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"Skelleftebygden" 

Det är namnet på SKEFO:s årsskrift. Skelleftebya:den ersätter 
fortsättningsvis de SKEFO-rapporter som hittills utgivits i an
slutning till SKEFO-möten i Skellefte landsförsamling samt 
Byske, Boliden, Bureå och Kågedalens församlingar. Rapporterna 
speglar också i stort händelserna under respektive möte och inte 
mycket annat. 

Lokalhistorisk forskning är dock mycket mer än det som ryms 
inom program för dessa möten. Dokumentationscirklar i studie
förbundens regi, byaböcker och omfattande enskilda forskarin
satser är bl a uttryck för det breda lokalhistoriska intresset, som 
dessutom resulterat i att tre lokalhistoriska forskare (Ernst 
Westerlund, John Olofsson och Göran Marklund) utnämnts till 
hedersdoktorer vid Umeå Universitet. Universitetet, Skellefteå 
Museum, Folkrörelsearkivet, Demografiska Databasen m fl är i 
sammanhanget viktiga resurser. 

Enligt stadgarna har SKEFO (förening för Skellefteforskning) 
till uppgift att befrämja, samordna och informera om forskning 
avseende Skelleftebygden. Inom ramen för det uppdraget ryms 
också planerna på ett lokalhistoriskt forskningsinstitut i 
Skellefteå. Försök att ordna finansiering har hittills slagit slint, 
men nya försök görs. 

o 

Arsskriften SKELLEFTEBYGDEN ska i mån av utrymme 
informera om berörda frågor. 

o 

SKELLEFTEA i augusti 1992 

ZOLO ÖSTLUND 
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redaktionellt 

Den 12 juni 1992 utsåg SKEFO:s styrelse undertecknad till redaktör 
för den nya årsskriften SKELLEFTEBYGDEN. 

Från början fanns utlovat en artikel - det kan inte kallas för bra start. 
Men under de senaste månaderna har det utkristalliserats ett relativt 
bra material. 

Får tacka Zolo Östlund för förordet, Georg Markstedt för dikten (som 
egentligen skulle ingå i ett medlemsblad), Per Andre och Ulf Lundström 
för de artiklar som erhållits. 

Skellefteå hembygdsförening bidrar med en fotoutställning i S:t Olovs
gården-men har också godkänt att bidraget om ANNOTATIONERNA 
- förutom i Lilla Skelleftebladet nr 12 - även kunde ingå i föreliggande 
årsskrift. 

SKELLEFTEBYGDEN 1992 har försetts med en hel del illustrationer. 
Personligen tycker jag det är viktigt att inte bara text ingår .... Hoppas 
att DU som läser boken instämmer. 

Skellefteå i oktober månad 1992. 

STIG-HENRIK VIKLUND 



HYLLNING TILL SKELLEFTEBYGDEN 

Skellefteå, du min älskade stad 
så nära vid älvbrinkens kant 
du byggdes vid myr, marken var sank 
men du blev vacker och stilig ändå. 
Du blev stad i mitten av artonhundratal 
då var det krig, det var nödår, fattigt och skralt. 

Här finns mångtusenåriga fynd 
från den tid då mänskor kom till vår bygd. 
Här finns idag företag många, båd' stora och små, 
som säljer produkter till de flesta platser på jord. 

Det fanns guld i dina ådror i urbergets famn 
du blev guldstad med tiden, det må duga minsann. 
Här finns gruvor, som är kända vida omkring 
här finns skogar och berg och vattenfall. 
Här finns Bottenvikens steniga strand 
där vågen bryter mot land. 

Här lyser norrsken och måne på glittrande snö, 
tänk en vårvinterdag så vacker och skön 
då solen lyser och värmer till tö. 
Du har en sommar med en sol 
som knappt går ner 
med nätter ljusa som dag. 

Du härliga plats, här såg jag dagens ljus 
här vill jag leva tills livet tar slut. 

Januari 1976. 

GEORG MARKSTEDT 
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ARTIKLAR 





Petrus Burman: 

Några blad ur Skellefteå 
stads historia 

Mången kan tycka, att ett så ungt samhälle, som Skellefteå stad är, egentligen icke kan ha 
någon historia af nämnvärdt intresse och att i h varje fall de data ur det unga samhällets 
tillvaro, som kunna sammanföras i en sådan historia, knappast äga värde för någon större 
allmänhet. 

Det sistnämnda må vara i viss mån riktigt, men det synes oss dock som om ett sammanföran
de af de viktigare tilldragelserna i ett samhälles tillvaro borde få anses äga åtminstone ett 
visst kulturhistoriskt intresse och lämna bidrag till ett lättare öfverblickande af den allmän
na utvecklingen inom det område och under den tidsrymd det berör. 

En annan omständighet som likaledes kan anföras till försvar för tilltaget att söka åstadkom
ma något sådant som ett samhälles historia •• låt vara att den endast kan blifva fragmentarisk 
och måste Jämna åtskilliga luckor outfyllda •• är den, att det material, h varpå denna historia 
skall byggas, kan råka i fara att skingras, h varigenom det till sist måste bli fullkomligt omöj
ligt att framkalla någon trogen bild af samhällets forntid. 

Det är icke utan, att det redan nu är svårt att samla det nödiga materialet för Skellefteå 
stads historia. Visserligen påträffar man i stadens arkiv några äldre Juntor i form af stads
styrelsens protokoll m. m., hvilka innehålla uppgifter om åtskilligt af hvad här tilldragit sig. 
Men det är långt ifrån att dessa samlingar äro fullständiga. Stora luckor påträffas, och forska
ren blir hänvisad att för dessas utfyllande anlita andra möjligen tillgängliga källor. 

Af förteckningen öfver innehållet i stadens arkiv framgår äfven att defekterna i de gamla 
handlingarna uppstått redan i en tidig period. 

Det är naturligtvis omöjligt att numera återskaffa det felande, men så mycket större skäl 
torde det vara att medan det ännu är möjligt tillvarataga det i tradition och äldre personers 
hågkomst befintliga material, som kan åtminstone till någon del utfylla luckorna. 

De blad ur denna historia vi bär velat bevara göra icke anspråk på vare sig att uttömma 
ämnet eller att ens närmelsevis gifva någon helhetsbild af samhällets utveckling. De afse 
endast att kvarhålla i minnet vissa detaljer, som annars skulle kunna råka i glömska, samt 
att sammanföra namnen på några af de personer, hvilka knutit dem vid vår unga stads ut
veckling. 

Tanken att inom det nuvarande Wästerbottens läns norra del anlägga en stad är af gammalt 
datum. 

Sedan Piteå gamla stad år 1666 ned brunnit, gafs förslag att i S t o r k å g e å by uppbygga 
en ny stad, som skulle kallas Hedvig stad. Detta förslag kom emellertid ej till utförande, 
ehuru en ingenjör ditsändes 1667, hvilken "utstack plan till den föreslagne Staden". I stäl
let anlades den nuvarande Piteå stad. 

Det blef sålunda den gången icke något af med den tillämnade nya staden i dessa trakter 
och det dröjde mycket länge innan frågan ånyo kom upp. 

Hvem som först kom på tanken att en stad borde anläggas på den plats, där Skellefteå nu 
är belägen, ha vi oss icke bekant, lika litet, som förhistorien i öfrigt. Kändt är emellertid, 
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Petrus Burman, artikelfOrfattareu 

att kyrkoherden, dr N. Nordlander haft en betydande del i arbetet för planens förverk
ligande. Stadens anläggning betingades af behovet att få en centralpunkt för ortens han
del och handtverkeri. 

Att man valde en sådan plats för stadens anläggning som den, där den nu ligger, måste i 
hög grad förvåna. Så god t som hela stadsplaneområdet bestod af myrmark och erbjöd så
lunda afsevärda svårigheter för bebyggaodet och anläggaodet af gator. 

Ännu torde personer finnas i lifvet, hvilka efter den sträckning, där storgalan nu går fram, 
plockat hjortron som växte vid sidan af de spänger, som bildade den dåtida gångbanan 
öfver myrmarken. 

Valet af plats får dock sin förklaring däraf, att man ville ha staden belägen så nära som 
möjligt intill församlingens kyrka samt därtill på en punkt, hvarifrån en användbar vatten
väg ut till hafvet fanns att tillgå. Det sistnämnda var af stor betydelse med hänsyn till upp
forslingen från hamnen af köpmännens varor, hvilken verkställdes af s. k. upproddare, 
som i Ursviken lastade sina stora båtar med varor och sedan rodde dessa upp till staden. 
Mången gång voro dessa upproddare kvinnor, vanligtvis rätt karlavulna sådana med högt 
utvecklad talförmåga. Äfven för utforslingen af varor, som skulle skeppas till andra orter, 
var platsen lämplig. De förnämsta exportvarorna voro, då som nu, fast i omvänd ordning, 
tjära och trävaror, af h vilka den förstnämnda gick genom köpmännens händer. 

Den mest kända bland dess rodderskor var, enligt hvad vi hört uppgifvas, Lovisa Olsson 
från Clemensnäs, "elfdrottningen" kallad. Efter henne fick ock en sedermera byggd stor
båt, af sedd för varutransport, benämningen "Olsson". 

Vid denna tid tjänstgjorde en fru von Post som kommissionär i Ursviken. 

Hennes högra hand och välbetrodda hjälpreda var of vannämnda Lovisa Olsson, som bl.a. 
ombesörjde inkasseringen i staden af frakterna och gjorde detta fullt redigt och ordent
ligt, ehuru hon icke kunde skrifva eller ens läsa skrifvet. Men de många räkningarna och 
deras belopp höll hon likväl godt reda på. 

Den första ångbåten på Skellefteåälfven var en liten hjul båt, Ellida, som köptes omkring 
midten af 1850-talet. Den var emellertid försedd med så svag maskin, att den måste hjälpas 
uppför älfven af folk, som gick på stränderna och drog i rep, h vilka fästats i ångaren. 



Andra ångbåten i ordningen var "Lovisa", som ännu går på traden. Den kom hit 1866, 
alltså icke 1862, som i annat sammanhang en gång uppgifvits. 

I början gick "Lovisa" endast med passagerare, hvadan äfven efter hennes tillkomst rodd
gummorna fortsatte sitt arbete. 

Skeppsbyggnad bedrefs ännu så sent som på 1860-talet i omedelbar närhet af Skellefteå 
stad. 

Varf fonnos å Sunnanå, Karlgård och Strömsöhr. Numera aflidne konsul O. Häggbom lät 
1859 å Strömsöhr bygga ett fartyg. Detta stod fårdigt på bädden och skulle löpa af stapeln 
en måndag. Brandförsäkringen förföll dagen innan fartyget sjösattes. På natten brann 
emellertid fartyget med varf, virke och kajer. Den för eldens anläggning misstänkte för
svann samma natt från orten. 

Att den nya "borgarstaden", som den ännu in i senaste tid kallats till skillnad från den s.k. 
bondstaden (samlingen af bönderoas kyrkstugor), skulle vara belägen så nära kyrkan som 
möjligt, var från köpmannasynpunkt helt naturligt. 

Hösten 1844 fullbordades af t. f. förste laodtmätareo Jon. Gust. Stenberg det ägoutbyte 
till beredande af utrymme för stads anläggning å Norrböle bys ägor, som dåvarande kom
missionslaodtmätaren, sedermera landtmäterisekreteraren C. E. Sandström företagit och 
hufvudsakligeo beredt. 

Kronoambud vid förrättningen var kronofogden L. N. Hällgren. 

Rådman David Reinhold Markstedts hus på Storgatan, innan övre plan utbyggdes helt. 
Fasad mot Storgatan. 
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Om kungörelsen tilllandtmäterisammanträdet den 30 september 1844 beter det, att den "i 
laga tid blifvit uppläst i Skellefteå och Ytterstfors kyrkor". 

Vederlag för mark tillerkändes vid förrättningen Hofkamreraren Clausen, Kapwardi
Kaptenen Fyn, Sven Pehrsson i Myckle, Brukspatron Olof Forssell, Eva Stina Lundgren, 
Kopwardi-Kaptenen N. Sandströms konkursmassa, eokao Christina Boström (som erhöll 
tomten n:o 82 i stadsplanen), Olof Olofsson Dablberg, torparen Johan Boman, Pehr Eric 
Pehrsson (erhöll tomten n:o 99), Olof Åström och Pumpmakaren Wåblberg. 

Vid förrättniogen afsattes 102 tomter om tillhopa 696,605 kv.-aloar, h vartill kom allmänna 
platser, sä att hela stadsplaneområdet utgjorde 1,171,319 kv.-aloar eller 83 tunnland 21 
5/6 kappland. 

Den 20 dec. 1844 meddelade K. Mjt sitt gillande af planen till anläggande af en stad å 
Norrböle bys ägor vid Skellefteå älf samt meddelade föreskrifter till laodsböfdingen 
länet om inköp och upplåtelse af plats för detta ändamål. 

K. B. inköpte för 5,000 Rdr B:o hemmanen 53/64 mantal n: ris 6 och 8 i Böle by. Det var 
ock denna myndighet som fr. början sålde tomter i den nya staden och fortsatte därmed, 
som det vill synas, intilldess den af statsmedel förskjutna köpeskillingen för stadsplane
området blifvit ersatt genom likvider för försålda tomter. 

Ursprungligen lärer ha varit i stadsplanen afsedt, att jordområdena mellan nuvarande 
Strandgatan och älfven samt mellan östra och västra Tjärhofsgatorna icke skulle byggas, 
utan användas till esplanader, men då köpeanbud afgåfvos till Konungens Befallnings
hatvande på tomtplatser inom dessa områden, blefvo de utan vidare sålda. 

Denna uppgift, som vi erhållit på enskild väg, motsäges emeUertid delvis af att tomten 
n:o 99, bvilken är belägen meDan Strandgatan och älfven, vid ägoutbytet såsom veder
lag tilldelades den förut omnämnde Pehr Eric Pebrsson (mera känd som tjärnvräkaren 
Pehr Eric Norqvist). 

SkeUefteå stads privilegier äro af år 1845. 

De i stadens arkiv förvarade handlingar från denna den första tiden äro icke ägnade 
att gifva något vidare stoff rörande de rådande förhåUandena. I och med stadens till
komst inrättades väl en stadsstyrelse, hvars uppgift var att haodbafva och ordna det 
unga samhällets allmänna angelägenheter, men beklagligtvis ha vi icke kunnat spåra upp 
några stadsstyrelsens protokoll af äldre datum än 1871, ehuru vi gjort åtskilliga försök i 
den vägen. 

Det torde nog vara så, att de äldre protokollen äro försvunna, om de icke möjligen rmnas 
i en skräpvrå på någon dammig vind, där ingen kommit att söka dem. 

En af stadens äldre borgare, som välvilligt meddelat oss alla upplysningar om stadens 
äldre historia, h vilka han haft förvarade i minnet har visserligen, enligt egen uppgift, för 
längre tid tillbaka sett en bok med en del stadsstyrelsens protokoll från 1860-talet, men 
icke ens denna tyckes numera vara till rmnandes. 

Möjligt är dock, som sagdt, att en del gamla luntor kan finnas dolda på något ställe, där de 
kommit i glömska. Det borde i bavarje fall vara angeläget att en undersökning härom 
igångsattes så snart som möjligt. Kanhända kunde åtskilligt därigenom räddas, som gåfve 
närmare inblick i stadens historia under dess tidigaste tillvaro. 

Bland de första borgare. som slogo sig ned i staden. ha vi kunnat anteckna bandlandena 
N. Wiklund, Anders Markstedt, C. J. Fogman, Olof Forssell, P. Bergström, Joh. Lindberg, 
Joh. Hällberg senior, Abr. Ruth, O. H. Swartling och Didrik Gebhardt, kopparslagaren 



Andersson, karduansmakaren Karl Abr. Häggström, repslagaren Engström, slaktaren Erik 
Ersson, tjärnvräkaren Pehr Eric Pehrsson Norqvist, bokhandlaren C. F. Carlberg, ganva
ren Carl Bergmark, hofkamreraren Nils Clausen, trädgårdsmästaren Lundeberg och sko
makaren P. A. Boman, h vilken här utgaf tidningen Fjellörnen samt tidigare varit fanjunka· 
re vid Stockholms stads borgerskap. 

Dessa förvärfvade sig tomter inom stadsplanen och bebyggde dem. De höllo sig företrä
desvis till den västra delen af staden och invid eller i närheten af Storgatan. Endast Carl
berg och Lundeberg uppförde sina byggnader öster om det nuvarande rådhuset, den 
förre invid dåvarande torget, numera stadsparken på den plats där bankaktiebolaget 
Norra Sverige har sina lokaler, och den senare invid Boströmsbäcken på numera Francke
ska tomten. 

Vi ha lyckats komma öfver ett gammalt fotografi, som visar en vy af Skellefteå stads Stor
gata och sannolikt sig från början af 1870-talet. På bilden, som återfinnes i detta häfte, ser 
man bland annat Carlbergs lilla "boklåda" midtemot apoteket. 

Handlanden P. Bergström upptorde åt sig det hus, där numera fornminnesmuseet fmnes 
förlagdt (gamla brandstationen). 

Såvidt vi kunna finna, var det endast tre af de äldsta bebyggarna som sökte sig ned till den 
nuvarande Strandgatan, nämligen handlanden Forsell, som byggde den s. k. Ocklindska 
gården, ganvaren Bergmark och tjärnvräkaren Norqvist. 

Det gamla SkeUefteå. 
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Guldsmed Holms affär omkr. 1918. Nygatan 39. Foto: Sundborg & Lindberg. 



H vem som blef stadsstyrelsens förste ordförande har det icke varit oss möjligt att få reda 
på. En förmodan. att det varit hofkamreraren N. Ciaosen har en viss sannolikhet för sig. 

Däremot är det kändt, att handlanden Anders Markstedt, rektom C. Ockliod, handlaoden 
Jonas Lindberg och skeppsklareraren Nils Ciaosen i ou nämnd ordning innehaft denna 
befattning, den sistnämnde intilldess staden erhöll egen jurisdiktion. 

Samtliga dessa nedlade mycket arbete på stadens angelägenheter och förtjäna att bevaras 
i tacksam hågkomst. stadsstyrelsen handhade til11864 äfven stadens drätsel. Enligt den nya 
kommunalförfattningen skedde då en omorganisation, hvarvid särskild drätselkammare 
inrättades. 

Det har icke häller lyckats oss att få vissbet om, h vem som blef drätselkammarens förste 
ordförande. Såvidt vi kunnat inhämta var emellertid handlanden R. F. Öhman en af de 
första på denna post. 

Apotekaren C. H. Wåhlio var 1870 drätselkammarens ordförande, men hvem han efter
trädde är icke kändt. 

Angående ordförandeskapet i drätselkammaren förekommer i kammarens protokoll för 
den 8 febr. 1871 en lustig episod. Telegrafkommissarien Hj. Ekbohm hade vid sammao
trädet den 24 jan. påyrkat, att val af ordförande i kammaren skulle ske, och blef därvid 
handl. Joh. Kulleoberg vald till denna post. 

Vid påföljande sammanträde tillkännagar Ekbohrn, att hans yrkande om val af ordf. skett 
under antagande (!) att kommunalförfattningen föreskref årliga val af drätselkammarord
förande, men att han sedermera icke funnit någon sådan föreskrift. Han hemställde där
för till kammarens ledamöter, om de ej funne lämpligt att på nämnda grunder återlämna 
ordförandeskapet till apotekaren Wåhlin, i annat fall såge sig E., såsom ofriviUigt upp
hoftill ett olagligt beslut, tvungen att genom öfverklagande söka rättelse. Ledamöterna 
togosig en funderare, "hvarvid hrr Kullenberg och Wåhlin sökte bjuda hvarandra skäl 
för den enes och andres bibehållande vid ordförandeskapet", tills hr Wåhlin lät öfverta-
la sig att åter ikläda sig ansvaret som ordförande. 

Öfriga drätselkammarordförande ha varit grosshandlaren, sedermera rådmannen D. R. 
Markstedt, handlanden Harald Höijer, apotekaren O. Bergström, sjökaptenen A. W. 
Cooradssoo, grosshandlaren James Sandström (två olika perioder), grosshandlaren N. A. 
Brännström, sågverksägaren Johan Markstedt och rådmannen G. Andersson, hvilken 
sistnämnde fortfaraode sedan år 1906 har den maktpåliggande ledningen af stadens 
drätsel sig anförtrodd. 

Stadshuset eller rådhuset, som det numera kallas, uppfördes i början af 1860-talet. För 
den tiden var det en väldig byggnad, och ännu idag kan den gälla som sådan, då man 
tar hänsyn till att den är af trä. Man kan icke undgå att förvånas öfver, att de styrande i 
det lilla samhället med endast några hundratal invånare togo till sådana dimensioner, då 
de uppförde den första kommunala byggnaden. 

Att de därvid tänkte på kommande tider har varit samhället till stort gagn, då byggnaden 
ända hittills fått räcka till för sitt ändamål. 

En episod från bygget kan förtjäna att bevaras. 

Man hade huset uppe och takmaterialet var inköpt. stadsstyrelsens dåvarande ordförande, 
handlanden Anders Marksted t, tillät sig, ehuru detta ej ingick i byggnadsplanen för året, 
att låta pålägga taket för att därigenom fortare fä buset färdigt och de lokaler, som voro 
afsedda för uthyrning snarast i ordning för sitt ändamål. Man var icke riktigt belåten med 
detta öfverträdande af beslutet, men då hr Markstedt påvisade den tidigare utfallaode hy-
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resinkomsten lät man sig nöja. 

Enligt den fastställda stadsplanen skulle platsen framför stadshuset användas som salutorg. 
Någon torghandel i vanlig mening förekom icke, men vid marknaderna, som vid den tiden 
voro af långt större betydelse än de i senare tid blefvo, möttes köpmän och handtverkare 
från grannstäderna i stort antal på salutorget, där då en liflig affärsrörelse ägde rum. 

En af stadens borgare, handlanden Nils Wikström, tyckte emellertid att den välbelägna 
platsen framför stadshuset vore värd ett bättre öde än att vissa tider på året belamras med 
en mängd allt annat än prydliga marknadsstånd och däremellan vara så godt som öde. Han 
föreslog på 1860-talet och lyckades äfven genomdrifva att "torget" försågs med plantering· 
ar, hvilka sedermera utvecklats till den visserligen lilla, men särdeles vackra stadspark 
som numera rmnes å denna plats. 

Det kan förtjäna nämnas såsom bevis på de idylliska förhållanden, hvilka förut råd t här i 
samhället, att drätselkammaren en gång fann sig föranlåten vid utbjudande på auktion af 
bl. a. höslåttern å dåvarande torget vidfoga den bestämmelsen "att blirvande arrendator 
ej finge tillgodogöra sig höafkastningen från torget genom betande, utan endast genom 
armejaode och in bergande". Det vill nästan synas som om någon tomtvarande arrenda· 
tor släppt sina kossor i bet på torget. 

En annan för stadens förskönande genom planteringar intresserad samhällsmedlem var 
dåvarande jägmästaren, sedermera skogsinspektören Uj. Grahl, h vilken åstadkom att 
esplanaden vid "kanalen" planterades. 

Från början af sin tillvaro tillhörde staden i kommunalt afseende landskommunen. Det var 
naturligtvis ett önskemål för stadsborna att få bilda egen kommun, men kommunalstämman 
satte sig emot denna önskan. Det var girvetvis skattefrågan, som låg emellan och hindrade, 
och dessutom kunde man icke komma överens om villkoren för skilsmessan. Slutligen 
gjordes från stadens sida det långt gående medgirvandel att vid skilsmessan åtaga sig andel 
i den gemensamma fattigvården efter fyrktalet, hvarigenom staden från början skulle er
hållit en mycket betungande fattigvård. Men äfven detta erbjudande afslogs af kommunal· 
stämman och det såg illa ut för staden att kunna komma lös från sambandet med kommunen. 

Men då kom en gynnsam slump staden till hjälp. 

I politiskt afseende blef SkeUefteå stad tillagd stadsvalkretsen Hemösand, Umeå, Piteå, 
Luleå och Haparanda och hade alltså att jämte dessa städer utse ledamot i riksdagens 
andra kammare. Emellertid råkade den kommunala samhörigheten med socknen medföra 
den verkan, att stadens politiskt röstberättigade invånare blefvo uppförda såsom behöriga 
att utöfva enahanda rösträtt ä f v e n i landsvalkretsen. Såvidt kändt, var det ingen stads· 
bo som utnyttjade tilltållet att rösta på två ställen, men man begagnade det ovanliga förhål
landet som ett godt vapen för att komma lös från den kommunala gemenskapen med sock· 
nen och påvisade för vederbörande det olämpliga i det rådande förhållandet. Då lyckades 
det. Staden blef kommunalt frigjord och fattigvårdsfrågan ordnades genom k. mjts beslut 
så, att staden endast behöfde sörja för de fattiga, som hade hemortsrätt inom densamma. 

Vid riksdagsmannavalet 1875, dåtvå af allmänna rådstugan utsedde elektorer, skeppskla· 
reraren N. Ciaosen och rektorn C. Ocklind, deltogo i valet inför magistraten i Hernösand, 
ägde staden 60 politiskt röstberättigade personer samt en mantalskrifven folkmängd af 751. 
Föregående år var folkmängden 705. 

Till jämförelse med den nuvarande utgifts· och inkomststaten må äfven nämnas, att den år 
1875 fastställda staten upptog i utgifter 15,180 kr. och i beräknade inkomster 13,180 kr., 
bvadan 2,000 kr. uttaxerades. 

Från år 1871 anteckna vi, att ansökan om stapelrätt för Skellefteå stad gjordes samt att 



stadens andel i Norrböle taxraske på offentlig auktion utarrenderades för 50 öre. Det 
måtte redan på den tiden ha varit liten tillgång på lax i Skellefteälfven. 

Innan vi övergå till redogörelsen för några af de viktigare företag på h vilka staden inlå
tit sig, nämna vi här några data, som kunna ha visst intresse. 

Ordningsstadga för Skellefteå stad fastställdes af k. mjt den 16 mars 1855. 

1876 inköpte staden från prästbordet för 35,100 kr.l/4 mtl skatt, som afsöndrats därifrån 
med anledning af Byske församlings afskiljande. 

Den förste stadsbokhållaren i Skellefteå var häradsskritvaren F. V. Törnsten. Under 
hans tid fördes räkenskaperna på fem titlar. 

1871 ansåg sig drätselkammaren "enär det för stadshusets inredning anslagna belopp icke 
vore helt medtaget och anordningen för festvåningen ej befanns fullt tillfredsställande, 
böra och kunna gå i författning om anskatTande af erforderliga kronor och lampor". 

1879 erhöll staden egen jurisdiktion. Dess förste borgmästare blef Arvid Hörnell; efter 
honom följde Robert Lindbäck och den tredje i ordningen är den nuvarande, Carl Öquist. 

1875 antogs hamnordning för Skellefteä stads hamn och 1874 utfärdades af K. B. i länet 
taxa för hamnatgifter för de Ursvikens hamn anlöpande segel- och ångfartyg • 

...._ __ . .. . 
··- ~-~..;:;;:.. 

Rådmannen Gustaf Andersson Vattenledningsarbete 1910 vid Bergströms villa. 
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Att det en gång varit beslutadt, att stadens gator skulle "makadamiseras" torde för de flesta 
vara en nyhet. Så skedde emellertid den 20 januari 1873, då aUmänna rådstugan beslöt den
na åtgärd efter förslag, som uppgjorts af ingeniören Otto Fröman i Stockholm. 

Man måtte emellertid snart ha kommit underfund med att vissa hinder mötte för beslutets 
verkställighet, eftersom en följande rådstuga upphäfde beslutet. 

Frågan om uppmuddring samt upprensning af Skellefteå älf från Ursviken till staden var å 
bane redan år 1847. Det dröjde emelletid ända ti111875 innan frågan ånyo kom upp. Den 3 
september sistnämnda år hölllandsböfding A. Wästfelt sammanträde med stadsstyrelsen, 
då frågan om älfvens upprensning ånyo väcktes. 

På stadsstyrelsens förslag beslöt också aUmänna rådstugan i september nämnda år att kom
petent person skulle engageras för undersökning för ändamålet. Denna undersökning och 
utredning verkställdes sedermera af dåvarande löjtnanten i väg- och vattenbyggnadskåren, 
numera öfversten A. F. O. Cederberg. 

Stadens vattenledningsfråga af gammalt datum och har varit föremål för lifliga funderingar 
och många förslag, innan den kom till slutlig lösning. 

Först tänkte man sig möjligheten att taga vatten från en större kallkälla uppe i Hägglund, 
hvilken man tänkte sig skulle ge tillräckligt med vatten. En vattenledningskommitte tillsat
tes och tog itu med att utreda vattentillgången. För detta ändamål gräfde man ett aflopp 
från källan och tömde den, hvarefter man stängde för afloppet i tro att källan snart skulle 
vara full igen. Men man hade missräknat sig. Tillflödet var alltför obetydligt, h varför 
planen fick förfalla. 

Nästa gång gräfde man ett antal brunnar uppe på Hägglundshöjd en, åtta stycken ha vi 
hört uppgifvas, och menade sig genom att förena vattnet från denna vinna tillräckligt 
tillopp för stadens vattenbehof. Men äfven detta försök misslyckades; brunnarna visade 
sig ge helt obetydligt med vatten, hvarför äfven denna plan måste uppgifvas. 

Ett annat förslag lär ha varit att söka få vatten från de s. k. Nöppeltjärnarna, men det 
visade sig vid närmare undersökning af förhållandena att icke häller denna plan lämpade 
sig för utförande. 

Under tiden fick man reda sig så god t det var möjligt. Mången minnes nog ännu vatten
bärerskan från Hägglund -- "vattenlokomotivet" som hon allmänt kallades-- gamla gumman 
Degerman, som regelbundet bar brunnsvatten h varje dag till sina kunder i staden. 

För apotekets räkning hämtades vatten under en lång följd af är frän lagman Stenbergs 
brunn i Gammelstaden. I öfrigt fick man nöja sig med älfsvattnet. 

Så stod man där med sin vattenledningsfråga. Det såg omöjligt ut på alla håll, och mången 
misströstade nog helt och hållet om att staden någonsin skulle få en verkligt dugande 
vattenledning. 

Men äfven i denna fråga spelade en lycklig tillfälligbet in. 

Grosshandlaren Johan Marksted t fick af en händelse i en tidning se en liten notis om huru 
ett par personer i någon sydligare del af landet skaffat sig vattenledning till sina landt
egendomar genom att draga densamma från en sjö, belägen på ena sidan af ett vattendrag, 
medan deras egendomar lågo på andra sidan detsamma. Hr J. Markstedt mindes frän sina 
pojkår och lekarna vid Falkträsket, att ban mänga gånger sett tuppen på kyrkans torn spira 
i jämnhöjd med stranden vid sjön. Det borde alltså fmnas god lutning från Falkträsket mot 
staden. Härmed var uppslaget gifvet. Förslag gjordes, undersökning verkställdes och 
resultatet blef att stadens vattenledning med dess utmärkta vatten kom till. Den fullborda-



des jämte dräneringssystem 1895 och är framför allt alla husmödrars förtjusning. 

Till sist vilja vi omnämna några moment i Skellefteå stads historia, som visserligen ligga 
nära inpå nuvarande tid men icke desto mindre förtjäna sin plats i dessa blad ur SkeUefteå 
stads historia, h vilka i all sin ofuUständighet likväl afse att söka gifva konturerna af vår 
stads uppväxt och utveckling. 

Vi åsyfta med dessa moment den för vår lilla stads bärkraft storartade kraftanläggningen i 
Fionforsseo, den vunna järnvägsförbindelsen, anläggaodet af den nya hamnen vid Kall
holmen, Skelleftehamn, som den skall heta, och nu senast stadens afskiljande till egen för
samling. 

För dessa stora och för stadens framtid ytterst viktiga frågors lyckliga lösning har ett 
energiskt och målmedvetet arbete fordrats från stadens sida. Det är endast en gärd af 
rättvisa då vi här nämna namnen på de män inom samhället som h var på sitt håll gått i 
spetsen för och burit tungan af detta arbete och genom kraftigt ingripande utfört eller 
bidragit att framkalla de stora frågornas goda lösning. De männen äro borgmästaren Carl 
Öquist, stadsfullmäktiges förutvarande och nuvarande ordförande, grosshandlaren Johan 
Markstedt och kronofogden Alarik Dalqvist, hamnstyrelsens ordförande, tullförvaltaren 
Ludvig Cimmerlund och drätselkammarens ordförande, rådmannen Gustaf Andersson . 

••• 
Red.anm.: Ovanstående skrivna arbete var infört första gången i SKELLEFfEÅ NY A 
TIDNING -JULNUMMER 1912 sidoroa 4-10 undertecknat "P. B." 
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Per Andre: 

HÄGGLUNDA 
•• o o •• 

EN O KAND HERRGARD MITT I SKELLE!IIEAS FORSTA ST ADSPLAN 

I Krigsarkivet i Stockholm finns en militär karta över "Passet vid Skcllefteå Bro". 
Kartan är odaterad men bör vara ritad omkring 1836. 

På kartan markeras mellan Norrböle by och Skellefteå kyrka en herrgård som med 
stora bokstäver kallas HÄGGLUNDA. Inom detta område skall Skellefteå stad 
några år senare (1845) och platsen beskrivs då som obebyggd, så när som på några 
små stugor nere vid älven. Men omkr.18361igger här alltså en HERRGÅRD. Att 
döma av militärkartan är den större än alla andra gårdar på trakten, större än 
Strömsör, Nyborg och Carlgård. 

Hur hänger det ihop? Jo, både militären och de som beskrivit stadens anläggande 
har faktiskt rätt. Herrgården Hägglunda fanns när militären var där 1836, men var 
försvunnen då första stadsplanen ritades 1843. 

Den ganska okända herrgården Hägglunda har en kort historia, men själva bonings
huset har en som troligen är desto längre. 

Som synes på militärka-rtan låg Norrböle bys bebyggelse huvudsakligen ÖSTER om 
Boströmsbäcken, alltså i trakten av nuvarande stadskyrkan. V ÄSTER om bäcken, 
bort mot Kyrkobordet, var ett område med ganska fuktiga ängar och åkrar som 
redan på 1699 års karta kallas "Hägglund" (6). Nära älven markeras på denna karta 
"Capiteins Sätet", som dock 1723 revs (7) och ersattes med ett nytt boställe på Sun
nanå (8). Därefter fanns det ingen bebyggelse inom Hägglundaområdet utom några 
mindre stugor vid älven. Alla hemman i Norrböle hade skiften inom området, dessa 
kallades gårdens "Hägglundaskifte". En del av stadsdelen Norrböle kallas fortfaran
de av gamla stadsbor för Hägglund. 



Här inträder Nils Ciaosen i historien, han som senare skulle bli "hovkamrer" och 
en stark pådrivare vid stadens grundande. Hans fader, som också hette Nils, var 
född i Piteå 1764 (3), bodde först i Piteå stad, senare (från början av 1800-talet) på 
hemmanet nr 3 i Hortlax, Piteå socken. Nils Ciaosen sr var skriven som handels
man, hade fyra barn. Familjen flyttade omkring 1815 till Skellefteå socken och 
bodde på Brännan inom Kyrkobordet. Här var Nils Ciaosen sr kronolänsman, se
nare expeditionsbefallningsman. Han avled 1824. Kvarlåtenskapen avstods till 
allmän förvaltning= konkurs (4). 

Sonen Nils Ciaosen föddes 28/2 1801, gifte 
sig 1826 med Greta Fredrika Westling 
(född 1/5 1807, från Lunds by i Skellefteå 
socken, fader: Johan P Westling född 1777, 
ägde Lund nr l, 114 mtl, var inspektor vid 
Leijonströms sågverk 1819-27 (5). 

Familjen Nils Ciaosen flyttade omkring 1826 
till Sunnanå där bostad hyrdes av gästgivaren 
Lagerlöf. Ciaosen var nu kronolänsman. I 
hushållet ingick även hans moder och syster. 

l mars 1830 bytte Nils Ciaosen till sig det Nils Clausen 

åker- och ängsskifte inom Hägglundaområ-
det som tillhörde 114 mtl Böle nr 11 från Anders Nordlund jr (20). Denne fick istället 
1116 mtl i Bodviken nr 2. Mellanskillnad 266 Rdr bco. Utbrytningen av skiftet god
kändes först 24 november 1832 och det blev då 9/64 mtl (9). 

1/4 mtl av Böle nr 7 såldes 21 febr 1831 på exekutiv auktion. Högsta budet lämnades 
av gästgivaren Lagerlöf, men köpet transporterades redan fem dagar senare till Nils 
Clausen, som varit auktionsförrättare och alltså inte kunnat bjuda (10). Redan 27/10 
1832 sålde Ciaosen sin andel av Böle nr 7 till fältväbeln N P Åman med alla byggna
der, men med undantag av hemmanets "Hägglundaskifte" som låg omedelbart intill 
det skifte som Ciaosen tidigare ägde där (11). 

På det först inköpta skiftet byggde Ciaosen omkring år 1830 en gård med stort 
boningshus och erforderliga uthusbyggnader. Den kallades efter den gamla beteck
ningen på området för HÄGGLUNDA och det är den som militärkartan markerar 
som störst på trakten. Gården tillhörde givetvis Norrböle by, men finns i husförhörs
längden på ett särskilt uppslag (ovanligt hårt brandskadat) och det är sällan upp
märksammat. 

Nils Ciaosen hade nu blivit expeditionsbefallningsman och blev snart expeditions
kronofogde. Sina skrivelser dagtecknar han från december 1830 i "Hägglunda" 
och måste då vara inflyttad där (13). 

Det bodde mycket folk på Hägglunda. Ett exempel från mantalslängden 1837: 
Nils Ciaosen själv med hustru och två barn, hans moder och syster, tre drängar 
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och tre pigor. Tidvis bodde där också en länsman eller fjärdingskarl som Ciaosen 
hade som hjälp. 

Ciaosen började tidigt ägna sig åt affärer och köpte eller arrenderade egendomar. 
1832 köpte han andel i Holmfors flnbladiga såg vid Kågeälven och en del av Lin
dalmströms tullkvarn. Men sin riktigt stora affär gjorde han när köpekontraktet 
för halva Leijonströms sågverk med tillhörande hemman och kvarn underteckna
des l maj 1834 (14). Den andra hälften ägdes av fältkamrer Wallmarks arvingar 
och Ciaosen tog som disponent hand om driften. Då Wallmarks änka och omyndi
ga barn bodde i Stockholm torde Ciaosen haft utrymme för självständigt handlan
de, trots att han bara ägde halva sågbolaget. 

Clausens kontor, som tidigare funnits på Hägglon da, flyttade från 1835 till 
Leijonström. Där undertecknades nu alla handlingar. Och det blev många för han 
drev en omfattande verksamhet, i mantalsuppgiften för 1836 redovisas t ex 
följande egendomar: 

1/2 Leijonströmska sågverken (det fanns två stycken) 
1/30 Holmfors sågverk 
1/8 mtl nr 5 Degerbyn 
9/64 mtl nr 11 Norrböle 
7/64 mtl nr 7 Norrböl e 
1/8 mtl nr 4 Bodviken 
1/4 mtl nr 7 Gommark 
1/4 Lindalmströms tullmjölkvarn 
1/2 Prästbordets tullmjölkvarn 
1/8 Näsberg järnmalmsgruva 
1/8 Näsets krononybygge 
1/8 Kaxliden nr 2, krononybygge 
1/2 Skonerten Alleen, 94 läster 

Nils Clausen, som denna tid slutat som kronofogde och fått titeln "hovkamrer", 
ansökte 1836 om att få utöka Leijonströmssågens område på Prästbordet. Härads
syn hölls 15 oktober samma år. Ciaosen hade redan före synen träffat avtal med 
prosten Nordlander om större område och avgäld till prästgården. Funderingar 
vid synen om ökad brandrisk för kyrkan och kronotiondeboden avvisades (15). 

Vid sockenstämma den 20 november togs också upp frågan om brandrisk. Man 
talade dessutom om minskade möjligheter att lägga upp virke för böndernas 
ständiga reparationsarbeten på den stora älvsbron. Ciaosen påpekade dock att 
han aldrig begärt att få bebygga platsen och att "det vore tid söka hindra bygg
naden när fråga därom blefwe wächt". Varpå protokollet något surt konstaterar 
att "det ej torde blifwa lätt hindra platsens bebyggande, sedan den en gång kom
mit i Sågwerks Interessenternes wåld". (16) 
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HÄGGLUNDA kan kansk 
ha ~tt ut så här . 

6 april1838 hölls åter häradssyn vid Leijonström, nu för planerad ombyggnad och 
viss utvidgning av sågen. Bl a ville man inrätta en kantskärningsram för förädling 
av vankantigt virke. Boningshus nämns inte vid denna syn, men på något vis måste 
tillstånd till ett nytt sådant ha erhållits, för samma år revs den gamla inspektors
gården och en ny och större mangårdsbyggnad uppfördes. Dit flyttade familjen 
Clausen. 

Och det märkliga är att samtidigt försvinner boningshuset på Hägglunda ur historien. 
Sista gången det veterligen nämns är 2 september 1837 då det hålls kalas för lands
hövdingen i länet (17). Sedan är det tyst om herrgården i tillgängliga handlingar. På 
en karta från 1843 är boningshuset SÄKERT borta. (l) 

Varför har Hägglundahuset försvunnit? Den stora gården var ju inte tio år gammal. 
Om den brunnit borde det finnas framställning om brandstod i tingsprotokollen, men 
det gör det inte. (Huset var inte brandförsäkrat i det vanligaste försäkringsbolaget. 
Andra ansökningar om brandstod finns i domboken.) Är det inte troligt att Clausens 
boningshus vid Hägglunda helt enkelt FL YTTADES till Leijonström? Det var ju 
vanligt att timmerhus plockades ner och sattes upp på annan plats. 

Leijonströms mangårdsbyggnad finns beskriven vid en syn för brandförsäkring år 
1843. (18) Där anges att byggnaden är "härstädes uppförd år 1838 af oskadadt 
furu timmer". Alltså inte "nytt" timmer! Detta kan ju tolkas som att huset tidigare 
stått på något annat ställe. Men alldeles klart är det inte utsagt. 

OM det är så att Leijonströms mangårdsbyggnad kom från Hägglunda så kan 
Hägglundahuset beskrivas efter synen 1843. Det var i två våningar (23 x 10 m), 
vitmålat med valmat papptak. I nedre våningen fanns kontor med kammare, kök 
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och fyra rum förutom förstugor, tambur o dyl. På övre våningen var det sex rum. 
Mitt på långsidan fanns veranda med balkong över. Inredningen var, åtminstone 
efter flyttningen till Leijonström, mycket elegant med franska tapeter, porslins
kakelungnar med mässingsdörrar osv. 

När Skellefteå stad skulle anläggas inköptes hemmanen Norrböle nr 6 och 8. 
Men inom det blivande stadsområdet fanns också andra fastigheter varför det 
måste bli markbyten. 

En del av Clausens skiften inom Norrböle nr 7 och 11 berördes av dessa byten, 
bl a det område där Hägglunda legat. Vid lantmäteriförrättningen 1844 anteck
nades att inom Clausens del av Norrböle nr 11 kvarstod åtskilliga hus och för 
bortflyttning av en bagarstuga, två bodar och en rundloge fick han viss ersätt
ning. (2) 
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När första stadsplanen för Skellefteå gjordes 1843 var boningshuset vid Hägglunda 
alltså borta, men man kan se en alle som går upp til gårdstomten och de där kvar
stående uthusen. Hägglunda låg alltså ungefär där Nygatan i dag korsar stations
gatan. (l) 

Hägglundas historia slutar dock inte vid Leijonströms såg. OM teorin om bonings
husets flyttning är riktig, så blev det ytterligare en resa för huset. Omkring 1920 
lär mangårdsbyggningen vid Leijonström ha flyttats till Televerkets tomt inne i 
staden, där den fortfarande står. (19) Och detta är säkert riktigt för både yttermått 
och fönsterantal stämmer bra med beskrivningen av Leijonström 1843. 

--



Huset återvände alltså till en plats nära sin ursprungliga tomt. Ett av de äldre husen 
i staden, byggt redan innan staden grundades. Gamla hus har ofta en historia. 

NOTER: 

(l) Plan till stads anläggande 1843, C E Sandström. 
(2) Karta över Norrböle by 1844, C E Sandström (Lantmäteriverket: Z 24 33:15). 
(3) Alla personuppgifter från husförhörslängder. 
(4) Vårtinget 1825:30,72 borgenärer. 
(5) Hösttinget 1833:15. 
(6) Karta över Böle 1699 (Z 24 33:1). 
(7) Vårtinget 1723:10 "Character byggningen af Capiteins Boställe Böhle" 

skänktes till kapten A Dahlberg för rivning. 
(8) Svartengren, E: Svenska officersboställen i Västerbotten, 1934, sid 105. 
(9) ·Höstting 1832, lagfartsprotokoll 41. 
(10) Vårting 1831, lagfartsprotokoll67. 
(11) Höstting 1833, lagfartsprotokolls nov. 
(12) Kartskiss från ca 1836, Krigsarkivet, Stockholm. 
(13) Clausens mantalsuppgift för år 1831 är undertecknad "Hägglunda 17 dec 1830". 
(14) Höstting 1834, lagfartsprotokoll82. 
(15) Häradssyn 15 oktober 1836, domboken. 
(16) Sockenstämma, Skellefteå församling, 20 november 1836. 
(17) Abraham Haeggström: Arbetsliv i Skelleftebygden, Uppsala 1944, sid 53. 
(18) Brandförsäkringsverket för byggnader å landet, Stockholm. 
(19) C J Lamm: C J F Plagernanos resor, Lund 1944, sid 270. 
(20) Fadern, som också hette Anders Nordlund, hade titeln "hovinköpare" -

att järnfOras med Nils Clausens "hovkamrer". 
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Ulf Lundström: 

o 
SKELLEFTEA KYRKST AD OCH KYRKPLATS 
I ÄLDRE TIDER 

Kyrkstaden. 

De äldsta uppgifter om kyrkstaden i Skellefteå som varit kända, har varit de förteck
ningar över utfattiga som bodde i "böndernes huuspå kyrkebolet", under första hal
van av 1630-talet. Dessa förteckningar återfinns i slutet av boskapslängderna. I 
längden för 1635 finns hustrurna Anna och Kerstin vilka bägge hade en ko och en 
kviga. Vidare Måns Nilsson som hade en ko, en gammal get och ett gammalt får. 
Olof Larsson hade endast en ko. Färjekarlen Olof Persson och klockaren Erland 
Andersson bodde även i kyrkstugorna - de hade vardera en ko. Klockaren är troli
gen den Erland Andersson som i Nils Burmans utredning om Bureätten sägs vara 
son till Anders Eriksson i Ostvik (son till Erik Påvelsson i Ostvik). Erland är den 
ende med det namnet i Skellefteå under perioden 1539-1640. 

Färjkarlen hade en liten bit jord att bruka. På Olof Tresks karta över Prästbordet 
från 1642 har han en ;l tunnas utsäde i en liten åker som låg ungefär vid nuvarande 
torget i Bonnstan. Vidare hade han äng som gav 3 lass hö. På samma karta hade 
smeden lika stor åker- och ängsareal. Hans åker låg på nuvarande Brännabacken 
ovanför Kvarngatan, där finns även en gård markerad på kartan. Åren 1629-1632 
heter smeden Hindrick Svensson Smed. Han är med största sannolikhet identisk 
med den man som 1634 tar upp hemmanet nr 4 i Stämningsgården. Troligen ägde 
han hemmanet även före 1622, den tidpunkt då det försvinner ur handlingarna. 

I 1629 års kvarnmantalslängd förtecknas i slutet "huusfolck som äro inhyses uthi 
almogens kyrkiehuus". Då fanns här Måns Nilsson, Tomas Dordi, Clemet Östens
son i Klutmark, Olof Larsson, Anders Olofsson, Cecilia i Medle, Lasse Persson, 
Anders Nilsson, Jon Jonsson, Nils Jacobsson, Olof Carlssons syster, Hindrick 
Smed samt Jon Jonssons dotter. 

Det intressanta med dessa personer som i boskapslängderna anges som boende i 
böndernas hus på Kyrkobordet är att i kyrkoräkenskaperna anges bostadsorten 
som "Staden". I och med att kyrkoräkenskaperna finns ända tillbaka till1544 
kanske vi kan finna några äldre belägg på kyrkstadens existens. Ingenting tyder 
på annat än att endast kyrkoherden, kaplanen och smeden haft egna gårdar på 
Kyrkobordet. 

1590 anges Lasse Persson som boende i Staden. Han kan vara identisk med den 
Lasse Persson som 1579 i en husmanslängd anges som husman, dvs fattig eller 
småbrukare. Sistnämnda året bodde han på Kyrkobordet. I längden nämns även 
ytterligare två personer som bor på Kyrkobordet - nämligen Jakob Nilsson och 
Jon skomakare. Troligen bodde även dessa i kyrkstaden. (l) 1586 finns köpman
nen OlofNilsson bosatt i Staden. Samma år erlade han l ;l mark i köpmanspengar. 
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Han kom från Burträsk där han var bosatt året innan då han med ett eget skepp 
seglade till Stockholm. 1587 var han länsman i Skellefteå socken tillsammans med 
Olof Andersson i Tåme. Från 1589 var han bosatt i Hedensbyn och gift med Elin 
Nilsdotter (dotter till Erik Nilsson i samma by). 1594 gav han pengar till kyrkan 
när han kom hem med sitt skepp. Ä ven 1593 anges han som köpman. Åren 1601 
och 1604 står han som länsman. Som vi ser bodde han i kyrkstaden under en kort 
period efter han flyttat från Burträsk och innan han gift sig. Olof Nilsson tycks ha 
ägt hemmanet i Hedensbyn till sin död omkring 1609. 

De fattiga fick bo i kyrkstugorna mot att de såg efter och vårdade husen när inte 
bönderna bodde under kyrkbesöken. 

Kungsgro pen. 

1672 brann kyrkstaden ner till grunden, men den byggdes snart upp igen. Den 17 
februari 1674 utgav landshövdingen en resolution som stadgade att de som byggt 
sina kyrkbyhus såsom stuga, stall och bod, på västra sidan av Kungsgropen skulle 
ge 15 daler kopparmynt till kyrkan om de hade satt upp alla tre husen eller 5 daler 
för varje hus. De som 1678 redan byggt på detta stället var Erik Nilsson i Hjoggböle, 
Jon Olofsson i samma by, Samuel Jakobsson i Kåge, OlofPersson i Byske, Jakob 
Olofsson i Klutmark, Anders Olofsson i Byske samt Nils Andersson i Åbyn. 

Innebörden i domboken kan vara den att de som byggde sina kyrkstugor nära kyrkan 
fick betala en avgift. Oron var säkert stor för en ny brand i kyrkstaden, som också 
kunde hota själva kyrkan om kyrkstadsbebyggelsen låg för nära densamma. Man 
ville därför ha bort husen från kyrkans närhet. Kungsgropen syftar troligen på den 
stora backsluttningen mellan nuvarande församlingshemmet och Bonnstan. På 1642 
års karta över Prästbordet går Skellefteälven in till en vik här. (2) 

Namnet Kung- i ortnamnet Kungsgropen antyder något samband med kungamakten. 
Kungsgropen torde vara det enda kända ortnamnet i Skellefteå socken som innehål
ler ordet kung. Adolf Schiick har skrivit om vikingatidens och den tidiga medeltidens 
sjöförsvarssystem, som kallades ledungen, (3) Runt Sveriges kuster finns ett flertal 
platser som kallas Kungshamn. Schiick menar att ledungsskeppen samlades i dessa 
hamnar. Han menar vidare att ledungsskeppen bevakade farlederna till sjöss under 
sommarhalvåret, vilket var seglationssäsongen. Ledungen var enligt Schiick en 
sorts kustbevakning, men den kunde även kallas ut till ett krigståg till andra länder. 
I Hälsingelagen står att alla som bor i "Umeå och Bygdeå och hos alla dem som bo 
norr därom ..• och har ingen annan ledung utan de skola värja sitt land hemma". (4) 

Enligt Schiick behövde dessa invånare inte delta i krigståg utanför områdets grän
ser utan de skulle bevaka farlederna längs Bottenviken. En motsvarighet fanns i 
norska Finnmark. Ortnamn påminner om ledungen i övre Norrland så den har med 
säkerhet förekommit här. Skeppstypen som användes i ledungen kallades snäcka. 
Ordet ingår troligen i Stor- och Ullsnäckhamnen på Kågnäset, vilka troligen varit 
ledungshamnar. Här låg man skyddade i Kågefjärden samtidigt som man hade nära 
ut till farleden. Namnet Snäckhamn är tidigast belagt 1559 i sälregistret. Bönder i 



Bergsbyn fångade då säl på platsen. (5) Vidare finns i Norrbotten ett namn Kungs
hamnen vid Kalix kyrka och ett namn utanför Haparanda. Ä ven vid Selångers 
kyrka väster om Sundsvall finns en kungshamn. Så en placering av en kungshamn 
vid Skellefteå kyrka vore rimligt med tanke på dessa paralleller. 

Schöck menar att på många platser har namnet Kungshamn försvunnit men namn
leden Kung- finns kvar fast med en annan efterled. Dessa namn på Kung- kommer 
från ett Kungshamn. Som exempel anför Schöck bl a Kungsön utanför Sikeå. Där
för är det mycket troligt att Kungsgropen vid Skellefteå kyrka går tillbaka på en 
kungshamn. Det torde vara svårt att finna någon annan förklaring på ett gammalt 
namn på kung- så långt norrut som Skellefteå. 

Som vi såg gick Skellefteälven in till en vik här på 1642 års karta över Prästbordet. 
Detta gör det troligt att det legat en hamn på platsen. Under 1700-talet och fram 
till början av 1800-talet fanns här en tjärn som kallades Lilltjärn. Den kan vara den 
sista resten av den gamla hamnen. Komminister Lars Jonsson i Skellefteå lands
församling omtalar att ännu på 1930-talet var marken sank på platsen. 

V tlrdkasen. 

På Rösberget på Sunnanå har det enligt gamla sunnanåbor stått en vårdkase som 
vid krigstider tändes för att varna för en angripande fiende. Ernst Westerlund, 
legendarisk chef på Skellefteå museum, ska ha tecknat upp att berget tidigare 
hetat Ryssberget. Om detta är riktigt kan berget ha fått sitt namn av att kasen 
på berget varnade för ryssarna. Namnets äldsta skrivning på 1700-talet är 
"Rööberget", så "rös" verkar vara en senare utveckling. Rösberget är inte 
det högsta berget i närheten av kyrkan - men är det berg som bäst syns från 
älvsstranden nere i "Kungsgropen". Intill de gamla kungshamnarna fanns i 
regel en vårdkase som kunde kalla ut flottan. ( 6) 

Tjuvholmen. 

En holme i älven utanför Kungsgropen kallades tidigare för Tjuvholmen. Johan
nes Bureos omtalar att hans morfar, kyrkoherden Andreas Olai, som var verk
sam i mitten av 1500-talet, vid ett tillfälle lät hänga tre tjuvar på holmen. Han 
skriver: MORFAR V AR MYCKET STRÄNG MED LAGEN, DET TYCKTES 

o •• •• o 

HONOM ANGRA, NAR HAN SKULLE DO. HAN SPARDE INTET LATA 
HÄNGA TJUVARNA, EN GÅNGHÄNGDESPÅ TJUVHOLMEN, I SKEL-

o 

LEFTEA LIGGER, 3 TJUVAR. (7) Christer Westerdahl har uppgifter på att 
det förekom att brottslingar hängdes på holmar nära en stor farled, androm 
till varnagel. (8) Idag heter holmen Solandersholmen. Senare lades avrättnings
platsen intill Gamla Kågevägen norr om Dalkarlsliden. Ä ven nu var läget 
strategiskt för att utgöra ett varnande exempel, men nu var det landsvägen 
som var den viktigaste samfärdselleden. 

Gillet. 

Ännu under första hälften av 1500-talet fanns ett gille i Skellefteå. Gillet låg 

..... 
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troligen intill kyrkan. Ett gille var en andlig stiftelse där man blev medlem mot 
att erlägga en avgift. Vanligen drack man den främsta skålen till något helgon 
som gillet var knutet till. Gillet kunde vara en förening till inbördes beskydd. 
Den officiella dödsdomen mot gillena kom på reformationsriksdagen i Västerås 
1544 och ledde till konfiskationer av gillenas egendom. Indragningarna fortsatte 
in på 1550-talet. (9) 

1546 fick Albrekt i Myckle och Arvid i Lund böta för att de utan lov tagit en 
kittel från gillesstugan. Förseelsen rubricerades inte som stöld. Möjligen hade 
de varit bröder i gillet. Händelsen kom upp på vintertinget den 6 mars 1546, i 
saköreslängden står följande: "Itt albryght i mykeli hade tagith enn kettill mz 
ominne ifrå gyllistugone warth benadt, detth Och gatT peniner 4 mark. Itt arffth 
i Lundinn hade och warith midth toght försriffne ketthill bleff benådz och gaff 
peniger 6 mark." (10) Albrekt i Myckle var för övrigt med om att ta död på Finn
forsrövarna. I kyrkaräkenskaperna för år 1554 står följande: "lttm the liusa stakar 
här wår thr til någhra små klockor, sombli ge hörd t kyrkione til, och somliga wår 
komma af Gille stugor, the leett man göra ena kloeko aff, huilken wegher 51b, och 
galtt 40 mark. Stakanar och the små klockor löste 1+2 i 4 mark, thz som ötTuer war til 
ath betala, betalade Soknen, huaretTter som empur war •.. " (11) Som vi ser så står 
det "gillesstugor" i pluralis. Man har spekulerat i att det förmenta klostret i Bureå 
skulle ha varit ett gille. Möjligen kan denna notis vara ett stöd för detta. En liten 
klocka och ljusstake kan ha kommit från gillet väster om Skellefteå kyrka. 

Abraham Hiilphers skriver i slutet av 1700-talet: "Wester om Kyrkan ses lemningar 
efter et förment Kloster". (12) Prosten Karl August Fellström skriver att i mitten av 
1900-talet var namnet Klostergärdan ännu i bruk som beteckning på området där 
västra kyrkogården nu ligger. (13) Det som i folktraditionen blivit ett kloster torde 
vara gillet. 

Det är oklart vad som hände med byggnaden efter det att gillet drogs in. Under 
första halvan av 1600-talet fanns ett sjukhus i Skellefteå socken som fick stats
understöd. Det tycks ha varit en angelägenhet för hela landskapet Västerbotten 
och det var det enda i övre Norrland. Här fick gamla och sjuka en fristad. Beteck
ningen på sjukhuset var "hospital". Det är oklart om man byggde ett nytt hus för 
sjukhuset eller om man utnyttjade ett gammalt, förslagsvis gillesstugan. (14) 

Hiilphers skriver i sin bok om en holme i älven vid kyrkan: "Likaså om en Holme, 
som skall förr warit i Elfwen gent mot Kyrkan, men blifwit i sednare tider bortskuren 
af floden. Om denne Holme skulle St. Staffan hafwa spådt, at när den blefwe förtärd, 
wore yttersta Domen för hand." (15) Sägnen torde vara en vandringssägen men 
intressant är att Staffan, Hälsinglands apostel, förknippas med området runt 
Skellefteå kyrka. Bönder i socknen torde inte ha hittat på att en sådan person be
sökt platsen. Om sägnen är en konstruktion kan den komma från någon lärd person 
som läst om Staffan. Men sägnen kan vara en antydan att Staffan besökt Skellefteå. 



Lund. 

I Skellefteå finns inga traditioner om att kyrkan skulle ha legat på någon annan 
plats än det nuvarande läget. Men tittar man på de omgivande älvdalarna ser man 
att kyrkplatserna med det viktiga hamnläget har följt det tillbakadragande havet 
mot den nya stranden. I Piteå älvdallåg kyrkplatsen tidigare i Gamla kyrkbyn och 
i Lule älvdal finns traditioner om att kyrkan tidigare legat vid Hedens by nära 
Boden. Detta gör det troligt att även kyrkan i Skellefteå älvdal tidigare låg längre 
upp efter älven. Olika lokala historiker har velat peka på byn Lund som genom 
sitt namn kan leda tankarna på en hednisk offerplats. Lars-Erik Edlund vid Umeå 
universitet betonar dock att ortnamnet Lund ursprungligen står i bestämd form, 
Lunden, och att denna form är relativt ung. Därför är kanske namnet Lund inte så 
gammalt. År 1000 gick havet upp till nuvarande Mobackendammen intill Lunds 
strand. Och det finns vissa faktorer som pekar på Lund som ett intressant område. 

Åke Lundberg i Degerbyn, född på Sörböle, har uppgivit att det fanns ett vadställe 
i Skellefteälven ca 75 m uppströms Bjuråns mynning i älven. Vadstället låg på 
Myckles och Lunds mark. Strax nedströms vadet låg notvarpet Klubbedeun som 
delades av Degerbyns och Myckles byamän. På vadstället gick det att köra över 
med häst och vagn. Vadstället gick upp som en tröskel i älven. Om man var ute 
och rodde med en båt i närheten av vadet fick man akta sig så att inte årorna 
fastnade i botten på själva vadstället. Älven var vanligen öppen vid vadet under 
vintertid, dels beroende på att varmare vatten kom upp till ytan vid vadet, dels 
att älven smalnade till strax efter vadet så att det blev strömt. Vid vadet var det 
ett mycket gott fiske under våren. Åke Lundberg brukade meta harr här med 
gott resultat. 

o 
Ake Lundberg berättar att vadstället var en militär hemlighet. Man var rädd att 
vetskapen om vadet skulle komma ut till en eventuell fiende. Därför är det inte 
så många personer som känner till vadstället. Åke Lundberg och fadern Hjalmar 
var storfiskare och bodde nästan ute på älven. Fadern tyckte att sonen borde 
känna till vadet trots sekretessen om det. 

Ä ven Eugen Nyberg i Degerbyn har hört talas om vadstället. Han kommer inte 
ihåg varifrån han fått uppgifterna. Nyberg har hört att en hovslagare som bodde 
längre upp efter älven brukade gå över här. I samband med utbyggnaden av 
K vistforsens kraftverk under slutet av 1950-talet grävdes älvfåran ut på det här 
stället, så idag kan man inte hitta några spår av vadstället. Det låg på ca 10 me
ters höjd över havet, så det torde ha blivit fritt från havet under 900-talet. 

Beträffande en offerplats i Lund så finns en uppteckning från början av 1900-
talet på Skellefteå museum, om en offertall som ska ha stått på B rönet i Lund, 
rakt söder om vadstället. Men offertallen behöver inte ha något samband med 
ortnamnet Lund. 

I 1540-50-talens bågskattelängder och jordeböcker går byarna Lund och Sunnanå 
under namnet Lund. I tiondelängderna åren 1557-1576 kallas hela området för 
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Sunnanå, så namnskicket för området har vacklat. Men även när byn kallas för 
Sunnanå så heter ett hemman Lunden. Dess ägare kallas Arvid i Lunden. Det 
kan ju tänkas att namnet blivit ett begrepp då namnet Arvid var rätt ovanligt. 
Man behövde inte ett efternamn för att särskilja honom från andra personer 
med samma förnamn. Ute i bygden kan han ha gått under detta namn. Men 1558 
delades hemmanet och mågen Jöns eller Jon Persson blev ägare till ett nytt hem
man. I 1560 års tiondelängd kallas han för Jon i Lunden. Så namnet Lunden kan 
syfta på området där dessa två hemman ligger. 

På 1648 års karta över Lund ligger Jon Perssons hemman strax sydväst om vadet 
och ägs då av Jon Hansson. Arvids gård ligger en bit öster om vadstället och ägs 
av kyrkoherden Nikolaus Martini. Möjligen kan namnet Lund alltså syfta på det 
här området vid vadstället. Om namnet Lund har någon anknytning till någon 
hednisk offerplats så har kanske en centralplats i bygden legat intill vadstället. 
Tilläggas kan att kyrkplatserna i Gamla Kyrkbyn och Heden också låg på södra 
sidan av älven. (16) 

Vintertinget år 1685 hölls "opp i Lunden". Det är enda gången under 1500- och 
1600-talen som det uttryckligen sägs exakt var tingen hölls. Kan valet av tings
plats bero på att Lund var bygdens gamla centrum eller var det någon annan fak
tor som avgjorde valet av plats 1685? (17) 

Vara. 

Lars-Erik Edlund på Umeå universitet har behandlat ortnamnet Varuträsk och 
han menar att Klintforsån tidigare hette Vara, och att ån gett namn till Varuträs
ket. Ordet "vara" betyder "inseglingsränna, skyddat hamnläge" och återfinns 
i norska dialekter. Ordet är mycket gammalt och ortnamnet Vara kan ha givits 
så tidigt som omkring år 500 e. Kr. Motsvarigheter till namnet finns i södra 
Västerbotten där vi har namnen Levar "hamnen i lä" och Sävar "hamnen vid 
sjön". En verkligt intressant fjordliknande vik får man om man tittar på 20 me
ters kurvan på en höjdkarta över området. Vi rör oss i tiden omkring Kristi fö
delse. Då går det en vindlande smal fjord upp till kvarnområdet i Lindalmström. 
Här kanske man kan finna dåtidens centralplats i bygden. Möjligen en förgång
are till Lund? (18) 

NOTER 

(l) Landskapshandlingar Västerbotten 1579 brudskattelängd. Husmanslängden 
i slutet av brudskattelängden finns inte filmad för Skellefteå socken, då 
papperet sytts ihop. Kopia från Riksarkivet. 
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(2) Skellefteå dombok 1678. Renoverade domböcker, Gävleborg 1678, s. 813. 
Mikrofiche från SV AR. 

(3) Schiick, Adolf: Ledung och konungshamn, 1: Sjöfartshistorisk årsbok 1950, 
s. 97-128. 

(4) Svenska landskapslagar, tredje serien, SödermannaJagen och Hälsingelagen. 
Stockholm, 1979, s. 291. 

(5) Landskapshandlingar, Västerbotten 1559, längd över sälfiske. Mikrofilm 
på Skellefteå folkbibliotek. 

(6) Natur- och ortnamn i Skelleftebygden 1975-1976, Skellefteå C och 
Skellefteå lands, sammanställd av Vuxenskolan; Sunnanå studiecirkel, 
s. 13. 

(7) Fahlgren, Karl: Skellefte sockens historia 1:1, Uppsala, 1953, s. 304. 

(8) Westerdahl, Christer: Norrlandsleden, d. l, Härnösand, 1989, s. 190-191. 

(9) Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, band 5; Malmö, 1960, spalt 
303-305. 

(10) Landskapshandlingar, Västerbotten 1546, saköreslängden. Mikrofilm på 
Skellefteå folkbibliotek. 

(11) Skellefteå kyrkas räkenskapsbok, 1544-1650; år 1554. Kopia på Skellefteå 
folkbibliotek. 

(12) Hiilphers, Abraham: Samling ti1 en Beskrifning öfwer Norrland, femte sam
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ANNOTATIONER FÖRDA UNDER RECOGNOSERING I 
SKELLEFfEÅ SOCKN 1811 
af Lemke, Kjellin & Platen 

BYAR 

Namn 

Af va 

Kinbäck 

Kjällbomark 

Gagsmark 

Finträsk 

Norrlångträsk 
Linkågeträsk 
storkågeträsk 
Stafvaträsk 

Åsele 

Ullbergsträsk 
Missenträsk 
storträsk 
Granbergsträsk 
Horsträsk 
Kl ockträsk 
B jurvattnet 
S. Långträsk 

Norsjö 

Åboernes 
antal 

2 

3 

6 

4 

5 

3 
3 
lO 
2 

6 

3 
3 
2 
3 
3 
2 
3 

- 3 

23 

Fisk- Sköt Annotationer 
Båtar Båtar 

l 

2 l 

3 

20 

fattig och fråstländt by 

Välbygd by. Invånarna välmående, 
idka något fiske. Här är Gästgifvare 
och Postbonde. 

Aflägsna ifrån landsvägen. De fleste 
invånare förmögne oaktat byarne 
ofta exponerade för nattfrosten. 

Dessa byar äro belägne vid små 
sjöar af samma namn. Merendels 
fattige och frostländte. Nära stor
kågeträsk är ett berg som innehål
ler koppar Malm. 

Ligger vid Byskeån. Invånarne 
fattiga. 

Belägne vid Träsk el. Sjöar af 
samma namn. Frosten gör ofta 
skada i dessa byar. Deras förnämsta 
Näring är Tjärubränneri, Fogel 
och Djurfång. Större delen fattiga. 

Denna by ligger vidsträckt ikring 
Norsjön. Invånarne fattige. Idka 
fiske, Fogel och Djurfång samt 
litet Tjäru bränneri. I denna by som 
ligger 8 mil ifrån Skellefteå Kyrka 
är denna sommar bygd en Capeli 
Kyrka som har egen Präst. 

--
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Ulriksberg, J örns sn: Småhuggning av tjärdal. 

Ur: Ekdahl, Norrländska samlingar II b. 
Ritningar. ATA, sidan 25. 

• . 
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Bodvik 7 s l De fleste förmögne, oaktat 
stället är något frostlänt. Idkar fiske. 

Invånarne i denna by lefva mest af 
Sjöfart, Handel och Skepsbyggeri. 
Idka något fiske i Skärgården. Åker-
bruket är vanvårdat, oaktat stället 

Storkåge 31 lS 2 dertill är ganska tjenligt. Här äro 
2ru: Skepshvarf, en god hamn och 
ett godt Landningsställe vid Näset, 
der en Stad varit projecterad. Uti 
Storkågeån är en finbladig Såg med 
2ru: Ramar. Här är Stabs Ca pit. 
Boställe. 

Ersmark 13 
Kusmark 23 De Rikaste och bäst bygde byar i 
Drängsmark 18 hela Skellefteå Soken. Kusmark en 

god sädesby och de 2~ andra äro 
bekanta för sina goda ängs lägenhe-
ter. Uti Kusmark har en Bonde bygt 
ett stenhus som han sjelf bebor. 
Denna by är vidsträckt bygd. 

Frästkåge 19 Sa6 2 Har goda och stora ängar. Frosten 
gör sällan skada. Här är Gästgifvare 
och Postbonde. De flesta gårdar i 
Byn äro välbygda. 

Ostvik 12 s 2 Invånarna i dessa byar äro fattigare 
Östanbäck 18 6 2 än i de nest föregående. Idka fiske 

i Skärgården. I Ostvik slås Tegel 
till afsalu. 

Byskeå 8 3 Invånarna äro ej Rika. Här är ett 
skepshvarf och en finbladig Såg 
med 2ru: Ramar. Gästgifvare och 
postgår d. 

Tå me 7 4 l Invånare fattiga, idka fiske. 

o 

Ab y lO 2 Välbygd och till större delen förmö-
gen by. I denna by är Såg, Gäst-
gifvar och Postförare. 
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Nätlagning på Kallhol men. Lennart Pettersson,-Petrus Ö hl und 
och Andreas Boström. 

Flottning i Byske älv. Fotograf: Abel Tjernlund. 
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Degerby lO 2 En Rik och Välbygd by. Har god 
åkerjord. Nära denna by är ett ny-
ligen anlagt Sågverk med 2~ 
Ramar, finbladiga. 

Kyrkoby 7 Består af Herregårdar. Här äro 3 
Präst Boställen och l. Second 
Majors Boställe. 2~ kyrkstäder 
hvilka tillsammans räknade äro 
ibland de största i Vesterbotten, 
här håller 3~ Marknader årligen. 
Post Contoret är hit flyttat ifrån 
Sunnanå by. Vid Skellefteå bro är 
Lejonströms finbladiga Sågvärk 
med 3. Ramar. En Mineral källa. 

B rännan 5 Äro mindre förmögne och välbygde, 
stämningsgården 5 än de andra häromkring liggande 

byar. Invånarne lefva mäst af han-
del. En skattlagd mjölqvarn med 
2p[Stenar. 

Sunnanå 4 3 Välbygde. Invånarne något förmög-
Grubbe 2 l ne, hafva godt sikfiske vid Skellef-

teå Bro. I Sunnanå är l. lieuts 
Boställe, Gästgifvare och Postbonde 

Söder Böle 6 2 Förmögne och välbygde. Sik och 
NorrBöle 7 3 Laxfiske i Skellefteå Elf. God 
Mo rön 7 3 åkerjord. 

Södra Hedensby 7 2 Fattigare än förenämnde byar. 
Nor: Hedensby lO 4 Hafva Sik och Laxfiske i Elfven. 
Tufveby 3 l Tufveby den fattigaste. 

Berg by 11 5 Idka sjöfart. Hafva fiske i Elfven 
Furunäs 6 3 3 och Skjärgården. Invånarne större 
Inner Ursvik 5 2 delen fattiga. 
Ytter Ursvik 5 3 

Anmärkning, Alla de byar som äro vid Stora Elfven lida sällan af nattfrosten. 

Långvik 6 4 lnvånarne förmögna. Jordmon god, 
Bodeby 3 2 frosten gör sällan skada. Långvik är 

väl bygd. 
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Yttervik 10 8 3 Förmögen och välbygd by. Idkar 
fiske och liten sjöfart. Lastage 
Platsen är vid Tellbolmen. 

Innervik 17 s En ibland de förmögnare byar i 
Skellefteå Sockn. Byn är vidsträckt, 
bar 10 Torpare elr Backstugor. 
Större delen välbygd. Här är Gäst-
gifvare och Postbonde. 

Tjärn 11 Välbygd af medelmåttig förmögen-
bet, något frostländt, bar god jord-
mån. Vid denna by är en Mineral-
källa. 

Kroksjö 4 2 Dessa byar äro belägne vid små 
Gärdsmark s 3 sjöar af samma namn. Invånarne 
Gommark 11 7 mera fattiga än rika. I Gommark 
Ragvalsby 7 3 är Gästgifvaregård. 

Skrämträsk 11 4 Grannarna bo spridda omkring 
Träsket, de fleste äro välmående. 
Sälja Tjära. 

Klutmark 11 4 Någre af invånarne äro förmögna. 
Byn är nestan frostfri. Säljer Tjära. 

Med le 14 4 
My ck le 8 3 Dessa byar, som äro vid Stora Elfven, 
Lunne 11 4 äro nestan frostfria. De flesta af 

Invånarne äro förmögne och bafva 
välbydt. Jordmån är god. Lunne by 
vidsträckt. 

Varuträsk 4 4 Vid en sjö af samma Namn. Medel-
mättig Jordmån något frostländt. 
Säljer Tjära. Nära denna By är ett 
Järnbruk under byggnad. 

Daglösten 8 Af dessa 8 grannar äro S som höra 
till Bäckby som ligger 1h mil ifr. 
Daglösten. Frosten gör ofta skada. 
Invånarne fattiga. I denna by är 
Gästgifvargård och Postgård. 



Ljustring i Medle, troligen vid Storaurn vid Gråberg, ca l km 
ovanför Selsforsen. T v= Nils Lundström, Medle (född 1876). 
T h = Anders Holmlund i Slind. 
Att laxen är en höstlax ser man på kroken på underkäken. 
Fotot taget 1913 av I. Arvidsson, Nordiska museet. 
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Bäck by 

Burvik 

Bure by 

Hjogböle 

Sjöbotten 
Gamla Falmark 
Öst: Falmark 

8 

11 

10 

13 

11 
9 
11 

5 

11 2 

7 5 

5 

12 

Invånarne fattiga. IdkaTjärbränning 
och fiske uti de nära till belägne 
sjöar. Frost och Torka gör ofta skada. 

Invånarne fattiga. Lefva mest af 
fiske och skepsbyggeri. Skepshvar
vet är på Bynäsudden. Utom de i 
Column uptagne båtar äro i denna 
by 2~ kyrkbåtar, som vardera 
bära 25 a 30 Personer. 

I denna by är Gästgifveri och Post
gård. Invånarne något förmögnare 
än i de föregående byar. Stället är 
något frostländt. Här är en finbladig 
Såg med 2~ Ramar som sågar 
endast höst och wåhr. Vid Skepshol
men är Lastage Pin. 

Invånarne fattige. Byn vidsträckt. 
4 af grannarne bo östan om Hjogböle 
Träsket och 6 på V estra sidan, samt 
3 vid lilla Hjogbölesjön. 

Dessa tre byar hafva ett gemensamt 
namn Falmark. Invånarne äro större 
delen förmögne. Frosten gör sällan 
skada. Sjöbottensbyn har de bästa 
än garn e. 

Anmärkning, En Skjötbåt bär 12 a 15 Personer och en fiskbåt 5 a 6 Pr. 

Hafskusten ifrån Kålgrundet och Ahlholmen, på Gränsen emellan Skellefteå och 
Löfångers Soknar, är mycket låg, ända till Bynäset nära Burviks by, och strän
derna så grunda at knapt små fiskebåtar der kunna gå i land. Vid Bynäsudden är 
ett Skepshvarf. Björknässleigden är så djup at större Fälbåtar kunna der ingå. 
Uti Kastfjerden kunna ej några fartyg inlöpa, emedan sundet vid Gröna udden 
är vadbar. 

Kusten vester om Tellö består af Höga Berg och Backar, stränderne äro så djupa 
at fartyg kunna lägga dertill, äfven som vid Burlidberget, men ifrån denna kust 
äro ej några vägar som leda till allmänna Landsvägen. 

Burefjerden är grund, så at vid Vestra Kusten ej några fartyg elr större båtar 
kunna lägga till. Vid Skepsholmen är Lastage Platsen för Bure Sågvärk. På 
denna holme är ett Skepshvarf. Burön består af Berg och högt land. Vid Nord 
Östra Stranden är så djupt at fartyg kunna lägga till, men derifrån leda ej några 



~~~~~h;-
~_/.,.:,~v-~~ fPIIC-~--

Bure sågverk. 

Burvik, Bureå sn: Skötbåt av äldre typ med täljda kinningar och 
vinningar. OBS! Skarudäcket på sudstocken samt sudbandet. 
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vägar elr Stigar till Landsvägen. 

Emellan Fagerviksnäset och Degerön är allmenna Segleeden tilllnnerviks
fjerden och till Tellholmen som är Ytterviksboernes Iastage Plats.lnner
viksfjerden och Norra viksfjerden äro grunda. Inloppet till Skellefteå Elf är 
norr om Båkholmen. På norra stranden af denna holme är Lastage plats för 
dem som bo vid Skellefteå Elf. Elfven är farbar med större fälbåtar till 
Tufva by 1h mil ifrån Båkholmen. 

Landet emellan Skellefteå El f och Bodviksfjerden består mest af berg och 
backar, är mycket oländigt, inga vägar gå öfver detta land, endast några 
fästigar, stränderme merendels grunda, at ej några fartyg eller större fäl
båtar der kunna landa. Fällviken är mycket grund. 

Inloppet till Storkåge by är fri, äfven med större fartyg, ända till Capitains
Bostället och till Udden mitt för Bostället. Vid Östra stranden af denna udde 
är god ankar grund, och fartyg kunna lägga till nära stranden. Dessa förmoner 
hafva gifvit anledning at, redan för 100 år sedan, der anlägga en stad. Här 
äro 2~ hvarf det ena på Badstogholmen och det andra vid utloppet af Stor
kågeån. Lillfjerden på Norra sidan om Storkågeå by är mycket grund. Landet 
söder om Stora Fjerden är långt nära stranden, men längre derifrån höjer sig 
landet och blifver mera Bergaktigt, utan vägar endast några fästigar. 
Ostviksfjerden är grund. Landet på Norra sidan om Fjerden är högt och bergigt, 
utan vägar, men emellan Ostviks by och Pelsskateviken är sandjord, h varuppå 
är goda kärr vägar ifrån åtskillige ställen af stranden till Ostviksby. 

Vikarne öster om detta land, såsom Bjänviken, Avaviken, Pelsskataviken, Edet 
och Fjällgrundsviken, äro alla grunda, så at endast små fiskarbåtar uti dem 
kunna inlöpa. Vid Romulsö som ligger ej långt ifrån dessa vikar är en god och 
säker hamn. 

Till Sågen äfven som till Skepshvarfvet vid Byskeåns utlopp, kunna endast 
mindre fartyg inlöpa. Detta ställe har dessutom den olägenheten at det är öppet 
för hafsvindarne. 

Kusten emellan Byske och Åby Elfvar är mycket låg och utan communications 
vägar emellan stranden och allmänna landsvägen. Stränderne äro långgrunda, 
at knapt små fiskare båtar kunna der komma i land. 

Inloppet till Åby ån är ganska grund, Åby boerne hafva ett Skepshvarf på 
vestra änden af Renhol men, derifrån grundtgående fartyg kunna utgå. 
Landet emellan Åbyån och Kinbeck äfven som derifrån till Piteå gränsen, 
är lågt och stränderne grunda. 



Hampar 
Tellöfjerden 
Burefjerden 
Y tterviksfjerden 

Furunäsfjerden 
storkågefjärden 
Romelsön 
Åby å mynning 
(grund) 

Lasta&e Platser 
Skepsholmen vid Bureby 
Tellholmen vid Yttervik 
Båkholmen vid Skellefteå Elfs 
utlopp 
Kågeåns mynning 
Byskeå dito 
Åbyå d,il 

Floder 

Skeoshyarf 
Bynäset vid Burvik 
Skepsholmen vid 
Bu re 

vid Storkågeåns utlopp 
Badstogholmen vid 
Storkåge 
vid Byskeåns utlopp 

• o 
Renholmen VId Aby 

Bureå. Tager sitt mesta vatten ifrån Sjöar inom Burträsk och Skellefteå Soknar. 
Åbräddarne äro i allmänhet mycket låga och bestå till större delen af lösjord 
och sand. Botten uti ån är af lös ler mylla, utom i forsarne, der den är af sten. 
Uti forsarne kan han anses 2 a 4 fot djup då vattnet är lågt, Emellan ·forsarne 
har ån 6 a 10 fots djup. De smalaste ställen af ån är 30 och de bredaste 60 al: 
breda. lnnom Bure by äro 3 broar öfver ån. Denna å flödar endast en gång om 
året, och det inträffar i Medlet af Maj Månad. Ån fryser vanligen i November 
Månad, eller då Sjöar och Myror frysa. Uti forsarne kan denna å vadas, då 
vattnet är lågt, likväl med svårighet. På norra sidan af ån är god kärrväg till 
Bure sågvärk som är 1/8 mil ifr. allmänna landsvägen. 

Skellefte Elf. Denna El f tager sin början ifrån Norrska Fjällen och rinner genom 
Piteå Lappmark och Skellefteå Soken i Bottniska viken. Elfven är segelbar med 
mindre fartyg till Tufve by, derifrån upföre är Elfven grundare, men likväl båtbar 
till Skellefteå kyrka der forsar taga vid som äro omöjliga att ro upföre. Ofvenföre 
Skellefteå bro äro åtskillige ställen uti Elfven, der små båtar nytjas af närboende 
Bönder, dessa ställen äro så få och af så liten betydenhet at de i detta afseende 
ej förtjena at anmärkas. Denna El f kan ej på något ställe inom Skellefteå Sokn 
öfvervadas. Öfver denna Elf äro 2~ Broar, den ena vid Skellefteå Kyrka och 
den andra vid Krångforsen. 

Vårfloden inträffar här i Medlet af Maj Månad och fjällfloden i slutet af Junii. 
De ställen af Elfven som äro spaka, frysa i November Månad och hålla at köra 
hela vintern. De mindre forsarne frysa vid stark köld, men de större frysa 
alldrig. Marken på båda sidor om Elfven, består mest af sandhed, på några 
ställen endast af Berg. Elf bräddarne äro i allmenhet mycket branta och högre 
längre in i landet. 

På södra sidan om Elfven är farbar kärrväg ifrån Tufve by till Nybygget Gråberg 
2~ mil. På norra sidan ifrån Furunäs by till Nybygget Granfors 3 ~ mil. Ifrån 
dessa ställen äro ej några vägar el: stigar längs efter Elfstranden. De många 
och djupa grafvar som äro på Elfstränderne, försvårar vägars anläggande nära 
Elfven. 
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De största forsar i Elfven äro Kängforsen och Finforsen el[ Bomansforsen. Den 
förra är längre, men den sednare brantare. I Krängforsen har kronan ett godt 
laxfiske. Vattnet i Elfven är mycket klart. Elfvens djup är emellan 5 och 10 fot. 
Dess bredd emellan 50 och 1000 alnar. De förnämsta åar som denna Elfuptager, 
äro: Lill Elfyep el: Varuträskån. Karsbeckep, märkvärdig för sitt krokiga lopp. 
Petikåp. Mahlåp, den största af dessa fyra. 

Storkåeeåp. tager sin början inom Skellefteå Soken. Ifrån storkågeträsk till 
Kusmark, består ån mest af forsar, har höga och branta berg på sidorne. Ifrån 
Kosmark till hafvet äro breddarne lägre och bestå mest af ängar och åkrar. 
Emellan Kusmark och Ersmark byar är ån spak och farbar med båt, 20 a 30 alt 
bred, 6 a lO fot djup. Emellan Ersmark och Storkåge äro åtskilliga forsar som 
kunna vadas. Botten uti ån består mest af lera och lösjord, utom vid forsarneder 
är här stenbotten. Af den orsaken är vattnet i denna å grumligt och oklart. Ifrån 
Kosmark by går en farbar kärrväg till Storkåge by, på norra sidan om ån. Dess
utom går ifrån Ersmark en god kärrväg till Allmänna Landsvägen * Mil Norrom 
Skellefteå Ka. Broar öfver denna å äro2~ vid Kusmark l. vid Ersmark och l. 
vid Storkåge. Denna å fryser samma tid som och andra Elfvar och åar inom 
Skellefteå. V ärOoden inträffar i medlet af Maj Månad. 

Byske Elf. Börjar ifrån Piteå Lappmark. Landet på båda sidor om Elfven är lågt 
och består mest af sandhed och kärr samt Myror. Elfbräddarne äro i allmenhet 
branta. På ganska få ställen nytjas båtar i denna Elf, emedan der äro tätt med 
forsar. 1/8 Mil ofvanför Gästgifvaregården är en fors som vid lågt vatten kan 
vadas. 

Botten uti Elfven består mest af sten och sand, hvarföre vattnet i denna Elf är 
hvit och klart. Öfver denna Elf är endast en bro och det är, der allmenna Lands
vägen går öfver Elfven. Elfvens bredd är emellan 25 och 80 alt, djupet emellan 
3 och 6 fot. Fryser nestan öfveralt om Vintern, V ärOoden inträffar omkring den 
20 Maj och fjällfloden i slutet af Junii. På Norra sidan af Elfven går en dålig 
kärrväg 3/4 Mil upför ifrån Gästgifvargården, denna väg är lätt förbättrad. 

o 

Aby Elf. Börjar ifrån Piteå Lappmark, består mest af små forsar. Landet på båda 
sidor om Elfven är lågt och består mest af hed, kärr och Myror. Elf bräddarne 
äro merendels branta, likväl äro ängar på flere ställen vid Elfstranden. Botten 
i Elfven är mest sand och ler. Vattnet hvit och lerblandat Vid Åby är en bro 
öfver Elfven. Elfvens bredd är ungefär 20 a 80 al[ och djupleken emellan 2 och 
8 fot. Vårfloden är den 18 och 23 Maj och fjällfloden omkring den 30 Juni. 
3 Mil ifrån Åbyn vid Klubbfors Nybygge faller uti denna Elf Klubbelfyep som 
tager sin början if: Koträsket i Piteå soken. Denna Elf är lO a 20 air bred 
2 a 4 fot djup, närmare Åby Elfven. 

Yäear. 
Allmänna Landsvägen som följer hafskusten är 8 a lO al[ bred, farbar med alla 
sorter åkdon. Utom denna väg är en annan som tager af ifrån Allmänna Lands-



vägen i Nysätra Capel och går igenom Burträsk Sokn till Skellefteå Kader den 
åter förenar sig med allmänna strandvägen. Denna väg är ock farbar med alla 
sorter åkdon, är litet ginare än strandvägen; men smalare och backigare. Om 
vintern kunna ej dessa vägar köras med breda slädar el: med 2~ hästar i bredd, 
emedan deras bredd då rättar sig efter landets slädar. Vintervagnarne i detta land 
äro högst 2 alr breda. 

Ifrån Mångby i Löfånger går en försvarligen god kärrväg till Svarttjärn by, 
derifrån en god slädväg ~ mil till Holmsvattn i Skellefteå Soken och derifrån 
vidare till Yttervik vid strandvägen god kärrväg (likväl sämre vid Holmsvattnet). 
Denna vägen emellan Mångby och Yttervik är 3~ Mil. 

Utom ofvannemde vägar äro följande vägar de som mest nytjas och äro af större 
betydenhet: lu Vägen ifrån Skellefteå Kyrka till Norsjö kapell8 Mil, är farbar 
med kärra på Norra sidan om Elfven till Krängfors by 2 Mil ifr Skellefteå Kyrka, 
derifrån är det endast Ridväg till kapellet genom Finträsk och Söder Långträsk 
byar. 

2u Vägen till Nasafjälls Silfververk som i landet allmänt kallas Bruksyäeen, är 
farbar med kärra på Norra sidan om Skellefteå Elf till Granfors Nybygge 2~ Mil 
ifrån Skellefteå Kyrka, derifrån vidare är Ridväg genom byarne Bjurvattnet, 
Klockträsk, Hornsträsk, Granbergsträsk och Missenträsk till Arvidsjaur och 
Arjeplogs kyrkor i Piteå Lappmark. Inom Lappmarken nytjas båtar öfver de 
större sjöar, då ej hästar kunna begagnas. 

3u Vid Frästkåge by tager af en god kärrväg, genom Drängsmark till Kågeträsk 
och Norrlångträsk byar, derifrån sedan något sämre kärrväg ifrån L. Kågeträsk 
till Stafvaträsk och Degerträsk byar och ifrån Norrlångträsk till Fällfors by. 
Hrån Degerträsk är gångväg genom Åsele by till Gråträsk inom Piteå Sockn på 
Lappska Gränsen. I allmänhet kan man säga at ej några vägar gå tvärs öfver 
Landet eller i Nordost och Sydvest, de få som gå i denna direction äro ganska 
dåliga gångstigar och svåra at förbättra. 

J!m. 
De flesta Berg inom Skellefteå sockn äro skogväxta, och således svåra at precist 
bestämma h vilka af dem äro tjenlige ha Triangel Punkter, utan at först använda 
tid och kostnad till skogens afbuggande. At under en Recognocering som i alla 
afseende ej är anbefalt, tillika bestämma de Berg, som vid en framdeles skeende 
Tringel Mätning komma at begagnas, skulle uptaga för mycken tid af den till 
annat ändamål anbefalte Recognoceringen. Af dessa skäl äro nedannämnde Berg 
föreslagne såsom tjenlige till Tringel Puncter, endast i anledning af Böndernes 
berättelser och af den anledningen som localen gifvit. 

RäfvasjasBerget. Detta berg ligger nära Landsvägen, derifrån är fri utsigt åt Norr 
och Söder, men hindras åt Vester och S:V. af Istermyrliden som är en hög skogs 
trakt. 
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Bensberget. Omgifves af lågt och platt land åt alla sidor, utom åt S.O. 

Gammelbodberget. Ligger uti en stor Bergs trakt som hindrar utsigten derifrån 
åt N.O. och S. V. 

Falkträskberget. Tjenar till Landkänning för sjöfarande. Ifrån Landssidan synes 
den ej långt ifrån. 

Nöppelberget. Det högsta i nejden af Skellefteå Kyrka, är Landkänning för sjö
farande. Till detta Berg synes höjder som ligga l a 11/4 Mil derifrån, storsand
klinta synes äfven till detta Berg. 

Bastugli den. Är mycket hög och stor, men öfver allt beväxt med grof granskog. 

Pitmansliden. På N:V. sidan är utsigten något inskränkt. 

Klubben. Är kal och spetsig, är nestan på alla sidor omgifvit af lågt land. 
Östra sidan är Bergig och hindrar utsigten. Storklinten och Pitmansliden synas 
härifrån. 

Storklinten. Är hög och skoglös, hit synas Klubben, Hvithatten, Pitmansliden 
och andra på l. Mil derifrån belägne berg. 

Hvithatten. Är det högsta berg i Skellefteå Soken, Hit synas berg som äro på 
2 a 3 Mil derifrån. Rålinien emellan Skellefteå och Lappmarken går öfver detta 
berg. ' 

o 
Amliden. Denna lid är hög; men öfver alt skogväxt Den synes till H vithatten 
och Bränberget. Åt V ester och S. V. synes den ej ? långt. 

Storsundklinten. Synes på l Mil åt alla sidor, åt några sidor på 2 Mil. Åt Öster 
är utsigten något inskränkt. 

Blekberget Är ej mycket högt men omgifvet af lågt land på l Mil åt alla sidor. 

----------
Red.anm.: Ovanstående är en avskrift utförd av Ulf Lundström, Skellefteå. 
Det är baserat på kopierat material från Krigsarkivet via Per Andre, Skellefteå. 



Ulf Lundström: 

o •• o 

KINNINGSBATEN ·EN SAREGEN DATTYP 

I norra Västerbottens kustland finns ett flertal traditionella båttyper, såsom: 
skötbåten, lagnbåten, sjöbåten, flotten, inlandsbåten, ekan, ekstocken, jullen, 
skäcktan och kinningsbåten. Frågan är om inte den märkligaste av båttyperna 
är just kinningsbåten. 

Båten är nämligen både flatbottnad och har stäv i för och akter. Första bordet 
mellan stävarna och den flata bottnen är täljd ur en stock. Det är detta bord 
som kallas kinning och som har gett båten dess namn. Ena änden av kinningen 
går mot den flata bottnen och den andra änden ansluter till stäven, så att bordet 
är vridet ett kvarts varv. Kinningarna gjordes ur en vriden stock som genom
borrades av en massa hål, varefter stocken klövs. Det tog lång tid att göra 
kinningarna. Axel Vikström i Medle uppger att ett kinningpar kunde ta en dag 
att göra. Han säger också att de främre kinningarna var kraftigare än de bakre. 
(l) 

Kinningsbåten verkar enbart förekomma i norra Västerbotten. Den är okänd i 
södra Västerbotten och i Norrbotten. Tidigare har båttypen beskrivits av Per
Uno Ågren i Västerbotten 1971 och Lennart Sundqvist har i Västerbotten 1980 
skrivit om byggnad av kinningsbåtar vid Byske älv. Beträffande byggnad av 
båten hänvisas till Sundqvists artikel. (2) 

I vissa byar betecknar ordet "kinningsbåt" en annan båttyp. I Varuträsk, 
Skellefteå sn, benämnde man så den sjöbåt som liknar kustens sköt- och 
langenbåtar. Den har också täljda kinningar och vinningar men är byggd på 
köl och sålunda inte flatbottnad. (3) I sjön K vammarn i Norsjö socken be
rättas att känningsbåtar användes som spelbåtar, att spela timret över sjön. 
Det är troligen samma båttyp som i Varuträsk som avses. (4) Den båttypen 
har använts som spelbåt även i inlandet (dvs. utanför sitt egentliga utbred
ningsområde). En spelbåt från Tallträsket i Burträsk socken finns på hem
bygdsgården i Burträsk. Hjalmar Lindahl i Kalvträsk har hört en nämnde
man från Ljusvattnet tala om "kinnebåtar" som skulle ha funnits tidigare. 
Ä ven denna uppgift kan syfta på sjöbåten som tidigare var den vanliga 
båttypen i Ljusvattnet. (5) 

Kinningsblltar p/1 Skellefteälven i äldre tid 

Ett brev från en man i Medle skrivet år 1935 till flottningschef Oskar Gren 
i Skellefteå, ger en god bild av båtarna på älven i äldre tid. Därför återges 
stora delar av brevet: "Får beträffande flottningsbåtar från den tid timmer
flottning började i Skellefteå älv tilll935 anföra följande. När timmerflott
ning för första gången utfördes i Skellefteå älv användes endast enskilda 
båtar vilka egentligen voro avsedda för fiske, flottning förekom då endast 
från Krängfors och ner till sågverken. När flottningen mera regelbundet 
kom i gång så tillverkades speciella flottningsbåtar, den nämda båten fick 
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då tjäna som modell. Den båttyp som uppkom var s k "Kinningsbåtar". Dessa 
tillverkades, botten av en grov stock varur även stävarna utformades, båtens 
botten var i det närmaste plan, sidorna tillsattes av bräder i det närmaste vin
kelrätt mot botten, spant tillverkades av granrötter och en rodd insattes. 
Beträffande båtens botten övergick man efter någon tid från att tillverka av en 
stock utan dem började använda bräder i stället endast stävarna formades till 
ur stockar, de streckade linjerna å skissen ange de olika delarnas form när 
man övergick till denna tillverkningsform. Formen förblev under hela den tid 
denna båt användes oförändrat. 

Omkring 1865 blev ovannämda båt undanträngd av den nu brukliga typen, 
vilken kom från fjällälvarna i Arjeplog (enligt en del uppgifter var det norrmän 
som först tillverkade dessa båtar där)." ( 6) 

Brevskrivaren menar att kinningsbåten skulle ha varit den fiskebåt som för
ändrats till flottningsbåt Troligen var den ursprungliga fiskebåten en kinnings
båt men storleken kan ha anpassats till flottningens behov. 

Uppgiften att bottnen ursprungligen utgjordes av en urholkad stock är mycket 
intressant. Den tyder på att kinningsbåten kan ha utvecklats ur en stockbåt 
som man påbyggt med bord. Båten skulle representera ett utvecklingssteg 
mellan stockbåten och den klinkbyggda båten. Kinningsbåten med den urhol
kade bottnen skulle sålunda ha utgjort en reliktform som var i bruk in på 1800-
talet på Skellefteälven. Båten kan jämföras med den s k Mekrijärvibåten som 
har hittats i Karelen i Finland. Mekrijärvibåtens botten består dock av en ur
holkad aspstock som därefter blivit utspänd. Spanten har varit surrade med 
granrötter mot klampar i bottenstyck et. Ä ven borden är surrade till varandra. 
Stäven på Mekrijärvibåten består av ytterligare en urholkad stock. Båttypen 
tycks ha förekommit från medeltiden och fram emot år 1700, enligt bevarade 
båtfragment (7) 

J. V. Lindgren har i sin "Ordbok över Burträskmålet" ett verb "tjiin" som 
betyder a:öra en stock smalare i änden. så att den passar j skåran Cyid 
hustimrjna:. Ordet är upptecknat i Nysätra socken. Möjligen syftar ordet 
kinning ursprungligen på stockbottnen med ändarna formade till stävar. 
Senare när bottnen gjordes av bräder fick de täljda delarna vid stävarna 
denna benämning. De satt på samma ställe som där bottenstocken smalnade 
av mot änden. (8) 

Kinningsbåten levde kvar trots att man slutade använda den i flottningen. 
Den levde kvar i sin gamla funktion som fiskebåt. I. Arvidsson beskriver 
kinningsbåten 1914: "Båten var af en här vid såvälljustring som notdrag
ning vanlig typ; bred och ganska flatbottnad och med 3 bord. Båtens längd 
öfver stäf 5,3 m och största bredd 1,53 m." (9) 

Vi har en möjlighet att få fram antalet notbåtar i byarna i nedre Skellefte
dalen år 1811. Då genomförde militären recognoseringar i området som 
underlag till en karta. För varje by tas antalet fiSkebåtar upp. 



Degerbyn som hade två fiskebåtar torde ha haft två notfiskelag med var 
sin notbåt som var en kinningsbåt. På 1830-talet hade byn fyra notfiskelag. 
Dessutom torde byn ha haft raitbåtar, dvs. hjälpbåtar som hjälpte till att 
dra noten, vilka inte förtecknats i längden. Militären var väl intresserad 
av de största båtarna som skulle kunna ha någon militär användning. DärfOr 
har endast de stora notbåtarna förtecknats. Varje bonde torde annars ha haft 
minst en båt var. På 1790-talet bedrevs notfiske iDegerbyn vid varpen Wella 
och Nettingholmen. Under 1900-talet bedrevs notfisket vid Nettingholmen med 
landdragning, dvs. endast en båt användes och noten drogs i land. Vid Wella 
använde man s k bonötning (notfiske med två båtar och där noten drogs in i 
notbåten). Därför är det troligt att det i Degerbyn fanns åtminstone en raitbåt, 
möjligen två, som inte tagits upp i längden. De övriga byarna mellan Medle och 
Sörböle hade följande bestånd av fiskebåtar: 

Medle 4 st 
Myckle 3 st 
Klutmark 4 st 
Lund 4 st 
Sunnan å 3 st 
Grubban l st 
Sörböle 2 st 
Norrböl e 3 st 

I längden anges också att en fiskebåt rymde fem till sex personer. (lO) 

Skellefteälvens kinningsbdtar i nyare tid 

Kinningsbåten levde kvar i notfisket. Vid notfiske var båten lämplig då den var 
flatbottnad och blev därigenom mycket stabil. När man fiskar med not måste man 
ibland stå i båten under arbetet med noten. Därför är det en nödvändighet att ha 
en stabil båt. När noten drogs in i ena båten ute på älven kunde tre karlar dra 
av alla krafter och båten måste klara en stor belastning. När noten drogs in följde 
mycket vatten in i båten • men båtens botten var flat och bred och bar därför bra. 
Den flatbottnade bottnen gjorde att båten tog sig fram där det var grunt t ex i en 
stenig fors. De täljda kinningarna tog emot stötar från stenarna utan att skada 
båten. Sidan i kinningsbåten är låg vilket är en fördel då man drar in noten i båten. 
Som tidigare berörts kallas metoden att notfiske med två båtar och där noten dras 
in på den ena, för bonötning. Noten förvarades i notbåten och kastades ut från 
denna. Efter att noten dragits av de bägge båtarna togs den upp i notbåten (var av 
samma längd som raitbåten, dvs. hjälpbåten, men notbåten bredare än raitbåten). 
Genom att botten var platt kunde noten tas in på grunt vatten. Kinningsbåten håller 
en stabil kurs i vattnet, vilket var en fOrdel när man drog noten. Flottningsförening
ens båtar. inlandsbåten (förf:s benämning), upplevdes som mer vingliga. 

Herbert Bergkvist i Medle säger att flottningsbåten var rank och omöjlig att stå i. 
Det gick inte heller att kliva mellan två flottningsbåtar när man tog ihop noten ute 
på älven. 

55 



-

. . . l . l , . • · l l·· ' : . ' : ! . ; l . 

1

-·- .. -: ....... ; .. ; .. 1 •• ·_ 1 .. :.S ;c i. s.. ö ve.. r i t- oll n iM J~ 4.1&- ' 
l . l . . , l . l l • ' . l J . : 

. . • : • l • l ; l ' ; ·' l l l l ! l ; 
i l ; . l ; ! l l 

, ·.. i· . .. : .. ::· ! .. : ".i. ·' . . . l 

f.. ~ .. .. . .. ! . ; .... 
l. 

l . 
t·- · · 

"l 

l 
····l 

. i 
: l 

l , i ., 
l 

. : . ! 

; 

• l 

1 •• 
l 

l 

l 
""l 

. • . ! 

........... ... - .~ -- !.- ··;··· ... ... . 
l 
l .... , 

. : . ! • •. ; • . 
! : 

' l 
l 
l 

l .. l 

. . ' ! . l 
:. ... : .. :.· . : ~ .i _: ... : .. ~ : ~ l 
t : l i . l 

; ___ _ 

: ' 

i · 
! l ' . . 

. l 



på älven. 

Kinningsbåten ansågs också lämplig vid ljustring, eftersom båtföraren, som stakade 
fram båten, och ljustraren stod i båten. Den flata bottnen gjorde båten stabil. Om 
man använde notbåten så var den bred och rymde mycket ljustringsved. Genom 
den flata bottnen kunde den även ta tung last. Men man kunde även använda en 
flottningsbåt vid ljustring, särskilt om man skulle ljustra i strömt vatten där kinnings
båten var osäkrare. Kinningsbåtens stäv går rakare uppåt och därför passade lys
järnet bättre till en sådan båt, berättar Herbert Bergkvist. På flottningsbåten går 
stäven mera snett uppåt. Men en del personer hade börjat tillverka lysjärn som 
var anpassade till flottningsbåten. 

Det är ovisst om den s k inlandsbåten förekom i byarna i nedre Skelleftedalen 
under 1800-talet och vid sekelskiftet, annat än i flottningen. I fisket användes 
kinningsbåtar. Herbert Bergkvist i Medle uppger att i hans barndom på 1920-30-
talen kunde man låna båtar av flottarna när de kom på våren. Man kunde även 
köpa utrangerade båtar från flottningsföreningen. Båten togs då ner l dm. Flott
ningsbåten användes till att ro fluga och laxdrag samt vid nätfiske. Denna båttyp 
var lättare att snabbt manövrera särskilt i forsar där det var viktigt att snabbt 
kunna ändra kurs. I dessa funktioner användes även den båttyp som gjordes av 
slöjdläraren Axel Hedlund i Medle. Båttypen liknade kinningsbåten men hade 
inte täljda kinningar. Dessutom hade båten en spegel i aktern. Hedlunds båtar 
var lättare än kinningsbåten. De var även lättare att tillverka än kinningsbåtarna 
och kunde göras i större antal. 

Kinningsbåten var trögare att vända än 
flottningsbåten och detta var en nackdel 
speciellt i forsar där det gällde att snabbt 
kunna ändra kurs. Enligt Hjalmar Berg
kvist i Myckle, ca 85 år gammal, tycks 
man enbart ha använt kinningsbåtar i byn 
i hans barndom. 

På 1940-talet började man köpa in hund
bergsbåtar (tillverkades i Hundberg, Malå 
socken). Den var en liten och lätt inlands
båt som upplevdes lämplig när man rodde 
drag. Hundbergsbåten - som var lättvänd -
passade bra i forsar. 

Vid Lejonströmsbron: Fiskare från Lund 
Herbert Bergkvist känner inte till någon som -ev. någon Forssell-. En kinningsbåt. 
gjorde båtar av flottningsbåtstyp i Medle. Åke 
Lundberg i Degerbyn säger att Jon-Persa Lundberg gjorde sådana båtar i Medle 
vid sekelskiftet. Troligen började inlandsbåten att användas i byarna efter att 
båttypen slog igenom som flottningsbåt men kinningsbåten verkar länge ha be-
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hållit en stark ställning. Ännu i början av 1900-talet verkar inlandsbåten ha haft 
en svag ställning som bruksbåt i byarna i nedre Skelleftedalen. 

Båtbyggare som gjorde kinningsbåtar i Medle var Nils Hedlund, Axel Hedlund, 
Viktor Lundberg, Viktor Lundkvist och Jonas Lundberg. Som tidigare nämnts 
användes inte kinningsbåten i flottningen på Skellefteälven efter 1865. (11) 
Däremot användes den i Byskeälven. Konrad Marklund i Myckle, 93 år gammal, 
berättar att i början av 1900-talet var en byskebo med i flottningen på Skellefte
älven. Han ville inte ha flottningsföreningens båtar utan tog med sig sin egen 
kinningsbåt. De som hörde talas om detta blev oroliga och undrade hur detta 
skulle gå. Man trodde att båten skulle dras ner i någon fors. Men flottningen med 
kinningsbåten hade gått utmärkt. (12). 

Det kan tänkas att kinningsbåten påverkat sin efterträdare som flottningsbåt, dvs. 
inlandsbåten. Valter Thulin i Hedlunda, Lycksele, som flottat på Skellefte-, Vindel
och Umeälvarna berättar att båtarna på Skellefteälven skilde sig från båtarna i de 
andra älvarna. Flottningsbåten på Skellefteälven var bredare i fören så att två per
soner skulle kunna arbeta tillsammans med att lossa brötar. Båtföraren och bakrod
daren arbetade i fören med bröten medan stävaren höll båten. I Vindelälven arbeta
de båtföraren i fören med att lossa bröten. Bakroddaren satt kvar vid årorna och 
stävaren stod beredd med forken för att snabbt ta sig därifrån om bröten skulle gå. 
I Umeälven stod båten med aktern mot bröten och stävaren arbetade med bröten. 
Skulle bröten gå var detta en fördel då båten var rättvänd och kom iväg snabbt. 
Möjligen kan den breda fören hos flottningsbåtarna i Skellefteälven vara ett minne 
från den tid då kinningsbåten användes som flottningsbät. Kinningsbäten är bred i 
fören och rymlig för den som arbetar där, en egenskap som påpekas av flottare i 
Byskeälven. (13) 

Under 1950-talet använde en del notfiskelag en flottningsbåt som raitbåt. Den hade 
en fördel genom att den kunde lättare gå över timmerbommar. Under samma tid 
förekom även kinningsbåtar med spegel i aktern. De dög inte i notfisket men kunde 
användas i annat fiske. Denna båttyp gjordes av Axel Hedlund i Medle - men han 
gjorde även traditionella känningsbåtar på beställning. 

På 1950-talet användes känningsbåtar från Medle och Klutmark i väster och ner 
till Sörböle i öster. Från Sörböle och ner till älvens mynning användes skötbåtar 
eller färjor i notfisket. Dessa byar ligger nära havet och har även bedrivit havs
fiske. Kanske tog man havsfiskebåten även till älvsfisket. Vid dessa byar är 
älven ganska stillaflytande och saknar forsar. Kinningsbåtens stora fördel var 
att den gick att använda där det var stenigt och lågt vattenstånd. Dessa betingel
ser fanns knappast i byarna nedströms Sörböle. Ingvar Söderlund på Sörböle 
uppger att notfisket hade upphört tidigt i byarna nedströms Sörböle men återupp
togs under andra världskriget. Söderlund menar att man tidigare kan ha haft 
känningsbåtar i området. (14) 

När utbyggnaden av Kvistforsens kraftverk var klar i början av 1960-talet 
upphörde notfisket mellan Medle och Sunnanå - och kinningsbåtarna försvann. 



r 
Skellefteå museum har en kinningsbåt från Skellefteälven, en raitbåt byggd av 
Viktor Lundberg i Medle, senast mitten av 1930-talet. Längden över stävarna 
är 545 cm och största bredden 130 cm. Skellefteå museum saknar en notbåt 
från området. Under båtinventeringen sommaren 1989 kom ingen kinningsbåt 
fram från området (ett reliktområde för kinningsbåten som försvunnit långt 
tidigare på andra håll). Byggandet av Kvistforsens kraftverk tog snabbt död på 
denna båttyp i Skellefteälven. 

Kinningsbdtar i inlandet 

Under sommaren 1989 fanns fortfarande några kinningsbåtar i bruk i sjöarna i 
J örns socken. Dessa båtar var alla tillverkade av Einar Berglund i Ulriksberg, 
Jörns sn. Han byggde kinningsbåtar till flottningsföreningen i Byske- och Åby 
älvar. Vardera en kinningsbåt var i bruk på Degerträsket och på Hornsträsket 
Vidare fanns en kinningsbåt bevarad på en lagårdsvind i Hedträsk. I J örns sn 
har det även funnits andra byggare av kinningsbåtar. Johannes Vestermark i 
Djupträsk-som dog 1941- byggde kinningsbåtar fram ti111920-talet. De använ
des på sjöarna för fiske och för slåtter av sjöfoder. (15) 

I Åbyälven var den s k lappbåten (dvs. inlandsbåten) vanligare än vad kinnings
båten var. Åby älv är mindre stenig än vad Byskeälven är. Byske- och Åby-älvar 
är ett sista reliktområde för kinningsbåten. Det är sannolikt flottningen som har 
bevarat båttypen. Gamle flottaren V alter Markström i Tvärån intill B yskeälven 
bygger som pensionär kinningsbåtar. Han är den siste byggaren av denna märk
liga båttyp. 

En flottningsbåt-byggt av Einar Berglund; ägare: Skellefteå museum- är 492 cm 
lång och 140 cm bred. En kinningsbåt, som använts som fiskebåt på Byskeälven, 
är 469 cm lång och 140 cm bred. Ytterligare uppgifter om kinningsbåtarna i dessa 
älvar finns i Lennart Sundqvists artikel. 

Ä ven i Norsjö socken användes kinningsbåten. Där verkar den ha gått ur bruk på 
1920-talet. På Norsjön användes båttypen i notfisket. Vid sekelskiftet byggde Janne 
Näsvall i Näset och Moses Dahlberg i Bastutjärn kinningsbåtar. (16) I Sörbyn i 
Norsjö låg resterna av en kinningsbåt kvar våren 1969. Den var sönderskruvad av 
isen. På Norsjön försvann båttypen på 1920-30-talen. Möjligen var det övergången 
till båtmotorn som krävde andra båttyper. 

I Hemmingen finns en kinningsbåt bevarad som är byggd av Johan Ulrik Gabrielsson 
ca 1880. Den har varit använd i byn storklinten vid Södra Lidsträsket för större 
transporter, för fiske och för att frakta kor över sjön, Båten är 593 cm lång och 147 
cm bred. Spanten är tränarade mot borden utom översta bordet som är spikat. 
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Kinningsbåten är även bekant i Rörträsk. I början av seklet byggde bl a Nikanor 
Stenberg denna båttyp. (17) I Gallejaur på gränsen mellan Norsjö och Arvidsjaurs 
socknar fanns en kinningsbåt kvar fram till1920-talet. Den ägdes av Greta 
Karlssons morfar som använde den i fisket på sjön. (18) Torsten Ståhl i Norra 
Stensjön i Byske sn, uppger (DAUM bd 2036) att i Näverliden vid Glommersträsk 
fanns en båtmakare som byggde kinningsbåtar till flottningen i Byske- och Åby 
älvar. 

Båttypen fanns även i Djurträsket där den sista kinningsbåten byggdes på 1910-
talet. Den båten finns bevarad på länsmuseet i Umeå. Karl Gustafsson i B jurträsk 
berättar (DAUM bd 836) att kinningsbåten gick lätt i vattnet och gick upp på vågor
na. Båten klöv dem inte. I B jurträsk byggde en person Alarm kinningsbåtar vid 
sekelskiftet. De uppges ha varit små. sagesmannen tror att de kan ha varit ca 
4 meter långa. (19) I Träskliden vid Långträsket användes kinningsbåtar för 
att transportera får över sjön. Den sista båten var i drift fram till1920-talet. (20) 

Länsmuseet i Umeå har även en kinningsbåt från Rismyrliden i Burträsk socken. 
De sydligaste säkra beläggen på kinningsbåten är Rismyrliden och Hemmingen. 
Det är oklart om båttypen funnits väster om Galleja ur. Den kan ha funnits ända 
uppe i Arjeplog. Von Hogguer skriver i boken "Vildmarksliv i Lappland" år 1828 
om båtarna på Hornavan: "Vi foro denna gång icke i någon av de mindre båtarna 
utan i en så kallad kyrkbåt, d.v.s. en sådan, som de svenska nybyggarna använda, 
då ett större sällskap ämnar sig till kyrkan. Denna båttyp har en alldeles flat bot
ten och ligger inte djupt, men trots detta stötte vi flera gånger på grund så hårt 
att våra förare och bärare måste hoppa i vattnet till höfterna för att få oss flott". 
(21) 

Slutord 

Uppgiften att enbart nybyggarna använde denna båttyp är intressant. Det är 
möjligt att kinningsbåten ursprungligen användes av bofasta personer i kustlan
det. Kinningsbåten är en tung båt som är svår att transportera mellan sjöar, 
därför torde den ha varit mindre attraktiv hos samerna. I äldre tid har samerna 
haft lätta bärbara båtar, av inlandsbåttyp. 

En annan detalj hos kinningsbåten kan möjligen peka på ett nordiskt ursprung. 
Kinningsbåten har bet, dvs. tvärbalkar som stabiliserar båten. Invid betet 
finns en sittbräda. Det finns också hos skötbåten och langenbåten i havet och hos 
den sjöbåt som liknar dessa båtar. Däremot saknar inlandsbåten bet. Hos inlands
båten är det spanten som stadgar båten. Olavi Korhonen skriver i boken "Samisk
finska båttermer •.. '' att bet är ett nordiskt ord som lånats in i finskan i formen 
"pi i ta". Det verkar som om bet ursprungligen skulle ha saknats hos finska betar. 
(22) Ä ven samiska båtar har troligen saknat denna detalj eftersom mycket talar 
för att inlandsbåten ursprungligen har varit en samisk båttyp. Detta resonemang 
kan antyda möjligheten att kinningsbåten ursprungligen är en nordisk båttyp. 

Kinningsbåten började tidigt att gå ur bruk. En orsak till tillbakagången kan vara 



att båttypen var för tidsödande att tillverka. Däremot uttalar sig många mycket 
uppskattande om båtens egenskaper. Det man främst anger är båtens sjövärdighet. 
En person säger att man utan oro kunde låta barnen vara ute i en sådan båt. Trots 
att båten tidigt började gå ur bruk har kinningsbåten hållit sig kvar längs Byske
älven. En orsak till detta förhållande är att älven är så grund och stenig att inte 
någon annan båttyp går att använda här. Flottningens behov av kinningsbåtar har 
gjort det möjligt för båtbyggarna Berglund i Ulriksberg att leva på båtbyggeriet. 
Därigenom har det också funnits en båtleverantör till allmänheten. Fortfarande 
görs kinningsbåtar av Valter Markström i Tvärån. Kinningsbåten verkar vara 
den enda av de traditionella båttyperna i norra Västerbotten som fortfarande 
tillverkas och brukas, vilket måste tillskrivas båtens utmärkta egenskaper i 
grunda vattendrag. 

NOTER: 

(l) Intervju med Axel Vikström, Medle, 24/11987. 
(2) Västerbotten 1971, s. 51. Västerbotten 1980, s. 132-136. 
(3) Intervju med Torsten Marklund, Norra Bergfors, sommaren 1989. 
(4) Intervju med Enar Berg, Utternäs, Norsjö sn, sommaren 1989. 
(5) Intervju med Hjalmar Lindahl, Kalvträsk, sommaren 1989. 
(6) Brev till flottningschef Oskar Gren i Skellefteå från en man i Medleden 

18 januari 1935. Skellefteå museum. Brevets underskrift är något svår
läst men avsändaren skulle kunna vara Jonas Jonsson i Medle som först 
var förman i flottningen och sedan blev flottningsinspektor. Hans far Ola 
Jonsson var också flottningsinspektor. Uppgifter från Herbert Bergkvist 
i Medle. 

(7) Forssell, Henry: Mekrijärvibåten, I: Bottnisk kontakt I, Örnsköldsvik 
1982, s. 39-44. 

(8) Lindgren, J. V.: Ordbok över burträskmålet, Uppsala 1940, s. 74. 
(9) Arwidsson, I.: Om ljustring av lax, I: Svensk fiskeritidskrift, häfte IV, 

1914, s. 97. 
(10) Militär recognosering ingår i: Militärgeografi, Västerbotten, volyum lO, 

häfte 12, Krigsarkivet. Kopia finns på Skellefteå museum. -- Degerbyn 
från forntid till nutid, Skellefteå 1985, s. 159-171. 

(11) Intervju med Herbert Bergkvist, Medle, sommaren 1989. Band på 
Skellefteå museum. 

(12) Intervju med Konrad Marklund, Myckle, sommaren 1989. Band på 
Skellefteå museum. 

(13) Intervju med Valter Thulin, Hedlunda, Lycksele, sommaren 1989. Band 
på Skellefteå museum. 

(14) Intervju med Ingvar Söderlund, Sörböle, Skellefteå, sommaren 1989. 
(15) Intervju med Anders Lindmark, Nyborg, J örns sn, sommaren 1989. 

Band på Skellefteå museum. 
(16) Jakobsson, E.: Båtar och notrep, I: Liten historik om norsjöbygden, 

Norsjö 1978, s. 34-35. 
(17) Intervju med Gustav Stenberg, Rörträsk, Norsjö sn, sommaren 1989. 
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(18) Intervju med Greta Karlsson, Gallejaure, Arvidsjaurs sn, sommaren 1989. 
(19) Intervju med Joel Persson, Böle, Norsjö sn, sommaren 1989. 
(20) Intervju med Filip Larsson, Träskliden, Norsjö sn, sommaren 1989. 
(21) Hogguer, von: Vildmarksliv i Lappland, Stockholm 1928, s. 96. 
(22) Korhonen, Olavi: Samisk-finska båttermer och ortnamnselement och 

deras slaviska bakgrund; Skrifter utg. av Dialekt-, ortnamns- och folk
minnesarkivet i Umeå (DAUM)- serie A. Dialekter 
nr 3, Umeå 1982, s. 82-88. 



Stig-Henrik Vikluod: 

V AD MAN KAN HITT A I TIDNINGSFILM 

För den person som söker uppgifter om äldre tider kan gamla tidningar vara ett 
utmärkt hjälpmedel. NU är ju dessutom ett stort antal tidningar överförda på 
mikrofilm (i någon mån på mikrokort- har själv sett Piteå-Tidningen på mikrokort!). 
En översikt finns tillgänglig: "TIDNINGSFILM" heter skriften. Och den finns i 
alla fall i stadsbibliotekens expeditioner - om man vill titta i den. Med översikten 
som underlag har jag rätt så ofta lånat mikrofilmade tidningar de senaste åren. 
Skellefteå Tidning och Skellefteå Nya Tidning finns på mikrofilm. Umeå universitets
bibliotek har rullfilmerna. Så efter ett tag kan man ta del utav vad som finns i de 
äldre lokaltidningarna. 

Här nedan tänkte jag ge ett par exempel på vad man kan finna i tidningsfilm: 

"För att wisa det oundgängliga behofwet af en flottningsreglering i Skellefteå elf 
anhålles, att följande bewis måtte i Skellefteå Tidning intagas. 

På begäran af Herr Kapiten N. Sandström i Skellefteå får undertecknad under 
Eds förpligtelse uppge allt det Sågtimmer som från tiden af 1865 års sommar tills 
dato blifwit försågadt wid Sävenäs Ångsåg, och tillhörande Urswiks Ångsågs-Aktie 
Bolag, samt af gallraren Anton Lindgren till kontoret ingifwit, nemligen: 

1865. Oktober lO försågadt. 
25 st. 8 tums 14 fots 
4"9 """ 
3" 10 " " " 

11" 8 " 22 " 
7" 9 " " " 

10" 10 Il " " 
3" 11 Il " " 
2"12""" 

December 31. 
11 st. 8 tums 14 fots 
18 st. 9 " " " 

2 st. 10 " " " 
5 st. 8 " 20 " 
3 st. 9 " 
l st. 10 " 

" " 
Il " 

1866. December 31. 
3 st. 10 tums 14 fots 
l st. 11 " Il Il 

l st. 8 " 21 " 
3 st. 9 " " " 
4 st. lO " " " 
4 st. 11 " 21 " 
l st. 12 Il Il Il 

S:a 122 st. Sågtimmer 

63 



64 

På försommaren år 1866 erhölls Ordres från förwaltningen wid Lejonström, att allt 
Sågtimmer som befans komma till Sävenäs timmermagazin, och gemensamt wore 
försedt med såwäl Urswiks Ångsågs timmermärke som ock Lejonströmska werkens 
märke skulle försågas w id Sävenäs och utan widare anotering, anses såsom Lejon
strömska werkens tillhörighet, hwadan stycketalet derå ej kan uppgifwas, men att 
under nämnde års sommar sådant timmer på befallning blifwit försågadt wid Sävenäs 
intygas härmed. 

Sävenäs den 31 December 1866. 
P. W. Södergren. 

Egenhändig namnteckning intygas af 
Ax. Wilhelm Conradson N. M. Ström 

Att jag sistliden wår war närwarande wid ett tillfälle då Lejonströmska sågwerkens 
timmerintummare, Gustaf Bergström i Bastuselet påslog en Urswiks Ångsågs Bolag 
tillhörig sågstock det Lejonströmska P-märket, och att jag dessutom wid ett annat 
tillfälle passerade förbi en större timmerhop försedd med Skellefteå Ängsågs Bolags 
skogsmärk, hwilken då af Bergström med biträde uppskottades, wid den derefter 
påkommande timmerflottningen, deruti jag deltog och war närwarande wid utwält
ningen af densamma, befunnos stockarna wara påslagna med Lejonströmska P
märket, deraf likwäl en del syntes med samma stämpel wara öfwerkorsade; allt 
detta under edsförpligtelse. 

Arwidsjaur den 6 Februari 1867. 
Clemet Clemetsson i Lewattnet 

Lappman (bomärke) 
Wittna Zachris Mörtsell. C. E. Johansson" 

Ovanstående är utdrag ur Skellefteå Nya Tidning den 18 september 1867. 
Nedanstående är ur samma tidning och år - men då är det den 27 november: 

e · --~--~--------~ _._ .. · ___ - :': · €ftlltftcå • 
. · afrlil EftUcffci Xutiinf~cftione 
~ ' bi[hitt,.· 'ito unbr-c dntB fcgf'ltion~tit-, 

mtb"24lj: f'~tf'9g om tiUfammnnB 15599 
' 9l\lf&ftci! tia· Utrifce orlCT cttortnah 
. · foljante ~ro'tuflt'r, nrmligcn : · 
. · i 27,409 [cntncr XjSr.l, 
· 2 . 43,43~ - - ft. e"att.lt unbCT 6,s tnm, 
: 299,634.- fullitfot Sjetfar, 
1,269,3-17. Shtbiffot <_p{;tnfor, 
. 54 7,642 $tu~itfot mratcr, 
·- · · -_ 449'ft. Eriror öfrocr 14 fot, 

530 fl . . 'ilr.lmncn, 
;~ !)o - f.1mn.u bjt-tf- c6f 11nnnn \-rc'o, 
' 12 ft . .)8JJ•'<flaf.n, · 
,. 55. fl. crcrrnte l.pumrträ'D, 

-- .. ··:. -S8iclf o6f rT.lnf~um~ fcr 246 ~br 
- 66. f.lnncr 9lcm o~ 
914. f.1nnOT rr:tatt ~ränttio . 



Tittar man i lokaltidningen SKELLEFfEÅ NY A TIDNING den 10 juni 1868 
hittar man bl a följande: 

" •• Att Bergmästaren A. J. Baer, 
inom Skellefteå Socken inmutat ne
dannämnde grufwor, nemligen: 

o 
A Kågeträsk bys egor; en Swafwel 

och Kopparkisgrufwa under namn af 
Per Ols Grufwan. 

o 
A samma bys ego r; en dito dito un-

der namn af Stora Hedgrufwan (be
lägen å mark förut tillhörig Johan Jo
hansson i Kågeträs k.) 

o 

A dito dito en dito dito under namn 
af Brännlandsgrufwan, samt 

o 

A Prestebordet dito; en dito dito un-
der namn af Dömansgrufwan. Och att 
dessa inmutningar gälla från och med 
den 4 Maj detta år." 

Som synes kan man hitta intressanta uppgifter i tidningsfilm. Här har jag inte 
medtagit annonser som berör t ex handel. Själv undersöker jag med friskt 
mod uppgifter rörande släkten Riego-Franke •.. 
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Stig-Henrik Viklund: 

BUREBYGDENS IDROTTSHISTORIA 

I egenskap som sekreterare i Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap höll Viklund ett idrotts
historiskt anförande i Bureä hembygdsgärd den 29 juli 1992. Uppfordrat material (kopior ur 
lokaltidningar, årsrapporter samt några bilder) uppvisades under föredraget. Mötesdeltagarna 
- 18 personer - kunde efter anförandet granska det framtagna materialet. Föreliggande artikel 
är baserat på Viklunds föredrag. 

Min förhoppning är att Ni blir intresserade av att starta en studiecirkel om 
Burebygdens idrottshistoria. Att anordna studiecirklar tillsammans med 
idrottens studieförbund SISU ingår i det idrottshistoriska sällskapets önske
mål då verksamhetsplanen upprättas. Men tyvärr har det alltid misslyckats 
- och man kan ju fundera varför just detta ämne skulle vara så svårt att få 
igång ..• (l) 

Annars inriktar sig sällskapet på att anordna s k idrottscafeer där utövare, 
ledare m fl berättar olika episoder som bandas in. Vi har varit ett antal gånger 
i Skellefteå och Umeå - men också ute i bygderna: Norsjö, Lövånger och Bur
träsk. Det fanns en gång planer för Bureå- men det blev icke av •.• Nu i höst 
finns planer för en cafeträff om innebandyn i Skelleftebygden. Möjligen nästa 
år är vi i Boliden (där har ju hembygdsföreningen haft cirklar och producerat 
skrivna arbeten).(2) 

Det idrottshistoriska sällskapet utger en medlemstidning- VISUELL T. 

Norrlands äldsta idrottssammanslutning har ansetts vara Skellefteå skarpskytte
förening, bildad 1863, sedermera namnbyte 1887 till Skellefteå skyttegille. Nu 
kan det noteras att Skellefteå skyttegille bildades den 18 maj 1861 - förde en 
tynande tillvaro - reorganiserades 1863 och då fick namnet Skellefteå skarp
skytteförening. 

Bureå skyttegille bildades den 3 mars 1900. R. Wallmark har i Bureå skoltidning 
nr 7, våren 1949, beskrivit skyttegillets historia t o m 1948. I den artikeln finns 
noterat att en del idrottstävlingar vidtogs i samband med friluftsfester - men inte 
i stort sett något mer. 

Första gången tävlingsresultat ingår i lokaltidningarna är från 11 och 12 augusti 
1900. Karl Wall erövrar första pris å 200meters bana. Albert Norqwist vinner 
100-meters-banan. Två veckor senare medtas även burebor i skyttetävlingar 
anordnade av andra skytteföreningar: Täflingsskjutning om statens pris å 
Skellefteå skyttegilles skjutbana vid s k Klockarberget. Första klassen, 4:e 

• o 
pns. 15 kr = J A Aden, Bure. 

Söndagen den 31 augusti 1902 förekommer å Viktor Nyströms gård även idrotts-



tävlingar - en del muntrationstävlingar såsom "snigelåkning på welociped" och 
"löpning med ägg"-- men också riktiga idrottsgrenar som "höjdsprång" och 
"höjdsprång med star'. 

Skytte- och idrottsfester i Bureå ägde rum en gång om året. 25-26 juli 1903: 
första gången hinderlöpning med Knut Nordström, Bureå, som segrare. 

Jag har i BIF -blaskan nr 2 1985 skrivit om något som givit mig många fundera
tioner: Skellefteå Nya Tidning berättar om en stor skyttefest inkl idrottstäv
lingar söndagen den 23 juli 1905. Ber härmed att få citera ur tidningen: 
"Bure Idrottsförening hade i samband med festen anordnat idrottstäflingar, 
hwilka ådrogo sig stor uppmärksamhet och många gånger gåfwo anledning 
till skallande skrattsalwor. När de på disponent Nordströms initiativ företagna 
kapplöpningarna i säck och med ägg för äldre personer, i hwilka täflingar 
disponenten och Bureholagets öfriga tjänstemän samt några "wälfödda" 
Skellefteåbor deltogo, gingo af stapeln, hade åskådarna på grund af ohejdadt 
skratt nästan lika swårt hålla balansen som de med fötterna i säckar springande 
täflarne." 

Vad som förbryllar mig är benämningen "Bure idrottsförening". När bildades 
den föreningen? Vem ingick i styrelsen? Ordförande? Finns handlingar kvar? 
Kanske i Bureå AB:s arkiv? 

Hur som helst nästa gång det är skyttefest med bl a idrottstävlingar - dvs den 
29 juli 1906 - omnämns inte idrottsföreningen. Då är det skyttegillet som sköter 
om arrangemanget. Dragkamp är en av grenarna. 

Nåja, till kvällens föredrag genomgick jag även Skellefteå Nya Tidning anno 1904. 
Skytte- och idrottsfesten försiggick det året 16-17 juli. Och i samband med idrotts
festreferatet står det följande intressanta rader: "Sedan förfriskningar intagits 
widtogo idrottstäflingarne, ledda af idrottsföreningens ordförande, herr Erik Nord
ström. I täflingarna deltogo ett 100-tal anmälda." 

Kanske någon mötesdeltagare minns Erik Nordström? Det skulle vara bra att få 
upplysningar som kan bidra till att man får veta mera om den här föreningen! 

o 

Ater till ordningen! Första gången man får ta del utav resultat är tävlingarne anno 
1907- så även i Bureå. Den 28 juli gynnades festen av ett härligt väder. Inemot 
1.000 personer deltog i festligheterna. Några vinnare och resultat: 
Höjdsprång: P Sandberg, Skellefteå -- 160 cm 
Längdsprång: K Nordström -- 4,84 m 
Höjdsprång med staf: P Sandberg -- 2,65 m 
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1908 den 25 och 26 juli förekom velocipedtätlan Bureå- Ljusvattnet - Bureå -
en sträcka på 20 km. Lars Norqvist, Bureå, vann 10 kr på tiden 47 min 15 sek. 
Andra grenar: höjdhopp, längdhopp, statbopp, hankdragning, stångstörtning, 
kulstötning samt löpning 100 meter. 

1909 finns endast annonsen med i lokaltidningarna. Inget referat, tyvärr. 

Lars Norqvist, Bureå, med sin prissamling. Fotograf: Maja Åström. 

I Skellefteå Nya Tidning den 17 januari 1910 står följande: "En idrottsförening 
"Kamraterna" bildades den 12 dennes i Bureå. Föreningen erhöll genast 30 
aktiva medlemmar men man emotser att detta antal skall inom närmaste tiden 
fördubblas." 

Året innan hade IFK Skellefteå bildats. Denna förenings protokollsbok för åren 
1910-14 finns bevarad. Men hur är det med IFK Bureå:s?? 

Här kan jag redovisa skridskotäflingar under påsken 1910. Banorna var för
lagda emellan Burwiksfjärden och Bure brädgård å respektive 500 och 2,500 
meter. På grund av snöbrist kunde inte föreningen anordna några skidtävlingar 
den här säsongen. 

En folk- och idrottsfest anordnades söndagen den 7 augusti 1910. Segrare och 
resultat: 
Höjdhopp: B. Renhorn, Skellefteå -- 1,45 
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Höjdhopp utan ansats: A. Nyberg, Bureå --1,30 m 
Längdhopp: B. Renhorn, Skellefteå -- 5,23 m 
Trestegshopp: F. Lagerqwist, Skellefteå -- 11,58 m 
Stafltopp: B. Renhorn, Skellefteå -- 2,91 m 
Löpning 100 meter: Julius Eriksson, Bureå (3) -- 14 2/5 sek 
Löpning 400 meter: F. Lagerqwist, Skellefteå --ingen tid angivet 

Efter prisutdelning sedvanlig dans och folklekar. 

Bland de bevarade årsrapporterna i Västerbottens idrottsförbunds arkiv i 
Folkrörelsearkivet i Umeå finner man en som rör IFK Bureå anno 1911. 
Då har föreningen 63 aktiva och 3 passiva medlemmar. Öfningsplatsen är 
på Bure Bolags idrottsplats. Ä ven årsrapporten för år 1913 finns bevarad. 
Då är J O Löfgren ordförande. Årsrapporten beskriver vad som hände under 
år 1912: tävlingar i allmän idrott, skidor och skridskor. (4) 

Skidtävling vid skolan i Bureå, 1914. Fotograf: Maja Åström. 

Efter första världskriget kom idrotten åter till Bureå. 

Skelleftebladet den 31 maj 1919 förtäljer "För bildande af en idrottsförening 
för skärgården hålles sammanträde i morgon kl 12 midd. å Trionlokalen i 
Bureå". 



Sammanträdet bidrog till att "Skärgårdens idrottsförening" kunde starta. 60 
personer anmälde sig direkt. Tillledamöter i styrelsen valdes hrr G. Johansson 
och H. Daau, Bureå, Karl Olsson, Sävenäs, B. Bäckman. Klemensnäs och 
Marklund, Ursviken. Man beslöt att börja med fotboll och allmän idrott. 

Den 21 september hölls klubbmästerskap 5.000 m på landsväg med R. Burman 
som vinnare. Tid: 18.32,6. Flera grenar var planerade- men "pga det miserabla 
skick hwari planen efter de senaste dagarnas regnande befann sig" uppsköts 
de övriga grenarna. 

Den 4 november skriver Skelleftebladet om "Internationell fotboll i Bureå" 
av signaturen "Play". Jag ber att få citera: 

"Det finns inte mera än en verkligt stor dag i hvarje människas lif. För hvarje 
Buregrabb är den dagen söndagen den 2 nov. 1919. Då Burepojkarna klådde 
engelsmännen med 7-0. I fotboll. 
Man ser på siffran och förvånas, ja, häpnar. Bureå slå England med sån't 
resultat! 
Och ändå är det sanning, rena rama sanningen. Det hände i söndags på Skär
gårdens idrottsförenings skridskobana, nej fotbollplan i Bureå. 
Nere i Bure hamn ligger en "tungviktare", en sådan där 4,000-tonnare och 
han är engelsman. I sitt inre har han en massa andra engelsmän och dessa 
äro fotbollspelare. Så snart de få en ledig stund träna de sin läderkula och 
sina egna ben. Och för hvar gång de gå in i en hamn -- särskildt svenska ham
nar, för de svenska fotbollspelarna sätta de mycket högt, och undra på det! 
-- sökes närmaste lag upp och så ställes upp till match. Det är inte ofta de 
förlora. Men i Bureå funno de sin verklige öfverman. 7-0 
Nu var det ju inte enbart Borespelare i det svenska laget. Där fanns också 
ett par framstående och kända nationella spelare, men de uträttade inte så 
mycket, bara S mål. Så var där också ett par "baggar", som man såg endast 
då och då. Allt det öfriga var rena Burepojkar och det var dom som gjord'et. 
Lefve Bureå! 
Publiken uppgick till 4 människor och l kvinna. 
Domare var alla 22 spelarna." 

Undrar just vem signaturen "Play" var ... 

Tyvärr fick "Skärgårdens Idrottsförening" ej användas. Så 1920 byttes namnet 
till Bureå IF. (5) 

Jag har fått förmånen att genomgå protokollsböcker för Bureå IF inför kvällens 
anförande. I och med att jag är särskilt intresserad utav mera äldre tider delger 
jag några axplock med kommentarer för åren 1921-1941: 

20 oktober 1921 förekom en reorganisering utav föreningen. Då noterades att 
man skulle inrikta sig på skidlöpning, allmän idrott och fotboll.§ 10: "Uppdrogs 
åt den nyvalda styrelsen att besöka den gamla styrelsen som för närvarande 
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yjstas j Klemensnäs, för att övertaga böcker material m m." Den nya styrelsen 
bestod av: K V Lundgren, ordf-- Sven Samuelsson, Egon Nyström, Matte 
Nyström och sekreteraren John Östlund. Suppleanter var: Ragnar Burman och 
Helge Nyberg. I samband med styrelsesammanträde den 24 oktober å kafe 
Åström fick Samuelsson uppdraget att "sätta sig i förbindelse med den enda av 
gamla styrelsen, som var möjlig att träffa, Bäckman Klemensnäs, och försöka få 
till stånd i sammanträffande". 
6 dagar senare förekom en träff med den avgående styrelsen, dvs Bäckman. När 
de andra reste erhöll Bäckman kassaboken, 2 st spjut och l st diskus. Skjortor, 
målvaktshandskar fanns hos John Östlund. Vidare skulle finnas ett par fotbolls
skor och en diskus i Bureå. Den 13 november togs upp en intressant fråga: 
Klemensnäs Trämassafabrik AB hade under 1920 skänkt till föreningen 100 kr. 
Pga föreningen låg nere denna tid så skänktes pengarna till "idrottens främjande i 
Skärgården". Bäckman fick uppdraget att se till att pengarna kom till rätt ända
mål! 

3/2 1922 § 3: "Som ingen ordentlig protokollsbok och medlemmatrikel finnas, 
beslöts att nämnda böcker skulle renskrivas." Denna paragraf gav svaret på 
min undran varför det börjar med protokoll som är avskrifter! 

Årsmötet 19 februari 1922: ordföranden K V Lundgren valdes till hedersleda
mot! Ett litet ovanligt grepp! Årsmötet 5 januari 1923 § 6: "Beslöts förrätta val 
av styrelse. Samtliga, nämnda, kandidater till ordf avsade sig. Efter en stunds 
parlamenterande otog sig K V Lundgren vara ordf tills en för saken intresserat 
och lämplig person kunde uppbringas, vilket av föreningen accepterades. Enär 
ej enighet om den övriga styrelsen kunde uppnås beslöts välja med slutna sedlar." 
Vid samma möte beslöts att inskriva damer i föreningen avgiftsfritt!! 

Frågor rörande dansbana och idrottsplan förekommer de närmaste årena. 
Även om fotbollsskor och "nya bollskjortor i färgen vit-svart randigt på längden". 

7 januari 1925 bildades en avdelning för Gymnastik och Boxning med Helge 
Nyberg, Frits Forssberg och Alf Bergström i sektionsledningen. Hur har det gått 
sedan dess med dessa idrottsgrenar i Bureå ?? 

Under årsmötet den 7 januari 1927 diskuterades ett förslag om föreningens ned
läggande. Man beslöt "enhälligt att föreningen i fortsättningen skall bestå". Det 
skulle vara mycket intressant att få veta mera om den här händelsen. Kanske 
någon minns vad som sades? Ibland kompletterar muntlig tradition det som finns 
nedtecknat! 

30 januari 1927 § 4: "På grund av att rnatrickelD icke hittades igen beslöts att 
köpa en ny sådan." Det är viktigt att hålla ordning med föreningspapprena. Ett bra 
sätt är att deponera material på Folkrörelsearkivet på Nordanå i Skellefteå. 

Den 29 maj fick styrelsen uppdraget att beställa hem nya fotbollströjor nu märkt 
med B.I.F. Vad finns kvar utav äldre idrottskläder? Normalt sett låter förening-
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arna yngre förmågor använda det äldre materialet. Det vore bra att ha något att 
visa för framtiden också! 

Ett protokoll fört 1928 vid möte B.I.F. och B.S.K. utan datum § 2: 
"Upptogs frågan om att sammanslå bägge Idrottsföreningarna inom byn. Sedan 
frågan diskuterats en stund så beslöts genom omröstning att sammanslå bägge 
föreningarna till en förening under namnet Bureå Idrottsförening." Vad jag förstår 
måste mötet ha ägt rum i slutet av september månad. Det finns en tidningsnotis att 
Bureå SK beslutat övergå till Bureå IF månadsskiftet september/oktober. 

25 januari 1930 beslöt man att börja med bandy. Kan någon berätta om bandyns 
utveckling i Bureå IF? 

12 december 1930 beslöt styrelsen att alla fotbollssspelare skulle märka sina skor 
och inlämna dessa till materialförv. fullgöres ej detta ålägges innehafvaren att själv 
betala skorna" . 

14 januari 1933 § 19: "Genom ordfframfördes en anhållan från medlemmarna P. 
Östlund och E. Stenlund som bidrag till studier vid Vindelns folkhögskola. På grund 
av föreningens dåliga ekonomi kunde något bidrag ej beviljas, men den avgående 
styrelsen efterskänkte sitt arvode, vilket i föreningens namn skulle tillställas 
ovanstående medlemmar". Sådana här beslut borde efterföljas. Men vet någon 
hur det gick för Östlund och stenlund med studierna?? 

20 maj 1933 § 4: "Som uppmuntran till fotbollspelarna beslöts att dessa skulle få 
fritt inträde vid föreningens hemmamatcher." 

Brottning var på tapeten 1934. Kan någon berätta om denna idrottsgrens 
vedermödor uti Bure? 

20 maj 1940 bestämdes att Bureå IF skulle vara arrangör för den "Stora Riks
marschen" 26 maj- 2 juni. Funktionärer- förutom styrelsen- N. Norlund och Erik 
Norrfors. 

20 januari 1941 § 1: "Förslag om att styrelsen skall propagera för att samtliga 
i BIFs aktiva idrottsmän skola söka inträde i Rikssjukkassan. Varvid föreningen 
skall betala läkarundersökningen då sådan behövs. Samt av sjukkassan återfå 
de två (2) kronor, som erlägges i inträdesavgift. Förslaget godkändes." 

Som synes har jag bara givit Er några axplock vad som hänt i Bureå Idrotts
förening med hjälp av en protokollsbok. En studiecirkel borde följa upp. Kanske 
en jubileumsbok då föreningen fyller 75 år borde vara på sin plats. Eller att fram
ta en utställning? 

Bilden är ett redskap som till kvällens anförande inte använts i någon större 



utsträckning. Just nu håller Folkrörelsearkivet och Västerbottens Idrottshistoriska 
Sällskap en bildidentifieringskampanj med anledning utav emottagna bilder från 
Nordsvenska Dagbladets sportredaktion- främst skelleftebilder. (6) 

Idrottsvisor efterlyser Sällskapet! Hade jag i förväg fått veta om en B.I.F.-visa 
hade Ni också fått höra sång i kväll. 

Sällskapet önskar att varje idrottsförenings arkivhandlingar deponeras på Folk
rörelsearkivet. Så även med de föreningar som finns i Bureå med omnejd. Bureå 
Tennisklubbs handlingar lär finnas i Stockholm! Skellefteå är närmare. 

Hoppas att något av det jag berättat är nytt samt att det kan inspirera till ytter
ligare undersökningar vad som försiggått i Burebygden. 

NOTER 

(l) Jan Lidroths studiehandledning i lokalhistorisk idrottsforskning, 
"l fädrens spår", tryckt 1988, hänvisades under föredraget som 
lämplig utgångspunkt för en studiecirkel. Martin Rönnlund, Bureå 
IF:s ordförande, berättade om planerna för utgivande av en jubileums
bok och blev intresserad att starta studiecirklar. 

(2) Bolidens hembygdsförening hade studiecirklar rörande idrottshistoria 
med Albin Wallin i spetsen. Utgavs ett stort antal arbeten: "Allmänna 
krönikan", Malmbacka idrottsanläggning, om Malmhallen, Guldkorn 
och annat ur BFFI:s historia 1926-1986, BFFI- alpina, BFFI- atlet
sektionen 1976-86, BFFI - bandy 1928-62, BFFI - bordtennis 1972-87, 
BFFI- fotbollen 1931-86, BFFI- friidrott 1932-51, BFFI- orientering 
1935-87, Brottning -- BFFI 1932-59, BBK 1959-69, Simverksamheten 
1932-86, Skidor, Hockey -- BSK 1956-62, BFFI 1962- , Friluftsfräm
jandet i Boliden 1947-87; dell-2, Bolidens gymnastikförening 1939-87, 
Bolidens tennisklubb 1934-86 samt Bolidens skytteförening - gevärs
skytte 1936-87. 

(3) Julius Eriksson, Bureå, var ordförande i IFK Bureå! 

(4) Om årsrapporter se avsnittet "Om bevarade årsrapporter" i min skrift 
STUDIER I NORD V ÄSTERBOTTNISK IDROTTSHISTORIA. 
(Skellefteå, 1988. -- Skrifter l utg. av Västerbottens Idrottshistoriska 
Sällskap ; l) 

(5) Detta enligt referat i Norra Västerbotten lördagen den 4 mars 1922. 

(6) Förevisades under föredraget en bild på en höjdhoppande BIF-are. 
Troligen P. O. En q vist! 
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Efter föredraget kunde Viklund framta - med ledning av genomgång utav 
tidningsfilm-bl a följande ur Skellefteå Nya Tidning 17 februari 1864: 

---------
~ l . l ~...f~ Hl 
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I samma lokaltidning den 29 juni 1864 står det om fö~eningen med underafdelningar: 
"Stammen tilll:a Compagniet i Staden och dess grannskap 40 man 

d:o till 2:a d:o i Gummmark 30 
i Ragwaldsträsk 22, tills,, 52 

d:o till3:e d:o i Ytterstforss 27 
d:o till4:e d:o i Bureå 18 

i Burwik 11, tills. 29 
d:o till S:e d:o i Skrämträsk 40 

i Klutmark 11, tills. 51 
d:o ti116:e d:o i Fahlmark 24 

i Hjoggböle 22, tills. 46" 

Här nedan ett bevarat medlemskort avseende IFK Bureå: 
r--------- --~ ------------------------~ .~ 
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I~ · rottsföreningen Kamraterna 
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··~· 

Gäller som inträdeskort till föreningens täflingar. .. ...... 
1.... . • 



Per Andre: 

o 

KOSACKER I SKELLEFTEA SOCKEN 1716 

År 1709 hade svenska armen gått under i Ryssland vid Poltava. Tillståndet i Sverige 
efter Karl Xll:s alla år av krig var minst sagt dåligt. Men det skulle bli än värre. 
Rysk militär ockuperade Finland och angrep svenska ostkusten över havet, bl a 
anfölls Umeå 1714. Flyktingar från Finland fanns i hela Västerbotten, svensk och 
finsk militär var förlagd där. Men orten kunde inte försörja varken folk eller hästar 
så truppen måste dras söderut. Hösten 1716 var endast mindre styrkor kvarlämna
de. 

Ryska kosacker fick därför vintern 1716-17 fritt spelrum. I början av december 
härjade kosackavdelningar i Torne socken. Avsikten var endast att plundra varför 
de undvek strid med uppbådad allmoge. En kosackhop strövade söderut efter kus
ten, förhärjade Luleå och Piteå städer och fortsatte strax före jul1716 in i Skellefteå 
socken. 

I skelleftetingets protokoll har vissa händelser under denna tid blivit detaljerat be
skrivna. Några av dem återberättas här. 

Tv/J. lulebönder 

Bröderna Jöns och Isak Jönsson, bönder från Luleå socken, flydde söderut när de 
hört att ryssen kommit till Torneå. De var troligen också handelsmän och hade 
stort bagage. Den 20 december hade de hunnit till Byske då en finsk ryttare has
tigt red förbi norrifrån och ropade att fienden bara var en halv mil efter. Det var 
snabbridande kosacker, hann han tillägga. Bröderna Jönssonskullee snart bli upp
hunna med sina tungt lastade slädar. 

skräckslagen spände Jöns hästarna från sina två lass, lämnade den ena släden i 
backen där vägen gick över B yskeälvens is och den andra vid Olof Nilssons gård 
intill vägen. Hustru och barn skickade han söderut med de lösa hästarna medan 
han själv och en 12-årig son stannade kvar för att bevaka sina värdefulla lass. 
Rädda gömde de sig i en gård en bit från vägen där en del av byfolket samlats. 
Men när ingen fiende kom under natten vågade de sig fram på morgonen. 

Allt som funnits på slädarna var då borta. Hos Olof Nilsson, där den ena släden 
lämnats, hade man aldrig sett till lasset, påstod man. Då man fortfarande väntade 
kosacker norrifrån fortsatte Jöns Jönsson gående med sin son, förbi Skellefteå 
kyrka och Lövånger kom de till Bygdeå. Där fick de bland alla flyktingar höra 
talas om en del av varorna som funnits på deras slädar. Tre klädespackar, två 
lärftsbalar och 20 alnar vadmal spårades och kunde mot "bärgningslön" återfås. 
Annat skulle finnas kvar hos Olof Nilsson i Byske, sades det. 

Hos OlofNilsson i Byske hade husfadern, när kosacklarmet kom, skickat hustru 
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och barn till skogs med hästen. Själv hade han gått upp till "övre byn", en bit från 
landsvägen. Vid midnatt hade han vågat sig tillbaka hem och då funnit bagage, som 
flyktingar lämnat vid gården och utefter vägen. Detta tog han hand om för att få sin 
"bärgarelön". 

Brodern till Jöns Jönsson - Isak - hade också lämnat ett städlass hos Olof Nilsson i 
Byske. Så småningom återfanns det i en bod där. Säckar var då uppskurna och skrin 
uppbrutna. Mycket var försvunnet. 

Vid skelleftetinget i mars 17171etade bröderna Jönsson fortfarande efter en del av 
sitt bagage, som innehållit bl a silversaker, kläder, fårskinnsfällar och mycket mat
varor. 

Ingen blev av häradsrätten i Skellefteå fälld för stöld, men det är nog klart att man 
i byarna efter vägen passade på att förse sig från flyktingarna. 

Finsk kvarnbyggare 

Erik Olofsson, kvarnbyggare från Österbotten, befann sig i december 1716 i Piteå 
stad. När han fick höra att ryssen var på väg dit lastade han snabbt sin kälke med 
det lilla han ägde, en liten kista, en skinnsäck, en strömmingsbytta, en bössa, några 
yxor och en järn panna. Med sin hustru och sin son drog han nattetid kälken söderut 
efter landsvägen. 

När familjen hunnit till Åbyn spordes att ryssen var i antågande strax efter. De 
flyktingar som hade hästar körde nu mycket snabbt söderut och de som gick hade 
svårt att hålla ut på den smalt upplogade vägen. I närheten av Åbyälven drog de 
därför kälken något åt sidan från vägen, lastade av bagaget och kastade snö över. · 

Sedan skyndade familjen söderut. I Tåme orkade hustrun inte längre, men kvarn
byggaren och sonen höll ut ända till Frostkåge, helt uttröttade och svultna. Så små
ningom kom de till Skellefteå kyrka och till Lövånger. 

När larmet stillades gick Erik Olofsson tillbaka till Åbyn för att ta vara på sina 
efterlämnade saker, men inget fanns kvar i snödrivan. Han hörde efter i gårdarna 
om de visste något. Hörde att två gossar från Tåme sett en strömmingbytta vid 
vägen. 

I Tåme fann Erik ingen bytta, men han hittade sin kista, uppbruten och tom. Och 
han fick igen tälgyxan och två huggyxor. 

o 
En bonde i Abyn erkände till slut att han tagit hem kistan, men inte rört övriga 
saker som legat i snön vid vägkanten. Kistan hade han inte öppnat utan lämnat 
till en vägfarande, som sagt sig vara ägare. 

Kvarnbyggarens järnpanna spårades till en tolvman som sa sig ha köpt den av en 
finsk ryttare. Enligt vittnen skulle han också haft Eriks bössa, som han provskju-



tit mot en skata. Men detta förnekades, det var sin egen bössa han skjutit med. 

På tinget den20mars 1717 erkände dock en tåmebo att han hade kvarnbyggarens 
kälke och en del kläder. Hos grannen fanns ett renskinn och Eriks helgdagsmössa, 
som grannen använt i kyrkan under julhelgen. Inte heller till hösttinget hade bössan 
återfunnits och även annat var borta. 

Länsman spanar 

Strax före jul 1716 kom landsgevaldiger Granbom från Umeå resande till Skellefteå 
på landshövding Ramsays order för att ta reda på hur långt söderut ryssen kommit 
och för att uppbåda allmogen till försvar. Granbom hade färdats hastigt och då han 
nu var helt uttröttad befallde han länsman Jon Andersson att fortsätta norrut. 

Det var ju bråttom, så länsman kunde inte gå hem efter sin egen häst. I stället gick 
han till kyrkostaden för att finna sig en. Änkan Kerstin Larsdotter från Storkåge 
hade en häst i kyrkstallet, men hon nekade att låsa upp stalldörren. Var väl rädd 
att hästen skulle försvinna eller skadas om länsman tick hand om den. När länsman 
hotade att slå in dörren kom Kerstins måg och öppnade låset. 

Länsman tog hästen och körde till Frostkåge där han bytte till skjutshäst hos gäst
givaren och fortsatte till Åbyn. Här hade flyktingar samlats och av befallningsman 
Hackzell från Torneå fick han veta att kosackerna vänt norrut en fjärdingsväg 
söder om Kinnbäck redan den 20 december. 

Hackzell berättade säkert också hur han själv i Bortlax upphunnits av ett parti 
ryssar som tagit ifrån honom allt, t o m kläderna på kroppen hade de slitit av ho
nom. Men livet hade han kvar, det hade inte alla som överfallits utefter landsvä
gen. Ända nere i Kinnbäck lär flyktingar ha slagits ihjäl. Och när kosackerna 
vände norrut hade de med sig en rad slädar med rövat gods. 

Änkan Kerstin hade stämt länsman till tinget för att han med våld tagit hennes 
häst, men när hon nu fick höra hur nödvändig resan varit blev hon nöjd och be
gärde bara ersättning för skjutsen. Länsman lämnade henne ett "mynttecken" 
(nödmynt) och så var det målet ändat. 

Försvar 

Något svenskt försvar hade inte funnits i Skellefteå förvintern 1716. Den 20 och 
22 december kom äntligen militär dit söderifrån och den 25:e hade de nått Piteå. 
Truppen var liten och dess tillstånd lär ha varit bedrövligt, den var utan mat, utan 
lämpliga kläder och nästan utan hästar. Kosackhopen som vänt strax söder om 
Kinnbäck hade varit liten, endast 18 man. Men sådana marodörer kunde militären 
nu hålla tillbaka. 

Efter julen 1716 hade Skellefteå socken inga påhälsningar av ryssar under hela 
detta krig. Umeå härjades åter 1720 och 1721. Mindre strandhugg gjordes i Byg-
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deå och Lövånger. Men Skellefteå socken slapp undan. Och i augusti 1721 kom 
freden. 

De som gav sig på flykt undan den ryska invasionen syns mest ha varit handels
män, hantverkare och ämbetsmän. Bönderna stannade, for kanske till skogs när 
det var som mest kritiskt, men övergav inte sina gårdar. 

"Oäkta barn" 

Under åren 1715-23 anmäldes till skelleftetinget 21 mödrar som fått "oäkta barn" 
med finska eller svenska soldater eller civila flyktingar. Under samma tid angavs 
endast två ortsbor, vilket ju var ovanligt lite. A v krigsfolket var det oftast finska 
ryttare som var fäder. 

Tingsprotokollen antyder inte i något fall att det varit fråga om våldtäkt eller dylikt, 
däremot nämns ofta äktenskapslöften. I några fall blev det också giftermål medan 
befälet andra gånger - av någon anledning - förbjöd äktenskap mellan soldater och 
skellefteåflickor. 

Häradsrättens straff var beroende av om parterna var gifta eller ej. I ett fall hade 
en soldathustru i Skellefteå fått bud att hennes make för flera år sedan avlidit nere 
i Polen vid armens uppbrott mot Ryssland. Men det uppgivna namnet stämde inte 
riktigt, så det var ovisst om hon verkligen var änka. När hon nu fick barn måste 
rätten uppskjuta straffmätningen i väntan på säkrare underrättelser. 

Ganska säkert har en del skelleftebor finska kavallerister bland sina förfäder. 

KÄLLOR: 

Skellefteå häradsrätts dombok 1717. 

Historisk tidskrift 1892, sid 285. 



MEDDELANDEN 





.. 

o 

RENOVERADE SMAPROTOKOLL NU MIKROFILMAT 

Skellefteå tingslags renoverade småprotokoll avseende 1700-talet har inte förrän 
nu under 1992 blivit mikrofilmat av Riksarkivet. Resterande delar av regionen 
har förut mikrofilmats. 

Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare hade i en skrivelse till Skellefteå 
Kulturnämnd framfört önskemål att erhålla bidrag för inköp av mikrofilmade 
småprotokoll (l original, l kopia - att sedermera deponeras på Skellefteå Folk
bibliotek och Skellefteå museum). Detta önskemål ordnades så att Skellefteå 
Folkbibliotek själv beställde 3 ex - förutom till de tilltänkta institutionerna även 
Umeå stadsbibliotek. I slutet av juli månad kunde forskare använda sig utav 
materialet- vardera stället 2 rullfilmer (åren 1701-1784, 1785-1793). 
De renoverade småprotokollena innefattar inteckningar, lagfarter, uppbud (se 
nedan ett typexempel) samt förmyndarskapsprotokoll . 
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LÖVÅNGERS KOMMUN ARKIVINVENTERAT 

Under tre månader anno 1992 har Olof Amkoff utfört en arkivinventering utav 
Lövångers f d kommun. Han har gjort det för Folkrörelsearkivet i Västerbot
tens räkning. Ett stort antal arkiv har nu noterats - en del arkivbildare finns på 
flera ställen samtidigt!! 

Sammanställningsarbetet har nyligen påbörjats av Peter Gustafsson & Co. 
Förutom Amkoffs 2 pärmar kompletteras arbetet med diverse utdrag ur lokal
tidningarna och böcker. 

Utav de ekonomiska föreningarna har följande "typer" mer eller mindre klart 
noterats: 14 avels-, 24 byggnads-, 14 el-, 4 fiskevårds-, 19 jaktvårds- (klubbar) 
samt 3 kajföreningar. 

mnntmu:nnmnunnnnnmumnn 

BILDIDENTIFIERING AV IDROTTSBILDER 

Folkrörelsearkivet förvärvade ett stort antal fotografier den 12 mars 1992 av 
Tage Sandberg som berör Nordsvenska Dagbladets sportredaktion (1951-58). 
Ett flertal bilder har skellefteanknytning. 

Försök till bildidentifiering har förekommit - men tyvärr har det inte varit så 
många som hörsammat önskemålet. 

De närmaste sidorna innehåller ett antal bilder ur den här samlingen: 
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Länslaget i ishockey. Men vem är med på bilden? 

Känner någon till vem som boxas? Domaren? 
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Förmodligen svårt att identifiera - eller? 

Gösta Brännström håller facklan. 1952?? 
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Publik på väg in till Örjans idrottsplats. 

En pingiskille ·känns han igen? 
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De exempel som medtagits i denna skrift är bara ett urval. Tror DU att 
DU kan hjälpa till med identifiering av idrottsbilderna -
ring S-H Viklund på museet 0910-588 71 
eller Peter Gustafsson på folkrörelsearkivet 0910-88005. 
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Föreningen SKEFO -- förening för skellefteforskning 

VERKSAMHETSBERÄ TTELSE FÖR ÅR 1991 

Styrelse och andra funktionärer 

I styelsen har under 1991 ingått 

ordförande: 
Zolo Östlund, Umeå 

kassör: 
Ulf Lundström, Skellefteå 

sekreterare: 
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå 

ordinarie ledamöter: 
Harry Åkesson, Skellefteå = studieförbunden 
Rolf Granstrand, Skellefteå = Utbildningsradion 
Peter Gustafsson, Kåge = Folkrörelsearkivet 
Pär Hallinder, Kåge = Skellefteå museum 
Lars Jonsson, Skellefteå = Skellefteå lfs 
Stig Stiema, Ursviken = Skolstyrelsen 
Kjell Söderberg, Umeå = Demografiska databasen 
Egon Andersson, Skellefteå = Skelleftebygdens släktforskare 
Zolo Östlund, Umeå = enskild ledamot 
Stig-Henrik Vild und, Skellefteå = enskild ledamot 

sup_pleanter: 
Marianne Andersson, Skellefteå lfs 
Bo Göran Edlund, Folkrörelsearkivet 
Egil Johansson, Forskningsarkivet 
Ulf Lundström, Skelleftebygdens släktforskare 
Annika Sander, Skellefteå museum 

Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden under året 
(9 april, 28 september). 

I arbetsutskottet har under 1991 ingått ordföranden, kassören och 
sekreteraren. AU har träffats 3 gånger (16/2 =telefonsammanträde, 
8/3 samt 21/8). 

Vid årsmötet den 9 april valdes följande till revisorer för 
löpande kalenderår: 

Inez Berggren, Skellefteå (omvald), 
Torsten Isaksson, Skellefteå (nyvald). 
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Suppleant till revisorerna: 
Inga-lill Andersson, Skellefteå (nyvald). 

Yalberednin~ jntilll992 års årsmöte: 
Lars Jonsson (omvald- sammankallande), 
Kjell Söderberg (omvald) samt 
Rolf Granstrand (nyvald). 

Den nya valberedningen fick uppdraget att komma med ett stadgeändrings
förslag avseende val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer. 
Förslaget rör mandatperioder. 

Verksamhet 

Föreningen SKEFO var arrangör för en konferens i hörsalen 99:an, Nordanå, 
Skellefteå, fredagen den 25 januari. Tema: Lokalhistoriskt institut i Skellefteå. 
Mötesordförande: Zolo Östlund. Mötessekreterare: Stig-Henrik Viklund. 
46 personer deltog. 

Efter ett hälsningsanförande av Zolo Östlund samt ett anförande av Lars-Erik 
Edlund, Umeå, som gav mötesdeltagama ytterligare bakgrund till iden om ett 
lokalhistoriskt institut just i Skellefteå, förekom en relativt lång diskussion med 
många synpunkter. 

Mötesdeltagama beslöt att 
l) ett lokalhistoriskt forskningsinstitut skall inrättas. 
2) ge en blivande arbetsgrupp eller SKEFO:s styrelse uppdraget att skriva ihop 

ett förslag rörande arbetsinnehåll och organisation, synpunkter på samman
sättning. 

3) titta på frågan om ekonomiska resurser, sponsorer etc. 
4) uppdra åt SKEFO:s styrelse att utse en arbetsgrupp baserat på de förslag på 

namn som föreslogs under det här mötet. 

SKEFO ansökte i en skrivelse till kulturnämnden daterad 18 februari om ett 
projektbidrag om 15.000:- kronor avseende arbetet med det lokalhistoriska 
forskningsinstitutet i Skellefteå. Kulturnämnden biföll framställan. Förslaget 
tilllokalhistoriskt forskningsinstitut skall efter avslutad utredning föreläggas 
kulturnämnden. 

SKEFO:s styrelse behandlade frågan om institutet och arbetsgruppen den 9/4. 
Då beslöt man följande: 
l) SKEFO kan vara huvudman för institutet-- underställd styrelsen. 
2) Utsåg f'Qljande personer att ingå i arbetsgruppen: 

Bertil Marklund (sammankallande), Lars-Erik Edlund, Egil Johansson, 
Peter Gustafsson, Göran Marklund, Pär Hallinder, Eivor Andersson samt 
Ulf Lundström (sekreterare). 

Arbetsgruppen var inte klar med sitt arbete vid årsskiftet 1991/92. 



Den 7 oktober utarbetade Zolo Östlund skrivelser till Länsstyrelsen i Väster
bottens län (juridiska enheten). Skellefteälvens vattenregleringsföretag samt 
Boliden Mineral AB rörande fmansieringen utav institutets verksamhet. 
Svar beräknades komma under 1992. 

Ett lokalhistoriskt möte i Kåge församlingshem ägde rum den 27-29 september. 
Anföranden hölls under fredagen och lördagen. Alla tre dagarna hade besökarna 
möjlighet att titta på utställningar (inkl konst) samt vad bokborden kunde erbjuda. 
SKEFO:s rapport "Kågedalen förr och nu" med S-H Viklund som redaktör såldes. 
Demografiska databasen visade sitt material under lördagen. Högmässa hölls 
i Kusmarks kyrka. Medverkande: Egil Johansson. Därefter fanns möjlighet för en 
busstur i Kågedalen. Under söndagen förekom även ett öppet hus i fattigstugan, 
Kåge. 

Försäljning av "Kattkalln hännars Mormora" förekom i samband med kulturvakan 
på Torget den 25 maj. Föreningen SKEFO hade tillsammans med Skelleftebygdens 
släktforskare och Skellefteå hembygdsförening ett marknadsstånd. 

Medlemmar 

SKEFO har under året haft 12 organisationer och 13 enskilda som medlemmar. 
Medlemsavgiften har varit 125:- kronor för organisationer och 35:- kronor för 
enskilda. 

Ekonomi 

Beträffande föreningens ekonomi hänvisar styrelsen till bifogade räkenskaps
sammandrag. 

Skellefteå i mars 1992. 

Zolo Östlund 
ordf 

Ulf Lundström 
kassör 

Stig-Henrik Viklund 
sekr 
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Föreningen SKEFO -- förening för skellefteforskning 

PROTOKOLL, fört vid årsmöte för Föreningen SKEFO hållet i hörsalen 99:an, Nordanå, 
Skellefteå museum, fredagen den lO april1992 kl16.37--17.30. 

Närvarande: Zolo Östlund (ordf), Kjell Söderberg, Andreas Svanborg, Göran Wahlberg, 
Ulf Lundström, Rolf Granstrand, Stig Stiema, Inez Berggren, Inga-lill Andersson, Peter 
Gustafsson samt S-H Viklund (sekr). 

§ l Hälsade SKEFO:s ordförande, Zolo Östlund, de närvarande välkomna 
till årsmötet. Därefter förklarade han årsmötet 1992 öppnat. Han påpekade 
att det varit annonser i Norra Västerbotten och Västerbottens Folkblad 
onsdag-torsdag. Noterades även att medlemmarna erhållit en kallelse som 
sändes ut den 20 mars 1992. 
Mötet ansåg sig kallat i behörig ordning. 

§ 2 Till ordförande att leda årsmötets förhandlingar valdes Zolo Östlund, Umeå. 

§ 3 På förslag av Stierna valdes Inez Berggren och Rolf Granstrand, bägge 
Skellefteå, att jämte mötesordföranden justera protokollet. 

§ 4 Till sekreterare att föra protokollet vid sammanträdet - på förslag av Andreas 
Svanborg - valdes Stig-Henrik Viklund, Skellefteå. 

§ S Någon fOredragoing utav verksamhetsberättelsen för 1991 förekom ej. 
Godkändes styrelsens årsberättelse. 

Kassören Lundström redogjorde rörande räkenskapssammandraget 
Han noterade bl a att försäljningen utav rapporten om Kågedalen gått bra. 
Godkändes räkenskapssammandraget för 1991. 

§ 6 Revisionsberättelsen för år 1991lästes upp av Inga-lill Andersson. 
Beslutades enligt revisorernas tillstyrkan 
att räkenskapsföraren och styrelsen beviljas full och tacksam ansvarsfrihet for den 

tid revisionen omfattar. 

§ 7 Delgavs valberedningens förslag om stadgeändring § 4. Styrelsens leda
möter får en mandatperiod av 2 år. Vid övergången hälften av ordinarie 
ledamöter samt 3 av suppleanterna för en tid av 2 år, medan övriga väljs 
på l år. styrelsen har behandlat förslaget och tillstyrker det. 

Beslöts att anta stadgeändringsförslaget en första gång! 
Beslöts även att redan nu utföra övergången. Under fOrutsättning att 
årsmötet 1993 (eller annat föreningsmöte där frågor av "större dignitet" 
behandlas) accepterar stadgeändringsförslaget valdes de ordinarie 
ledamöterna och suppleanterna enligt följande: 
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Ordjparje ledamöter till 1994 

Zolo Östlund, Umeå= enskild ledamot (omvald) 
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå =enskild ledamot (omvald) 
Ulf Lundström, Skellefteå = Föreningen Skelleftebygdens släktforskare 

samt Skellefteå Hembygdförening (nyvald) 
Harry Åkesson, Skellefteä = studieförbunden (omvald) 
Rolf Granstrand, Skellefteå =Utbildningsradion (omvald) 

Ordjparie ledamöter tm1993 

Peter Gustafsson, Kåge= Folkrörelsearkivet (omvald) 
Pär Hallinder, Kåge= Skellefteå museum (omvald) 
Karl Axel Lundqvist, Skellefteå = Skellefteå lfs (nyvald) 
Stig Stierna, Ursviken = Skolstyrelsen (omvald) 
Sören Edvinsson, Umeå= Demografiska databasen (nyvald) 

Då det gällde val av suppleanter fanns ursprungligen ett förslag att Folk
rörelsearkivets representant, Bo Göran Edlund, skulle väljas på 2 är. 
Ett motförslag av Gustafsson antogs att Edlund kunde väljas på l är. 
I och med att Annika Sander avsagt sig återval beslöts att nedanstäende 
Boström kunde väljas som suppleant för museet om han tackar ja! 
Annars får styrelsen göra ett kompletteringsval. 

Suonleaoter tilll994 

Marianne Andersson, Skellefteä = Skellefteå lfs (omvald) 
Egil Johansson, Sävar = Forskningsarkivet (omvald) 
Göran Wahlberg, Skellefteå =Föreningen Skelleftebygdens släktforskare 

(nyvald) 

Suopleapter tm 1993 

Bo Göran Edlund, Skellefteä = Folkrörelsearkivet (omvald) 
Allan Boström, Kåge = Skellefteå museum (nyvald) 

Mötesordföranden noterade att om årsmötet -93 ej skulle godkänna stadge
ändringsförslaget är alla valda på l är! 

§ 8 Omvaldes • enligt valberedningens förslag - följande personer till revisorer 
för 1992 års förvaltning: Inez Berggren och Torsten Isaksson, bägge 
Skellefteå. 
Omvaldes Inga-lill Andersson, Skellefteå, till revisorssuppleant. 



§ 9 Frågan om vem som skulle ingå i den nya valberedningen togs därefter 
upp. Framkom ett förslag att de nuvarande ledamöterna skulle omväljas. 
Söderberg bad att få sluta. Diskuterades om Sören Ed vinsson kunde ingå 

§ 10 

i valberedningen. Granstrand ansåg att mötet kunde godkänna Söderbergs 
önskemål samt att någon annan än Edvinsson valdes. Edvinsson är ju inte 
tillfrågad! Efter en förfrågan bland närvarande deltagare fick valberedning
en följande sammansättning: 

Rolf Granstrand, Skellefteå, sammankallande 
Lars Jonsson, Skellefteå 
och Andreas Svanborg, Skelleftehamn. 

Godkändes framlagt förslag till budget 1992: 

Budget 1992 Utfall1991 

Intäkter 
Bidrag 9.000:- 9.000:-
Proj. bidrag lhi 7.500:- 7.500:-
Medlemsavgifter 3.000:- 2.955:-
Försäljning 1.500:- 1.640:-
Räntor 750:- 741:-

----- ---------- -----
21.750:- 21.836:-

Kostnader 
Porto o tele 150:- 151:-
Sammanträden 4.300:- 3.716:-
Konferenser 3.800:- 3.595:-
Arbetsgivaravg. 600:- 592:-
Rapportproduktion 2.500:- 2.070:-
Kontorsmateriel 500:- 280:-
Reseersättn. lokal 9.500:- 1.188:-
Kopiering 200:-
Övriga kostnader 200:- 150:-

----- ---------- -----
21.750:- 21.836:-

Beslöts att 1992 års medlemsavgifter skulle vara oförändrade, dvs. 35:- kronor 
för enskilda, 200:- kronor för organisationer. 
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§ 11 Redogjordes det pågående arbetet rörande det lokalhistoriska forsknings
institutet. Genomgicks arbetsgruppens programskrivning per den 17/10 
1991. Noterades att SKEFO styrelse bett arbetsgruppen att slutföra sitt 
arbete. Om arbetsgruppen följer de intentioner som finns i programskriv
ningen samt har en inriktning på ett projekt om SKELLEFfEÄL VEN 
kommer styrelsen att ställa sig bakom förslaget. 

§ 12 Delgavs information om ett planerat lokalhistoriskt möte - Skellefteå Möte 
-den 9-11 oktober. SKEFO AU har fått uppdraget att ordna med lokal och 
föredragshållare. Nu visar det sig att Johan Nordlander-sällskapet avser 
att hålla sitt höstmöte i Skellefteå i oktober månad. Förhoppningsvis kan 
en samordning ske med sällskapet. 

Granstrand tyckte att de professorer som kommer att lockas till Skellefteå 
via sällskapet borde kunna hålla korta föreläsningar om sitt speciella ämne 
(han räknade upp ett antal ämnen) på 20-25 minuter och ge synpunkter på 
Skelleftebygden. Ordföranden ansåg att det var en god ide. Stierna: Upp
draget är givet! Fru Andersson påpekade att även ämnet "konst" borde 
ingå. Hon har ju själv forskat kring Torsten Nordberg och Lorentz Hart
man. 

§ 13 Stierna tackade styrelse och AU för det arbete som utförs. Han gav ett 
särskilt tack till Kjell Söderberg för ett fruktbart samarbete. 
Överlämnades en blomma till Söderberg - en styrelseledamot som befriats 
från ett uppdrag. Noterades att Söderberg var initiativtagare till iden om 
en arbetsgrupp som sedermera blev förening. Han har varit kontaktpunk
ten DDB - föreningslivet - lokalforskning i Skellefteå. Söderberg har be
tytt mycket. 

Noterades att både Söderberg och Lars Jonsson får välja en bok som för
säljs på museet (Söderberg valde Gommarks by). Framfördes även ett 
tack till Jonsson för hans tid i SKEFO-styrelsen. 

Söderberg tackade för tiden i styrelsen- "mest trevliga uppgiften". Han 
lovade att inte helt släppa kontakten med SKEFO-ledamöterna. Noterades 
att han nu skulle vara en fristående medlem. Han lyckönskade föreningen. 
Det lokalhistoriska institutet bildar ryggraden i föreningens verksamhet. 
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§ 14 Mötesordföranden förklarade årsmötet 1992 avslutat. 

Justeras: Vid protokollet: 

ZOLO ÖSTLUND Stig-Henrik Viklund 

Inez Berggren 

Rolf Granstrand 
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