l 1 ' • . ()"i 
}f. Uv j 

' "/ (! ! 
ll ! 

~/7 , : 

( 

/( 

Ersmarks mejeriförening 

. f~~ 
Kusmarks vägbelysningsf örening -vvtM..- aa:;;: • l - ~ lv~ 

' ; 

Kusmar ks badhusförening 

Kåge gr uvförening ·1 .; l), i ,, 1
.1 -L. # 1 

~,~~v· .., ~ -u ~~ 

Kåge vatten ledningsförening (1943 -1967) •/ ,;.~~ /P {r/1!~ 
Kåge älvs flottningsförening , 1 

Kågedalens fabriks - och hantverksförening 1 4 ' l ~z.--~ 
Kågedalens köpmannaförening ~ ,. : j~~ 

Räftfors sågföreni ng (1886) r~,. 
1 

.&~ ! '' ~o;J 
Storkåge elektriska förening / ~ 

J 
l (,; • / . _ _......, 

Storkåge hamnägareförening ~ 
1 

. J ,. .-vvv 

~ ~<4/~~ l p , ~< &-r~ :·<(· · (• 
., ,('/ 

i ot7t! v ~ ' 

l '!A::c.& // "'ttw' 
. .J.: ' / 
l l ( vJ.:r- VI--V 

.. , . ...,"'\... 

/ M 

l ~ 

Sv Byggnadsarbetareförbundet avd 34 sekt 7, Kågeda l en J; b~ ! 
Sv Fabriksarbetareförbundet avd 468, Högdalsås ~ ! ~ ~ / .~~ : .. · fd 

Sv skogsarbetareförbundet avd 68, Kvarnforsliden · ~~ / 

Sv sågverksindustriar betareförbundet avd 140 , Kåge ~ - : ~ ~== : /Ji 

Sv Träindustriarbetareförbundet avd 501 , Kåge J /~ ~ , j O 

Er smar ks by 

Kusmar ks by 
Storkåge by ~ 
~ t-v/ . ~-41~ 

l /Il J /l .. 

~ 1 Fh~ : ;;#. 

~A~ : .f : ~ k'~)~,- i t1 
--A:Cr.r&tt;_; ~~ ~ fakjd,..i .f/) 

.--~#.~~ s~-~~ .tr 

Il v J . ~- ci'~J~ .{:;;/k-; l / 4Yl:r ; JP 

//et. ~ ~ ~ .2 ~ tta uu:Lv fl 
> Il . / l/, /, / l l Il , ... ) h , ff ~ l "',...., 



6c 

/l". 

l ~ 

~ 
fZJ 
/l 

j ;, 

j U 

;J. 

j t 

;; t 

~ ~ 

.1. 

t f' 

' · ' 

----- - -. ----- . . -- -- --- - -

Ersmarks gymnast i kklubb 

Kåge idrottsförening (1932) 

Kågedalens AIF 

Er smarks bl åbandsfören i ng (1913) 

IOGT-l ogen 4751 Morgongryning , Kåge 

IOGT/NTO juniorförening AC 170, Kusmark 

IOGT- ungdomslagen 1988 Ir is, Kåge 

Kusmarks bl åbandsfören i ng (1916) 

Kusmarks hoppet shär avdelning 

Kåge bl åbandsföreni ng (1900) 

Ersmark/Kusmarks socialdemokratiska före ning 

Kåge SSU- klubb 

Kågedalens folkpartiavde l ni ng 

storkågeträsk SLU- avdelni ng 

storselets socialdemokratiska förening 

övre Kågedalens arbetarekommun (1928) 

~ 
~ : 
~~ : 

~ :'-:• 
~ 
, ~ 

- ~ 
· ~ ' ' ""'!. l 

; C'\."'- : 
1 1 • l 

i • ' l 
i 
l 

23 

~ 
~ 

! 
l , 
~ ~ 
l ~ 

' -~ , . 

~ 
1\' 

""-
fl\ 
~ 
j 
~) 

l ~ 
l 
l 

l ~ i f\ !"' IN 
! ~ 
l .~ 

l ~ 
, ""-
· ~ 

Ersmarks EFS 

Kåge EFS (1905) 

Kåge miss i onsförening 

Kåge s j ömanssyförening 

Vi unga , Kåge 
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Kusmar ks fredsförening (1930) 
Kåge båtklubb 

Kågedalens rödakorskrets (1941) 

Möte i Ku smark s blåband sförening 1933 
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- v a d g ö r a ??? 

Ring Folkrörelsearkivet i Västerbotten!!! 

FOLICRÖRELSE-· 
ARI(I\'ET l 
V ÄSTERBOTTEr~ 

E11 seJ~viceorga11isatioT 1 

jö1~ lä11.ets folkJ~ÖJ~e[seJ# 

GAMMLIA 
902 34 Umeå 
Tel. 090/ 11 86 35 

NORDANÅ 
931 33 Skellcftea 
T el. 09 10; 88005 
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Fil rt•lll .. n l n ~" f Il ~ t> n l n~: l J{ , \ ~~· . 

En fll r e l llll nl n~ 11 fö r o n l n~ hlhlndl'!l 
l ~: • \ r l }{ ,\ ~ ,.. T ill 111\'n•l llr vnhll• ll 
f ,,lkt~knll. K. ~l n r l<lun ,l .· nrh. G. 
L u nd ~< t r ll m , kom ml r~ t~l onll r Hn1tn•u· 
t\'y 11 t rllm, tnndtrk nlkrt· O. Grllnhtnd 
och nff ll rt~ f11 n • r~ tt \n d nr r n 1\olf \\'llnn· 
mnn. llll )lpl. fn hr. ~trnmnn. chnuffllr 
\'t k t n t· Llndr n r:~ . lwmmnn11ll~. C. J . 
\-\ , \~lltr1 1 m , Jtrh. Adolf' Knrlh1•rg och 
fnht·. Olll' Gt•llnlund. n(•\'ltiOI'l't' h) (•· 
vn pn11t or G rllnh<' l'!{ orh J\ldrrmJ\Illll'll 
\\'. G rllnlund llll'!l l<•tJll!•n Il<·\~,, P<·t · 
trrnnon nrh nr h. Simon Grlinlund 
11 om 1111pp!t•nnt. Avg-lft<-n hr11tllmd r 11 
ti ll ~ kr., fnmllj<'k ort 3 kr. 

E tt · l~·tn \ rnr dl <• mrn•tr nnt rrk Ju~t h•l 
11 1~ vid 11tnrtrn. 

- -·· -.-- - --

Stig-Henrik Viklund: 

Ur: 
Norra Västerbotten 31/12 1936 

B E V A R A F Ö R E N I N G S A R K I V E N 

Vidstående sida innehåller en uppmaning att "gamla papper• kan 
tillföras Folkrörelsearkivet (man kan ju deponera eller skänka 
sitt material; vill man inte att någon skall se handlingarna 
inom en viss tid eller så går det mycket bra). Då det gäller 
föreningsarkiven anser jag självklart - - speciellt sådana före
n i ngar o dyl som inte finns numera. 

27 

Så vet DU som läser den här rapporten med DIG att DU känner till 
något om handlingar som tillhör en förening -- så hör av DIG till 
Folkrörelsearkivet! Kanske bästa sättet att förvara handlingarna ... 
och bevara för eftervärlden. 

Ovanstående tidningsnotis och nästa sidas utdrag är några exempel 
på vad man kan finna om föreningar i Kågedalen - som tyvärr inte 
f inns än i Folkrörelsearkivet. Arkiv bör bevaras så att forskning 
kan bedrivas. Målsättningen bör väl vara att med arkivmaterialet 
som grund skapa en allsidig, korrekt och rättvisande bild av folk
rörelsernas insatser och betydelse på alla nivåer i samhället. 

Ibland händer det att en eller flera personer besöker en institu
t i on med önskan att forska i ett ämne t ex någon särskild förening. 
Det händer att material saknas - finns hos någon fd sekreterare 
eller k a ssör. Visst vore det bra att samla ihop sin egen förenings 
handlingar?? 

Folkrörelsernas historia skall ,inte undanhållas ungdomen. Tänk om 
gymnasieelever efter Kåge Möte kunde producera ett l i tet häfte om 
arkiv i Kågedalen -- göra en liten inventeri ng i bygden; i ntervjua 
äldre personer osv. 
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Här nedan några avskrivna notiser ur NORRA VÄSTERBOTTEN 
avseende föreningar som EJ finns i Folkrörelsearkivet: 

KUSMARK-LIOENS SÄGFÖRENING 

utan personlig ansvarighet har till ändamål att åt före
ningens medlemmar och kringboende skogsägare försåga 
timmer. Styrelsen som har sitt säte i Kusmarks by, 
Skellefteå socken, utgöres av hemmansägarna Nils Bernhard 
Lindholm, Nils Lundmark, Karl Holmqvist, Kristoffer Lind
holm och Edvard Grönlund i Kusmark, med hemmansägarna 
Jonas Vestin och Axel Lindholm därsammastädes som supplean
ter. 

(NV 10 december 1918) 

KAGEDALENS KREATURSFÖRSÄKRINGSFÖRENING 

hade ord. sammanträde i går i Kusmarks skolhus under J. 
Lundmarks ordförandeskap varvid föredrogs årsberätelsen 
och revisorernas rapport och tillerkändes styrelsen an
svarsfrihet. styrelsen återvaldes och består av J. A. 
Lundmark och L. Östensson i Kusmark, P. L. Fahlgren och 
B. Östensson i Ersmark samt Gust. Sundqvist i Eriksdal. 

Sedan förtroendemän, besiktningsmän och granskningen 
bestämts till antalet 20 återvaldes därtill följande 
personer nämligen: Nils Hedlund, Petter Agren och Jonas 
Westin i Kusmark, J. A. Larsson, Andreas Lindberg, Bror 
Lundqvist i Ersmark och Rik. Andersson och Aron Lundberg 
i Kåge, Hugo Lundström, Frostkåge, Joh. Sundqvist och J. 
Marklund, Drängsmark, J. Sundqvist och J. V. Strandberg, 
Kågeträsk, N. Lundmark, Bastuträsk, N. A. Forslund, Kus 
liden, Jonas Oalqvist, Norrbäck, Villehard Bjurman, 
Norra Bergfors, Erik Nilsson, Varuträsk, N. K. Wikström, 
stämningsgården och i stället för J. E . Westerlund i 
Källdal nyvaldes Hjalmar Hedström i Lillkågeliden. 

Av årsberättelsen framgick att verksamheten pågått i 
12 år och att föreningen den 30 sept. 1921 bestod av 636 
medlemmar, vilka under året haft försäkrat 170 st. hästar 
och 228 st. kor till ett sammanlagt ansvarighetsbelopp 
av kr. 496,945. Inom föreningen har under året förlorats 
13 hästar. I ersättning för dessa djur ha utbetalats kr. 
9,085. 

(NV 28 december 1921) 
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Weronica Meijer: 

J Ö N S 

o c h 

J A K O B S O N 
m ö b e l m å l a r e 

Jöns Jakobson 

i n h y s i n g 

Jöns Jakobson föddes den 26 augusti 1748 i Storkåge by som 
yngste son till bonden Jakob Jakobson från Frostkåge. Moder 
var Jakobs andra hustru, Margeta Andersdotter. Förutom Jöns 
hade Jakob Jakobson d ä barnen Jakob, Chatarina, Carin, och 
Östen från sitt första gifte med "Anna" och barnen Olof, 
Anders, Nils och Johan i andra giftet med Margeta. 

Jöns döptes 27/8 1748, dagen efter sin födelse. Oessa snabba 
dop skulle kristna barnet så det inte riskerade bli bortbytt 
av vittra eller vid eventuell spädbarnsdöd leva vidare som 
s k myling och då evigt hemsöka familjen Jakobson i Storkåge. 
Som yngsta son, och dessutom ur andra giftet, hade inte Jöns 
möjlighet att få ärva familjens gård i Storkåge. Jöns dog den 
8 maj 1829. 

Jöns hustru Martha Johansdotter 

Jöns hustru Martha föddes den 21 juli 1754 i äktenskapet mel
lan soldaten Johan Utter och Karin Johansdotter, båda boende 
i Kusmark by ca 10 km nordväst om Storkåge. 

Pojkar och flickor tog ofta tjänst hos någon bonde i sin hem
by eller i någon av de näraliggande byarna. Martha t ex, var 
piga hos Jöns äldste halvbror Jakob. Jakob stod 1770 som hu
vudman för släkten Jakobsons gård i Storkåge. Dräng- och pig
perioden kan liknas vid en lärlingstid då ungdomarna skulle 
lära sig de sysslor de förväntades kunna vid eventuellt gifte. 

Martha var ung när hon vid 17 års ålder gifte sig med Jöns. 
Ofta var kvinnorna några och tjugo år innan de gifte sig pga 
nämnda pig- och drängperiod. 

Möjligen berodde det unga giftermålet på att Marthas far var 
soldat och som sådan hade dålig ekonomi och månade om att 
snabbt gifta bort dottern vilken annars skulle bli en ekono
misk belastning för hushållet. 
Detta ovan är lösa spekulationer från förf:s sida. 

Martha framlevde sina sista år som inhyseshjon i Storkåge 
tillsammans med maken Jöns, Hon dog den 2 november 1830. 

Boende på hemmanet nr 24 i Storkåge 1802-1818 

Jöns och Martha träffades troligen under Marthas tid som piga 
hos Jakob Jakobson d y, Jöns äldste halvbror. Jakob d y över
tog som brukligt var hemmanet nr 24 i Storkåge när fadern 
Jakob d ä blev för gammal för att orka sköta hemmanet själv. 

29 



o 

Yngste brodern Östen och yngste halvbrodern Jöns fick stanna 
på hemmanet som s k inhysingar, vilket innebar att de mot 
mat och logi hos brodern måste hjälpa till med arbetet på 
gården. 

Jakob Jakobson d y, Jöns halvbror, dog 1799. Jakob d y:s 
näst äldsta dotter Chatrina och hennes make Magnus Johansson 
övertog då hemmanet i Storkåge. 

1002-08 bodde fäljande på nr 24 i Storkåge: 
Chatrina Jakobsdotter, maken Magnus Johansson, barnen Johan, 
Christina, Jakob, Magnus (1799-1801), Anders, Lars (6-20/12 
1802), lisa Chatarina och Magnus (18/7 1808- 9/4 1809). 
Samt Chatrinas yngsta syster Sara, dennas oäkta son Carl 
Gustav, inhyses farbrodern Jöns, hustrun Martha, Jöns och 
Marthas barn Jakob, Anna Gretha, Johan, Anders och Maja 
Gretha. 

1810-18 bebos hemmanet endast av Chatrina, maken Magnus och 
barnen; Jöns med hustr~ ·och barnen Anna Gretha; Johan (sol
dat). Anders och Maja Cajsa har fått en särskild plats i 
kyrkboken under beteckningen "inhysesfolk". Samma kategori 
tillhörde Jöns yngsta brorsdotter Sara, vilken 1797 dömdes 
för brott mot G:e budet. 

"Den rika manen och lazarus". Ett motiv målat på träpannå. Tavlan 
finns i Skellefteå Museum och kommer från Piteå. Gravyrsamlingar 
brukade ofta tjäna förlaga till allmogemålningarna. 
Skiss av förf. efter foto av Erik Liljeroth. 
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Möbelmålaren Jöns Jakobson 

Efter idogt letande återfann jag slutligen Jöns omnämnd som 
"målaren" i sonen Johans födelsenotering. Johan föddes 19/1 
1793 och varken på systern Sara Magdalenas (31/12 1790 -
15/1 1791) eller på brodern Anders (14/10 1795) nämns Jöns 
som annat än "inhyseshjon". Därför antar jag att Jöns mest 
aktiva period som målare inföll åren 1791-95. Kanske klarade 
han till viss del sin försörjning genom möbelutsmyckningar 
och tavelmåleri i en tid präglad av Gustav III:s skönhetsiver? 
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Ett av skåpen gjord 
av Jöns Jakobsson 
som nu finns på museet. 
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En mindre mangårdsbyggnad som revs 1961 visade att inomhus
dekorat i on i form av väggmålningar förekom i Kåge. Detta då 
äldsta bevarade bostadshus var invändigt försett med fri
handsmålningar direkt på timmerstockarna. 

På området Svedjan var bebyggelsen sen. Där fanns i mitten 
av 1600-talet inga hus. Senare byggde hantverkare, arbetare 
och inhysesmän sina hus där. 

1648 års numrering av hemmanen har troligen varit gällande 
en bra bit in på 1700-talet. Ar 1788 påbörjades storskiftet 
i Kåge. Eftersom ingen ordnad kyrkobokföring fanns före 1700-
talets början får man bäst uppfattning om befolkningsmängd 
genom att studera antal "rökar", dvs antal hushåll. Vid 
sekelskiftet 1800 varierade antalet personer i byn mellan 
75-90. Hemmanen ökade från 24 till 27. Under senare delen av 
1700-talet började hemmansdelningarna. 

Fäbruket hade stor omfattning i byn i äldre tid. Fisk var en 
basföda och hjälpte folket överleva nödår drabbade av miss
växt. Alla som hade möjlighet fiskade själva. Husbehovsfiske 
var vanligt . 

Skellefteå stads sjukhus togs i bruk först 1869. Före det 
fanns endast en provinssialläkare stationerad i Umeå. Barn
morskan i byn tillkallades istället ofta vid sjukvård, 
olycksfall och dödsfall. 

Kåges första barnmorska hette Brita Charlotta Ramnius. Hon 
föddes 1783 i Stockholm och dog i Kåge 1830, samma år som 
Jöns hustru Martha dog. Jöns brorsdotter Chatrina och hennes 
make Magnus dog året efter, 1831. Magnus Johansson dog i 
lungsot. 

Provinssialläkaren C Hallström skriver i sin årsberättelse 
för 1829-30 " ... att det året 1829 rådde en föränderlig och 
sjuklig väderlek ... " Ingen form av epidemi nämns men helt 
otroligt förefaller det inte att lungsot härjat i Kåge
trakten. 

Kåges byaprotokoll nämner inte mycket om sina fattiga. Byn 
utgjorde ett rote, dvs ett distrikt med en distriktsföre
ståndare vilken valdes årsvis. Inhyseshjon låg oftast i 
oeldade rum liksom övrigt tjänstefolk och de vuxna barnen. 
Byns fattiga som hade egen bostad fick ofta bidrag in natura 
av distriktet. Enligt gammal sedvänja skulle dock en familj 
se till sina egna medlemmar i mesta möjliga mån. De fattiga 
som inte kunde gå s k rotegång, vilket innebar att de fattiga 
gick runt bland gårdarna i byn som billig arbetskraft dvs 
hjon, auktionerades bort till lägst bjudande av fattigrotens 
distriktsföreståndare. 
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Jöns Jakobsons husförhörsbetyg 1771-1801 

ABC-BOKEN: Jämväl kunnat den rent utantill 

LUTHERS LILLA KATEKES: Läser efter Svebili eller någon 
10 Guds Bud annans förklaring 

Trosartiklarna 

Herrans bön 

skriftermål 

Herrans nattvard 

Döpelsen 

HUSTAFLAN: Efter Luthers lilla katekes, rent och tydligt 

ATHANAS SYMBOLUM samt FÖREHALLANDE I KUNSKAP OCH LEVERNE: 

Tomt i dessa båda kolumner vilket var positivt. Någon form 

av markering innebar ofta förseelser av mer eller mindre 

allvarligt slag. 

Prästen Pehr Högström {1714-1784) 

Pehr Högström var präst i Skellefteå lfs åren 1749-84. 
Högström var omtyckt av sin församling och troligen är det 
han som utfärdat betyget ovan. Några rader ur Hernösand 
Stifts Herdaminne: "Han {Högström) var en prydnad för 
stiftets prästerskap på sin tid. Stor var saknaden när han 
70-årig här afled 14 juli 1784." 

Efter Högströms bortgång beslöt Gustav III göra Skellefteå 
pastorat till prebende (= inkomster, särskilt jordegendom, 
i samband med kyrkligt ämbete) åt Carl-Gustaf Nordins lek
torat. Skellefteå hade en vice pastor tillsatt åren 1786-92 
eftersom prästen C-G Nordin efter tillförordnandet bosatte 
sig i Stockholm. Efter Gustav III:s död befalldes Nordin 
att återgå till lektoratet och församlingsvården. 

Kort historik över byn Storkåge 

I Kåge fanns tidigt ett stort antal hantverkare: sadelmakare, 
garvare, byasmed, skräddare och även målaren Jöns. 

Målaren Jöns Jakobson var mästaren till två stora hörnskåp 
som nu finns på Skellefteå Museum. Troligtvis målade han 
även andra möbler samt utförde inredningsmåleri i Kågehem 
vid 1700-talets slut. 

Framförallt förknippas Kåge med de tre hantverken garveri, 
repslageri och orgelbyggeri. 
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Kåge by lät uppföra bostadshus på samfälld mark för de fattiga 
som saknade egen bostad men som delvis kunde klara försörjningen 
själva. Fattigstugor för kollektivt boende uppfördes också. 
De fattiga var oftast änkor , soldatänkor, föräldralösa barn, 
obesuttna personer med stor barnaskara, handikappade gamlingar 
och utvecklingsstörda. 

Några ord om inhysingars ställning i Västerbotten 

Befolkningsökningen under Frihetstiden från 1700-talets mitt 
till omkring 1800 gjorde att tillgången på markområden minskade 
markant. 1788 trädde storskiftet i kraft i Västerbotten och 
andelarna mark per person blev mindre. Många familjer slet 
ont och fick gå runt bland byns gårdar på s k rotegång. Det 
innebar att hjonen, vilka var billig arbetskraft, arbetade 
mot betalning i form av kost och logi. 

storlek på hemman och antal familjemedlemmar avgjorde hur 
många hjon som fick ligga familjen till last vid roteringen. 
I Västerbotten tog därför de hemman som hade möjlighet hand 
om de sina och undslapp därmed övriga hjon. Jöns och halvbro
dern Östen är exempel på inhyseshjon boende hemma. Trots att 
Jöns och Martha klassades som inhyseshjon kan vi därför anta 
att de inte hade det sämre än många andra i byn. Bara det 
faktum att de flesta av deras barn överlevde spädbarnsåldern 
talar för detta. 

När situationen blev för svår för de fattigaste familjerna 
tog familjefäderna ochfeller sönerna värvning i armen. 
Därigenom fick de tillgång till ett soldattorp samt en bit 
mark att odla. I fredstid hjälpte de sin soldatrotes olika 
delägare med jordbruk och diverse sysslor. soldaterna och 
deras familjer stod långt ner på samhällsstegen. 

Fattigstugor kom i bruk i början av 1800-talet. De allra 
sämst lottade, handikappade/lytta, samt gamla inhyseshjon 
vilka inte längre kunde göra rätt för sig fick bo i dem. 
Var Jöns, Martha och sonen Anders hamnade på ålderns höst 
har inte undersökts närmare. 

Avslutning 

Att rekonstruera en persons livslopp via arkivalier tycker 
jag har fungerat bra. Det fanns, och finns, betydligt mer 
information om min ftnyckelft Jöns Jakobson än jag trott. En 
förutsättning för att lyckas är dock åtskilligt Rpusslandeft 
bland arkivmaterialet genom att jämföra och dra slutsatser 
ur den mångfald information som bearbetas. 

red.anm.: Artikeln baseras på en etnologisk B-uppsats i Umeå 
Universitet; HT-90; RJÖNS JAKOBSON (1748-1829). INHYSING OCH 
MÖBELMALARE. Ett försök till rekonstruktion av ett livsöde 
via arkivmaterial som etnologisk källa. 
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

OTRYCKTA KÄLLOR: 

Demografiska Databasen, Umeå Universitet 

Mikrokort över Skellefteå landsförsamling 

- födelsekort 1748, 1754, 1790, 1793, 1795 

- husförhörskort 1720, 1771-1799, 1810-1818, 1818-1826, 

1826-1830 

- dödkort 1831 

Forskningsarkivet, Umeå Universitet 

Mikrokort över Skellefteå lfs; ej införda i databasen 

- kommunionboken 1771-1788, DII:3, kort 2/6 

- husförhörslängd 1771-1801, AI:3, kort 4/7 

1802-1818, AI:4A, kort 6/8 

1810-1818, AI:5A, kort 6/6 

- Medicinalstyrelsens arkiv. Provinssialläkarnas års
berättelser; mikrokort för år 1829: S 5751, kort 5/13, 

sida 158-159 
-"- 1830 : S 5751, kort 7/13, 

sida 208-209 

TRYCKTA KÄLLOR: 

Boken om Kåge. - Kåge, 1988. 

Bygden, L., Hernösands stifts herdaminne. -Uppsala, 1925. 

Kangas, U., Kyrkböcker berättar om din bygds historia. -
I: Kyrkböcker som källa för hembygdsforskning . -
Haparanda, 1984. 

Västerbotten nr 2/78 (målade möblerfmöbelmålare). 

Västerbotten- ett bildverk f red.: R. Holmström, S. A. 
Svensson. - Ma lmö, 1969. 
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G A M L A R E P S L A G E R I E T I K A G E 

Det enda bevarade repslageriet norr om Hälsingland ligger i 
Kåge, Skellefteå kommun. Det etablerades år 1874 av Johan 
Andersson Kågström och låg då på Ön. Repslageriet flyttades 
år 1910, ytterligare 200 m år 1928 till nuvarande plats. 
Verksamheten lades ned på 1950-talets mitt. 

I Kåge fanns det som mest tre repslagerier. Kunderna utgjor
des framförallt av omlandets fiskare och bönder. I gammal 
tid var även kustens skeppsvarv stora köpare. Förutom tåg
virke tillverkade man bl a telnar till fiskegarn, sadelgjor
dar och tömmar samt bindrep att surra timmer med. 

På Kåge repslageri arbetade vandrande gesäller, inte bara 
från Sverige utan också från Danmark och Tyskland. En av 
repslagarna från Kåge, Arvid Pettersson, började som lärling 
redan vid 12 års ålder i Gamlebyn, Småland. Efter 6 år var 
han gesäll och kunde börja sin gesällvandring. 

Repslageriet i Kåge har sedan länge uppmärksammats av såväl 
antikvariska insatser som skolklasser, turistgrupper och 
intresserade allmänheten. Under åren har förutom regelbundna 
besök och visningar följande åtgärder vidtagits: 

1965 lät Västerbottens museum spela in en film om repslage
rihantverket i Kåge. Filmen är överförd på video. 

1972 restaurerades repslageriet genom länsmuseets försorg 
{AMS-medel}. 

1982 lät länsantikvarien göra en dokumentation av repslage
riets byggnader och verksamheter. 

1983 väckte Skellefteå museum frågan om byggnadsminnesför
klaring. Länsantikvarien bedömde anläggningen som 
byggnadsminnesvärd och ägaren undertecknade de skydds
föreskrifter som upprättades. 

1984 utfärdade ägaren ett gåvobrev i vilket repslagarbanan 
med byggnad och inventarier skänktes till Skellefteå 
museum. styrelsen för stiftelsen Skellefteå museum var 
villig att motta gåvan efter hörande av huvudmännen -
Skellefteå kommun mottog gåvan medan Västerbottens läns 
landsting svarade nekande. Samma år lät Skellefteå 
museum upprätta åtgärdsprogram med kostnadsuppskattning. 

1988 påbörjades byggandet av Jacobstads Wapen i Jakobstad. 
Jacobstads Wapen är en 25 m lång galeas ritad av Chapman 
och första gången sjösatt 1767. Byggandet av Jacobstads 
Wapen är i viss mån ett samarbetsprojekt mellan Jakobstad 
och Skellefteå inom Kvarkenrådets projekt "Sjöhistorisk 
Turism" och förhoppningen är att Skellefteå även prak
tiskt ska kunna medverka. Hamptågvirket till riggen ska 
handslås av yrkesverksamma repslagare fr~n Danmark och 
det repslageri som ligger närmast Jakobstad är just det i 
Kåge. 



1989 aktualiserades på nytt frågan om överlåtande av repslage
riet - nu till Storkåge hembygdsförening. Hembygdsföre
ningen avsåg då att flytta byggnaden till sitt område, 
halvera den och inreda den helt musealt. Ägaren var dock 
villig att låta byggnaden stå kvar på ursprunglig plats 
för att möjliggöra . en framtida användning av repslagar
banan. 

28 augusti: repslageriet besiktigades av de båda danska 
repslagarna. 

10 oktober: repslageriet besiktigades av docent Allan T 
Nilsson (som skrivit doktorsavhandling om repslagning i 
Sverige). 

25 oktober: länsantikvarien yttrade sig i ärendet. 

1990 i februari, beviljade Statens Kulturråd 20.000:- kr till 
repslageriet, enligt förordningen om statsbidrag till 
arbetslivsmuseer. 

11 oktober: beslutar Skellefteå museums styrelse att ta 
emot repslageriet som gåva. 

1991 19 mars: byggnadsminnesförklarades repslageriet i Kåge. 

Den 26/2-1/3 besöktes repslagarna i Danmark för att träffa 
överenskommelser vad gäller tidpunkter för repslagning, 
kostnader m m. Totalt kommer 2,2 km rep att slås i Kåge 
till en kostnad av 134.407:- DKr. 

19 augusti - 13 september: tågvirke slås i Kåge. 
Demonstration av repslagning förekommer söndagarna 25/8 
och 8/9. 
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KAGEDALENS KYRKA 

Du vördnadsfulla kyrka 
vid Kågeälvens strand 
du öppnar dina portar 
för tårögd konfirmand. 
Och håller kors och spira 
över dem som läggs på bår 
och räknar från ditt tornur 
den stund som från oss går. 

Du vördnadsfulla kyrka 
med väggar utav sten 
och klockor utav malm 
som gör klangen klar och ren. 
Du bär på lyhörd tystnad 
för frågor och för svar 
som tonar bort i psalmen 
med suck som hjärtat bar. 

Du vördnadsfulla kyrka 
med bord som dukat står 
du bär på samma fridsamhet 
som från Maria går. 
Då du öppnar dina portar 
vid helg och söckendag 
och sänder din apostel 
med befriarens uppdrag. 

SIGNE TJERNBERG CARLSSON 
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