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Förord till SKELLEFTEBYGDEN 1993

Föreningen för skellefteforskning - SKEFO bar funnits sedan 1987. Den är nog ganska okänd utanrör
medlemskretsen (28 enskilda och 12 organisationer eller institutioner). SKEFO:s stadgar rmns i slutet
av den bär årsskriften. Där kan DU läsa om syftet med föreningen och dess uppgifter.
En uppgift är att informera om den lokalhistoriska forskning som bedrivs inom skellefteregionen.
Tyngdpunkten i denna årsskrift utgör därför artiklar och uppsatser av lokala forskare.
Forskarna bör också ges möjligbet att muntligen berätta för intresserade om sina specialämnen. Det
sker bl a vid det s k böstmötet, som SKEFO anordnar varje år. Mötesorten bar växlat mellan de större
tätorterna inom skeUefteregionen. I år blir mötet i Jörn. Det är ganska logiskt med tanke på att den
äldsta och yngsta orten i gamla kommunen Jörn i år rrrar jubileum. stavaträsk blir 450 år och
stationssamhället Jörn 100 år.
De senaste åren har nog föreningens viktigaste uppgift varit arbetet med att förverkliga tanken på ett
lokalhistoriskt forskningsinstitut i Skelleftetl.
I skelleftebygden förekommer ett livligt och värdefullt "amatör" -forskande parallellt med den
vetenskapliga forskning, som är kopplad till Umeå universitet. Många gånger vet man inte om varandras
arbeten. Alla parter skulle ha glädje av ett samarbete. Det gäller även för universitetsforskarna. Det
saknas en samordning av de resultat som kommit fram. Vissa ämnesområden blir dubbelt dokumenterade, andra tappas bort. Många dokument ligger bortglömda på vindar och i andra privata gömmor.
Tidigare forskningsuppsatser och avhandlingar samlar damm i universitetens arkiv.
Bebovet av att bringa reda i allt detta var en av anledningarna till att iden om ett lokalhistoriskt
forskningsinstitut (-centrum) väcktes. Dess uppgift skulle bl a vara att inventera och registrera vad som
fmns dokumenterat och samordna den fortsatta forskningen. Det unika skulle dock bli samarbetet
mellan fritidsforskarna och universitetets forskare.
Mycket pekar nu på att institutets utformning kommer att få växa fram i samband med genomförandet
av ett konkret forskningsprojekt där universitetets forskare och fritidsforskarna ska samarbeta och
komplettera varandra. Arbetet bar påbörjats. Skelleftebygden som gränsbygd ingår i projektet.
Många amatörforskare undervärderar värdet av det resultat han/hon kommit fram till. Det bör därför
bli extra inspirerande att veta att den egna insatsen kan komma att ingå i ett större sammanhang.Vi
hoppas att denna årsskrift ska stimulera till fortsatt forskande och att nya fritidsforskare lockas att
börja gräva i gamla handlingar, intervjua "de som var med•• osv. för att därmed starta en dokumentation av släkten, hemorten, föreningen, musiklivet, näringarna ... Listan på det outforskade är lång.
Till slut vill jag å föreningens vägnar tacka den förre ordföranden Zolo Östlund för den tid han arbetat
för SKEFO. Hans personliga engagemang, bans erfarenhet och breda kontaktnät bar betytt mycket för
föreningens utveckling mot den status, som SKEFO bar i dag.
Skellefteå i juli 1993.
HARRY ÅKESSON

ordf. i SKEFO
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redaktionellt

Ånyo har undertecknad fått förtroendet att vara redaktör för årsskriften
SKELLEFfEBYGDEN.
Författarna har fått mera tid på sig att producera sina alster. Det måste
anses vara positivt. Beklagligt kunde inte Lars-Erik Edlund, Umeå, i år
få tid att skriva om kulturgränser - men det blir väl ett annat år?
Får tacka den nye ordföranden Harry Åkesson för förordet, Göran Marklund, Ulf Lundström, Per Andre, Åke Lundgren och Gunda Lundström för
erhållna bidrag.
Med tanke på JÖRNS MÖTE i september månad har några arbeten (inkl
ett teaterstycke) anknytning till Jörnsbygden.
Några föredrag som hållits förut Ookalhistoriska möten i Bureå och Kåge)
har omarbetats till artiklar.
I ett relativt tidigt skede lovade undertecknad att själv bidra med en artikel
om fotografer - baserat på ett föredrag 3113 1993. Med illustrationer blev
denna artikel ungefär 1/3-del av årsskriften. Mastigt innehåll - men oundvik·
ligt. Ämnet i sig skulle kunna bli en "hel bok"! Återkommer förhoppningsvis
i ett annat sammanhang.
En artikel om sjukkasserörelsen var från början inplanerad att ingå i Skellefteå hembygdsförenings medlemsblad LILLA SKELLEFfEBLADET • men
materialet ökade ju mer jag granskade! Och på så sätt medtogs artikeln i
föreliggande årsskrift. Ett intressant ämne med tanke på den förändring som
nu sker i Sverige. Vill vi verkligen ha mera privata sjukkassor - som ändock
måste ha stöd av staten? Historien lär oss· en del •••
Mot slutet finns ett antal sidor om SKEFO • föreningen för Skellefteforskning:
en sammanställning över vem som har arbetat för föreningen, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, de nya stadgarna samt information om föreningens
medlemmar.
-

o

BLI MEDLEM DU SOM LASER DENNA ARSSKRIFT.
om Du redan inte är det!
Skellefteå i juli månad 1993.

STIG-HENRIK VIKLUND
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Åtta scener från .Törns station
Historisk kavalkad framförd vid järnvägens 100-årsjubileum
(Berättaren, neutralt klädd, vid
den ena av mikrofonerna på lastbryggan. Norrifrån kommer Didrik
och Anna-Stava.)

l

o

Berättaren: - Erik Lidman från Aliden - eller ska vi för säkerhets skull
säga Didrik från Månliden - kommer gående tillsammans
med sin hustru Anna-Stava. På väg till kyrkbyn passerar
de myren här vid Grundträskån. Här finns ännu inte någon
som helst bebyggelse. I Didriks huvud välvs väldiga planer.
Precis här får de syn på en trana.
(Didrik och Anna-Stava är nu framme
vid den andra mikrofonen.)
Didrik: - Där Anna-Stava! Ser du hur hon går där och pekar? Jag ger mej!
Det får bli där! Herre herre vad hon är elegant! Ser du vad hon
gör?
Anna-Stava:

- Hon utmärker stället•••

Didrik: - ..•stakar ut en tomt! En plats åt jernbanestationen! Oh du min
långhalsade lilla trana! Min lifsens Concordia! Om lantmätarn
hade så pass till instrument som hennes näbb och fot!
(Didrik ställer sig på ett ben och
härmar tranan. Han spretar med ena
handens fingrar, vickar på halsen
och fläktar med hatten som fågelstjärt.)
Anna-Stava: - Jernbanetåg måste ju vara tunga?
Didrik:

- Men deras fart gör dem lätta! De hinner inte sjunka ska du
få se.

Berättaren: -Och han svävar ut i ett tal som om Anna-Stava varit en klunga
kommunalgubbar, om dessa våra arvfiender, vintersnön som
plågar häst och karl, och blötmyran som icke vill släppa det
grepp hon en gång fått om nybyggarens fötter samt om
Befriaren Jernbanan, om det löfte som vi slutligen hava avtvungit Konung och Riksdag, hurusom vi med vår glödande
förväntan hava förtjänat hennes ankomst.
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(Under berättarens text försvinner
Didrik och Anna-Stava.)

2

Berättaren: - Rallarna kom, anonyma och de flesta nu glömda. Fredrika
från storklinta mindes länge sin drömprins, men hon vågade
inte närma sig honom, för hon visste att han hade varit på
kyrkogården i Österjörn och hämtat jord från en grav. Och
hon visste också, att när rallarna ur fickan tog en näve av
den jorden och slängde den på en flicka, var hon helt i hans
våld och han kunde göra vad han ville med henne.
Olle Länsberg, känd en gång för sin frispråkiga bok "Käre
John", har skrivit om rallaren Amos från Jörn. När jobbarkompisen Stora Ballong frågar varifrån han kommer, får
han svaret:
(Under dessa ord har Amos i storväst kommit fram till mikrofon nr 2.)
Amos: - Ja komm från Jörn. Och far min är rallare, och det är jag me.
Det ska du veta, Stora Ballong.
Berättaren: - Vem är far till dej då?
Amos: -Valdemar Forslund het han, och Stora Spåret kallas han. Men
han gav faan i mej om du vill vetat. Jag vart bortackorderad till
Sven Kolare här i Jörn, om du känner den mannen. Nio ungar
hade han själv och så mej, och ett helvete var det.
(Amos går.)
Berättaren: - Ja, dom hade det inte lätt, rallarna. Och dåligt rykte fick dom.
Men de flesta var ju faktiskt vanliga bondpojkar från trakten,
som såg en möjlighet att tjäna lite kontanter.

3

Berättaren: - 1894, ett år efter det att banan var klar till Jörn, var den helt
färdig till Boden. Då kom Oskar n för att inviga. Han hade
med sig sonen Gustaf, kronprinsen som skulle bli Gustaf V.
Att inviga järnvägar var det roligaste Oskar n visste, och
många hann han med.
Den 4 augusti 1894 kom tåget med kungligheterna hit. Kl. 12.23
skulle lunch serveras till dem här på järnvägshotellet. En halvtimme senare åkte de vidare, kl. 12.53 alltså. Kl. 18.00 samma
kväll skedde invigningen, som alltså hölls i Boden. Kungen sa
bl. a.:
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(Oskar n och kronprinsen, båda
klädda i amiralsuniformer, går
till mikrofonen, gör honnör. Gustaf står snett bakom. Oskar n tar
ur fickan ett papper och läser.)
Oskar II: - Oskar I:s odödliga ära och förtjänst är att hava fattat knogatanken
om Sveriges statsjärnvägar. Nils Eriksson var den man, som med
sitt snille stod honom bi och gav tanken form. Båda vunno stöd av
folkets stigande insikt. Visserligen blev varken min ädle fader
eller hans snillrike medhjälpare den lyckan förunnad att annat än
från aningens siarehöjd få skåda det efterlängtade målet. Deras
tanke var dock i alla fall - jag vet det väl - att även Norrland i
sinom tid skulle varda delaktigt.
Svenske män! Låtom oss lyfta eniga tankar och varma hjärtans
känslor till den högste med tack och pris för att vi fått uppleva
denna märkliga dag! Vile hans skydd och välsignelse över denna
nu färdiga norrländska stambana, vilken jag i denna för mig så
dyrbara och efterlängtade stund förklarar vara försenad med det
övriga stambanenätet, öppad för allmän samfärd och invigd till sin
framtida viktiga bestämmelse. Ske alltså!

4

(Kungligheterna ut. In kommer en
annan kunglighet, prinsessan Sibylla,
och släntrande efter henne med stora
ullvantar Bränn-Erik.)
Berättaren: - Sonsonsonen till Oskar II, prins Gustaf Adolf, åt tillsammans
med sin hustru, prinsessan Sibylla, lunch här på järnvägshotellet 40 år senare, vintern 1933. Bränn-Erik, som alltid var med
där det hände något, gick fram till Sibylla, tog av sig vanten
och hälsade på henne med följande ord:
Bränn-Erik: - No jer doktorinna grann, men dö jer ännu grannare.
(Båda ut.)

5

(En liten pojke, 7-8 år, i ny vadmalskostym står vid stationshusets vägg.)
Berättaren: - Nu är det december 1913, just före jul och ganska kallt. Vid
väggen står en liten pojke och fryser. Han har stränga order
från sin far att stå stilla, när han nu ska få se tåget. Han har
aldrig sett det förr, eftersom han kommer från en liten by som
heter Rörträsk. Pojken heter Gottfrid Carlsson.
När tåget bar stannat kommer en underligt klädd man fram
till pojken och ger honom ett kort, som han skriver sitt namn på.
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Många år senare, när pojken är vuxen, hittar han kortet i en
postilla och läser det underliga namnet Rabindranath Tagore.
Det var alltså 1913 års nobelpristagare i litteratur, som hade
givit honom kortet när han reste den i våra ögon underliga
vägen runt Bottenviken och genom Ryssland hem till Indien.
(Scenen spelas upp. Inga repliker.)

6

Berättaren: - Jörn var länge nattstation. Tågen kom hit sent på kvällen, och
passagerarna kunde lämna vagnarna och hyra rum för natten
på något av de 6-7 övernattningsställen som fanns här i närheten.
När Lenin kom hit 1917 tog han säkert in på järnvägshotellet.
Vilka rum han hyrde torde vi aldrig få veta. Det var lite komplicerat, eftersom han hade med sig både sin hustru och sin
älskarinna.
(Lenin och två kvinnor passerar snabbt.)
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Berättaren: - Från första världskrigets tid till det andra. Från sommaren 1940
till hösten 1943 passerade mängder med tyska soldater här i
det som kallades permittenttrafiken. Vi kallade det tysktågen.
Enbart under de första sex månaderna passerade 140.000 tyska
soldater här, då ännu segervissa och alls inte märkta av kriget.
På perrongen och sommartid på gräsmattan borta vid överliggningen fick dom äta mat, som Hjalmar A Gustafsson och hans
personal lagade.
(In kommer två tyska soldater, står
en bit från mikrofonen och samtalar
mumlande, så att man bara uppfattar
ett och annat ord.)
Berättaren: -Vad pratar dom om månne? Dom där hemma, eftersom det är
en permissionsresa hem det handlar om? Eller kanske om vad
de har varit med om uppe i Narvik? Eller tillhör de kanske
"Division Engelbrecht", den enda transport som gick förbi här
med full stridsutrustning, tanks, kanoner och allt, från Sydnorge
till Nordfinland? I så fall skulle de kanske passera här ännu en
gång, i form av krigsinvalider på väg söderut.
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(Tyskarna ut. In kommer en svensk
beredskapssoldat i allt annat än
vacker uniform. I handen matburken.)
Berättaren: -Här kommer en av de många svenska beredskapssoldaterna
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från andra världskriget. Hans namn är Jan Olof Olsson, men
han är mera känd under sin signatur Jolo. Han passerade här
många gånger på väg till Tornedalen. Han skrev om det bl a i
"Någonstans i Sverige", som blev TV-serie. Han är på väg
förbi stationshuset till den röda baracken här bakom för att
äta. Han tänker:
Jolo: - Beredskapstågen går alltid norrut för mej, och en morgon suger tåget
ned farten framför Jörns stationshus och blir stående i den vida spårterrängen. Sedan med matbesticket spretande ur bröstfickan och kokkärlet i hand stegar man över syllar och växlar upp på perrongen,
förbi stationshuset och ned i en sänka, där matbaracken ligger och
lottorna står vid stora blankdiskade och rykande kärl färdiga att ge
en mat.
Jörn fmner jag vara - från alldeles mina synpunkter - den nordligaste
punkten, en ren gränsort. Söder om detta måltidsuppehåll - och det är
oföränderligt detsamma beredskapsår efter beredskapsår - ligger
Sverige med alla släpiga, ledsamma men ändå fria dagar, veckor och
månader. Norr om Jörn ligger beredskapens tidlöshet och tomhet,
barackerna, de sura vaktskjulen, när det var som bistrast tälten och
hästbivackerna.
Berättaren: - Och Jolo tänker vidare. Han minns att det underligaste med
matbaracken var, att borden var så höga att man fick stå och
äta. Och hur vackert han tyckte att stationshuset var, byggt i
någon sorts storsvensk vikingastil.
(Jolo går.)
Berättaren: - Det här var åtta scener från stationsområdet i Jörn. Mycket
mer har hänt: möten i jublande lycka liksom avsked under
tårar.
Björn-Erik Höijer har berättat om ett kärleksmöte med en
städerska på järnvägshotellet. Kurt Salomonson har berättat
om hur han när han la golv uppe i stinsens bostad skrev på en
bit papp, som han stoppade ned i sågspånsfyllningen: "Detta
golv har lagts av Kurt Salomonson. Idag vet ni inte vem jag är,
men snart kommer ni att veta det." Tror ni den lappen finns
kvar?
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Vi kan i fantasin se:
den rorsta tidens storögda tittare inför de dunkandeloken
konstiga människor i andra kläder än våra egna
av vadmal
självsäkra personer med främmande tungomål
människor på flykt
fångtransporter
sjukvagnar
mycket folk
trängsel
lassvis med gods
och järnvägshotellets stadsbud i vacker uniformsmössa..•
GÖRAN MARKLUND
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ARTIKLAR

15

Ulf Lundström:

JÖRN UNDER 1500- OCH 1600-TALEN
STAVATRÄSK.

stavaträsk nämns första gången som egen by år 1543. I bågaskattelängden från samma
år står bonden i stavaträsk under Kågeträsk by' men i jordaboken finns stavaträsk
med som egen by • men står under Kågeträsk. Möjligen kan stavaträsk ha koloniserats
från Kågeträsk. stavaträsk är tydligen en ny bosättning för ägaren finns inte med i
1539 års bågaskattelängd.
Bonden i stavaträsk 1543-1S61 är Jon Ersson.l543 äger han 4 spannland åker, 0,7
hektar, samt 6 lass äng. 1S53 äger han 4 kor. Hustru Ingeborg som troligen är änka
efter Jon Ersson är ägare 1562 och 1S69-1S74.1S63-1570 står Peder Andersson som
ägare till gården. Han har troligen gift sig med hustru Ingeborg. 1S66 erlägger man
även skinntionde, så troligen är jakten betydelsefull. 1S67 kallas byn för Stavamarkträsk.
1S71 tar Jon Erssons och hustru Ingeborgs son Markus Jonsson över gården. I Älvsborgs lösen från samma år äger han S mark koppar, 3 kor, 4 får samt l sto för S mark.
Egendomens värde är 41 mark och 7 öre. I skatt fick han betala 4 mark och l lh öre.
Åren 1572-1S74 finns han inte med i skattelängderna och betalar ingen skatt. 1579
benämns han husman, dvs. fattig eller torpare. 1S80 är han överstrykeD i tiondelängden
så troligen har kornskörden frusit bort. I 1599 års hjälpskattelängd har han 1,5 tunnors
utsäde, 4 kor, l kviga, 8 får, 2 ryssbitar (unga getter), 6 getter och l sto. I skatt fick han
lägga 18 öre och 2 örtugar. I 1601 års hjälpskattelängd hade han l sto, 3 kor och l tunnas utsäde. 1609 var åkerarealen 4 spannland, dvs. oförändrat från 1S43. Markus
Jonsson • som dog 1632 - var ägare i olika längder fram tilll618.
I 1609 års hjonelagslängd står sonen Markus Markosson som ägare. Brodern Mats
Markusson är ägare i olika längder 1610-1620.1613 är gården på 3/8 mantal. I en
restlängd för Älvsborgs lösen från 1620 står det att Mats Markusson har sålt hemmanet åt finnen Jören Hindersson, vilken brukat hemmanet 1619. I en längd över ödehemman från 1619 noteras att Eskil finne har rymt sin kos och ingen har brukat jorden.
Mats Markusson flyttade till storkågeträsk och släkten finns kvar i bygden än idag.
1621-1624 ägs gården av Olof Nilsson, vilken 1623 hade l sto och 2 kor.l625-1648
är Per Larsson ägare. I 1636 års längd över fattig står att Per Larsson är utfattig och
har många små barn. På 1630-talet händer en viktig sak som berör Stavaträsk. Man
hittar malm i Nasafjäll och gruvbrytning inleds. Den första tiden används en väg från
Piteå och till Nasafjäll, men den vägen var backig och man var tvungen att korsa många
vattendrag. Därför började man intressera sig för en väg från Skellefteå. Enligt 1639-40
års jordabok njuter Per Larsson frihet för att han bor vid bruksvägen i lappmarken.
Den nya vägen började • enligt tidigare uppgifter - byggas 1642. Fyra år senare utfärdar drottning Kristina förmånliga privilegier för dem som ville bosätta sig efter den nya
vägen. Men redan 1639 tycks myndigheterna ha varit inne på att bruka en ny väg. I
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stavaträsk skedde bytet mellan körslor med häst och ren. Troligen fanns det en väg
här redan före Nasafjälls gruva upptogs och som gick till kyrkan i Arvidsjaur. 16341635 är Olof Persson ägare, möjligen en son till Per Larsson, vilken var född 1583. I
1635 års längd över fattiga står att Olof Persson är utfattig och har 3.•., sedan är texten
oläslig, men troligen hade han 3 små barn. Hos andra fattiga står ibland antalet små
barn utskrivna och i regel när en siffra nämns så syftar den på antalet små barn. 16421645 är Moses Olsson ägare och 1650 är Jon Olofsson ägare.
1648 kommer den första kartan över Stavaträsk. Byn ligger då på södra sidan av
stavaträsket nära Kågeälvens utlopp ur sjön. Per Larsson hade l 9/10 tunna säde och
62 lass äng. skattetalet på gården var 3 lh tunna.
1586 finns det ytterligare en person som bor i Stavaträsk, nämligen Jon Håkansson,
som finns här tilll594. Han kan vara identisk med den Jon Holgersson som enligt
Johannes Bureus utredning om Bureätten skulle vara gift med Cecilia Andersdotter
i Ostvik, dotter till Anders Olsson. 1599 finns en Jon Håkansson i Kåge som kan
vara identisk med denne Jon Håkansson. 1599-1603 finns Jon Ersson i Stavaträsk.
I hjälpskattelängden från 1599 äger han 1,5 tunnas utsäde, 4 kor, 3 kvigor samt l sto.
I skatt fick han lägga 4,5 öre. I 1601 års hjälpskattelängd hade han l sto, 3 kor och l
tunna i utsäde. Sedan försvinner spåren efter Jon Ersson, möjligen har han brukat en
del av det andra hemmanet.l613 finns Nils Larsson här men året därpå har han rymt
från gården.
I 1623 års jordbok står att den gamle landsknekten Östen Andersson äger 1/4 mantal
i hemmanet i Stavaträsk. Östen Andersson kommer troligen från Ersmark där det finns
en landsknekt med samma namn 1604-1620. Han finns i stavaträsk 1623-1627. Sedan
finns här sonen Anders Östensson 1629-1633 och hustruMalinår 1630. Hemmansdelen
är på 118 mantal. Efter 1633 försvinner spåren efter denna hemmansdel. När knektroteringen genomfördes 1695 frågade myndigheterna efter den rök i stavaträsk som avhystes 1642. Mats Jonsson - som ägde hemmanet i stavaträsk 1695 - menade att jorden
endast varit en brukskarlsjord på l tunnland som sedan kommit till Mats Jonssons
hemman och varifrån det även utbrutits ifrån.
GRANBERGSTRÄSK.

Granbergsträsk finns första gången med i 1636 års tiondelängd då ägaren heter Olof
Andersson finne. 1637 är han ensam på gården och Olof Andersson har l föl, l ko och
l kalv. Han betecknas som nybyggare och har ingen odlad jord. 1638 finns 2 personer
på gården, troligen även en hustru. Efter 1638 saknas Granbergsträsk i längderna.
Det finns uppgifter om att finnar tidigt bosatt sig i Lappträsk inom Arvidsjaurs socken.
Kan Olof Andersson ha flyttat dit? Granbergsträsk låg inte vid den väg till Nasafjäll
som fanns på 1600-talet.
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ULFSÅN~

I Skellefteås häradsrätts dombok från 1674, på sidan 951 får vi veta något om bosättningen vid Ulfsån. Där står att vid Ulfsån, 3 mil ovanför Stavaträsk, hade Erik Jöransson slagit sig ner för några och 20 år sedan, dvs. ca 1650. Vid bosättningen • som låg
vid gamla silverbruksvägen hade Erik Jöransson uppgjort åkrar men sedermera hade
nybygget lagts öde.
Gården låg i Ålsån någon kilometer från Ullbergsträsket på den plats som än idag
kallas Gammelgården. På denna plats finns husgrund och odlingsrösen. (l) I Ålsån
intill platsen finns Gammelgårdsselet och Gammelgårdsforsen. Erik Jöransson - som
grundade nybygget - kan möjligen vara en son till den J ören Hindersson finne som
fanns i stavaträsk 1619.
Erik Jöranssons son Jöns Ersson nämns som boende i Ulfsån 1664-65 i Skellefteå
kyrkas räkenskaper. Hans hustru dör 27 december 1670. Sonen Erik Jönsson gifter
sig 1659 då han erlägger brudgumspenningar till kyrkan. Han dör 1675 och ger 12
juni pengar till kyrkan enligt sitt testemente. Östen Jönsson - som troligen är en bror
till Erik Jönsson - gifter sig 1664 då han ger brudgumspengar till kyrkan. Han är troligen identisk med den Östen Jönsson som blir bonde på Drängsmark nr l och som
gifter sig med dottern till Abraham Persson (2). Efter 1675 försvinner spåren av denna
bosättning i de skriftliga handlingarna.
Ullbergsträsket och Ålsån skrevs 1553 för "Olffz tresk" och "Oiffz ån". Man har antagit att förleden skulle vara mansnamnet Ulf. Men förleden kan även tänkas vara av
samiskt ursprung. Inom Lais lappby fanns 1559 ett fisketräsk som hette Wlffzträsk
vilket var en halv mil långt, dvs. samma längd som "vårt" Olffztresk har (3). Men
eftersom sjön ligger inom Lais lappby kan den inte ligga inom J örns socken. Knut
Bergsland har i en artikel om Lais lappbyn placerat sjön väster om Sorsele, den sjö
som idag heter Olsträsket, och den placeringen är troligen riktig (4).
F JÄLLTRÄSKFISKET.

Under 1500-talet utnyttjades ett stort antal av sjöarna i Jörns nuvarande socken som
fiskesjöar av bönderna vid kusten. De kom upp under våren när gäddan och abborren
lekte. Gustaf Vasa infOrde beskattning av detta fiske och därfOr vet vi vilka sjöar som
intresserade bönderna. Den första längden över fjällträsken kom 1553. I den följande
sammanställningen är sjöarnas namn och brukarna hämtade från 1553 års längd vilken
är den utförligaste vad gäller sjöar och brukare. Fångsten är hämtad från 1554 års
längd. Den finns avskiven på Skellefteå museum - och där även fångsten i kilo finns
angiven. 1554 års längd har färre sjöar och färre brukare. Det är ovisst om antalet
brukare gått ner eller om man senare av praktiska skäl endast tagit upp en del av brukarna.
I Långnästräsket fiskade Erik Jonsson i Kosmark och fick 25 kilo gäddor. Bönderna
Anders Jonsson och Erik Persson i Kusmark, Anders Jakobsson i Drängsmark och
Markos Ersson i Bovåken fiskade i Ullbergsträsket, där de 1554 fick 139 kg gädda och
abborre. Erik Jonsson i Kosmark fiskade även i Lappträsket, vilket troligen rör sig om
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s·ön nordost om Ullbergsträsket, tillsammans med Gunnar Olsson i Drängsmark. De
89 kilo gädda. Lappträsket kan även vara identiskt med Lappträsket norr om
Glommersträsk. I Mjövattnet fiskade Lasse Andersson i Varuträsk. Han fick 57 kilo
gädda och abborre.

Jck

o

I Degerträsk, Finnträsk (ligger strax norr om Degerträsket) och AseJet i Byskeälven
fJSkade Anders Jönsson, Nils Jönsson, L'!rs Persson och Peder Olsson i Drängsm~rk.
De fick 127 kilo gädda. I Djupträsk och Alsån fJSkade Karl Nilsson i Kåge, Jöns Ostensson i Medle och Peder Olsson i Tjärn och de fick 203 kilo gädda och abborre. I Bodaträsket och Kosträsket fiskade Jakob Hermansson i storkågeträsk och Jöns Björnsson
i Byske. Deras fångst uppgick ti11152 kilo gädda och abborre. Sjöarna ligger strax öster
om Jörns samhälle. Bodaträsket- som numera kallas Buträsket -är idag en myr.
I storträsket fiskade Anders Jonsson och Olof Jonsson i Kågeträsk. Resultatet blev
286 kilo gädda och abborre. I Älgträsket, Petikträsket och Granbergsträsket fiskade
Jon Persson i Medle och Nils Jönsson i Bodan. Sjöarnas namn skrivs "Äligee tresk",
"Pertyg tresk" och "Grän tresk". Fångsten uppgick till127 kilo gädda och abborre.
I Klockträsket och Hedträsket fiskade Siffred Tomasson i Bjurvattnet och Jöns
Andersson i Medle. De fick 57 kilo gädda och abborre. Klockträsket kallades för
Klocksbergsträsket och sjön torde ha fått sitt namn efter Klockberget vilket torde ha
varit format som en kyrkklocka.
I Byskeåselet och Bergsträsket fiskade Jon Nilsson i Kågeträsk och Lasse Ersson
i Ersmark. De fångade 108 kilo gädda och abborre. Bergsträsket är ännu inte identifierat. I "Holme tresk" och "Hyrs tresk" fiskade Jon Hindersson i Medle och Olof
Jönsson i Bergsbyn. Deras fångst uppgick till 70 kilo gädda och abborre. Sjöarna är
inte med säkerhet identifierade men skulle kanske kunna vara Hornsträsket och
Jörnsträsket. När Hornsträsk utsynas som nybygge 1731 så har Kågeträsk fJSketräsk i närheten och då nämns Holmträsket som möjligen rör sig om Jörnsträsket.
Se artikel "Byarna i Kågedalen" i denna skrift. Holmen det rör sig om skulle kunna
vara Lövholmen i Jörnsträsket. I så fall skulle namnet Jörnstråsket vara av ungt
datum.
Clemet Olsson och Olof Andersson i stämningsgården fiskade i stavsträsket och i två
Småträsk. Sjöarna kan vara stavsträsket vid Jörns samhälle och Östra och Västra Småträsk intill Granbergsträsk. Fångsten uppgick till 64 kilo gädda. Bönderna vid kusten
fiskade även i några sjöar väster om Jörns nuvarande socken. I stavsträsk och
Småträsk fiskade Nils Andersson och Per Olsson i Kåge. De fick 114 kilo gädda och
abborre. I Sandträsk och Järvträsk inom lappmarken fiskade Christier Olsson i stämningsgården och Jon Larsson i Tjärn. De fick 152 kilo gädda och abborre.
Kustbönderna fiskade även i "Pagxe jerffuitt", "Stor watn" och "Grune träsk". Bakom
dessa namn torde ligga sjöarna Baktsjaur, storträsket och Grundträsket strax väster
om Glommersträsk. Här fJSkade Bertil Olsson, Olof Ålfsson och Jacob Mickelsson i
Klutmark. De fångade 203 kilo gädda och abborre. I samma område ligger troligen

"Huittebergx tresk" och "Sledebergx tresk" vilka brukades av Sven Ersson i Kosmark
och där han fick 95 kilo gädda och abborre. Vitbergsträsk torde ligga i närheten av
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SJÖAR INOM JÖRNS SOCKEN SOM
BRUKADES SOM FISKETRÄSK.
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berget Vithatten. Bertil Ma~kl~nd har redovisat att namnet "Hwithbergssiön" nämns i
en bouppteckning från Arv•dsJaurs socken 1743. Samerna Anders Andersson och
Anders Påhlsson anges då som boende i "Hwitbärgssiön". Via andra källor har Bertil
Marklund kunnat fastslå att de brukade skattelandet Beckertjaur, som även kallas
storträsk och som ligger sydväst om Glommersträsk. Själva sjön torde ligga i närheten
av Vithatten (5).
1 Bastuträsket fiskade Anders Ersson i Klutmark och Jon Svensson i Ersmark. Med
sjön avses med största sannolikhet Bastuträsket intill Boliden. De fick 50 kilo gädda
och abborre. Erik Olsson i Ersmark fiskade i Storvattnet, vilket torde avse en sjö strax
söder om Granberg. Nu finns Nörd-Storvattnet och Sör-Storvattnet, men på 1500-talet
kan de bägge sjöarna ha varit förenade i en enda sjö. Erik Olsson fick 57 kilo gädda och
abborre. Siffred Ersson i Ersmark hade sitt fjällträskfiske i Fällträsket, Myrträsket och
Långträsket. Myrträsket ligger söder om Ullbergsträsk. Nörd-Myrträsket är en myr
idag medan Sör-Myrträsket fortfarande är vattenfyllt. Bägge dessa sjöar utgjorde troligen Myrträsket på 1500-talet. Långträsket ligger strax öster om Myrträsket.

r
:1trisk
\

'

träsk<

Bönderna for i regel upp till fiSketräsken under påsken och återvände vid midsommar.
När Linne 1732 gjorde sin lappländska resa kom han i början av juni till en ö i Umeålven 8 mil uppströms Granön. Där låg då fiskare från nämnda by och de hade kommit
till platsen i mitten av april och skulle stanna till i mitten av juni. Till bostad hade man
en bastu, dvs. en byggnad med en härd i mitten och bristar längs väggarna. Röken sökte
sig ut genom dörren. Denna byggnad har gett namn åt de otaliga sjöar som beten Bastuträsket. Fisken som mest utgjorde av gädda torkades. Inälvorna och fettet syrades för
att användas till skofett. Fiskarna hade åkt båt på Umeälven från Granön (6).
Även Nicolaus Lundios berättar på 1670-talet om böndernas fjällträskfisken. "l Uhmå
lapprnarek är brokeligt att böndren oppresa ifrån Öfwerste bygdan om wåren till att
fiskia effter giäddor. Desse bönder säga sig hafwa ärfft desse insiögar hwar effter andra
begynnes först således att lapparna woro skyldig åt kronan mycket för skatt och tiond,
då tog fogden och lagman af desse lappar desse insiöar, och böndra kiöpte af lagman
och fogden desse insiöar hwilcka nu städse desse bönder bruka. Öfwersta byn i Uhmå
sokn benemd granön som nu lapparna det samma högligen förtryta. Desse bönder oppresa om Påska och igen resa utföre om midsommar med store giäddbåtar. Stundom få
de 20 stundom 30 pund. Tesslikes små fisk, abbor, mördt, Id, braxar, och ett fiskslag
benemd har, är påseende som sik, men han wanckas i strömmar och är mächta god fisk
och leker om wårtiden: Desse insåöar äro de bästa insiöar som finns i Uhmå lappmarck,
besynnerlig hos Gran lapparna. Granön ligger 5 mil nedan före lycckela som man en
dag kan ro oppföre. Desse båtar som bönderna hafwa äro så lätta, att de dem bära på
sine axlar, äro hopbundne med hampeträ så tiåck som laxträ, och med spikar i stamn
och i kiölen och med tunn kiära struken för dess täthet skull, och de kunna bära 30
pund där till en Pärson". (7)
Dessa tider för utnyttjandet av fjällträsken torde också ha gällt i norra Västerbotten.
1687 blev bönderna i Norsjö åtalade för att de försummat att gå i kyrkan första och
andra böndagen. Dessutom åtalades två bönder från Kusmark, två från Kattisträsk och
tre från Långträsk för samma sak. Samtliga slapp att böta eftersom de med landshöv-

22

dingens tillåtelse varit till fjälls "au oppvakta fiSkelekar". (8)

År 1553 utnyttjade bönderna i Skellefteå socken 90 fjällträsk och det året var Skellefteå den socken i dåvarande Västerbotten som hade flesta antal fjällträsk. Men nyttjandet gick tillbaka och 1616 utnyttjades endast 16 träsk. Efter 1570 inleds Sveriges
stormaktstid och många yngre män blev utskrivna till soldater och dog i fält. Det blev
svårt att ha tillräcklig arbetskraft för det tidsödande fjällträskfisket. En del sjöar kan
också ha försämrats som fJSkevaUen. Det är tänkbart att samerna kunde ta över sjöar
som bönderna lämnat. Först efter 1750 när Sverige får fred och befolkningsökningen
sätter in fortsätter nyttjandet av markerna i inlandet, fast nu i form av jordbrukskolonisation. Man kan säga att genom den negativa befolkningsutvecklingen vid kusten
beroende på krig och försämrade odlingsbetingelser for jordbruket, pga sämre klimat,
så får samerna i inlandet en frist på 200 år innan kolonisationen på allvar sätter in.
En sista rest av fjällträskfisket levde bl a kvar i storkågeträsk som hade fjällträsk så
sent som 1731. Det året fiskade man i Hornsträsket och Holmträsket, det senare troligen identiskt med Jörnsträsket. En tjärn vid Hornsträsk kallas for Kågeträsktjärn.
För att ta sig upp till fjällträsken använde man sig både av stigar och färder med båt.
Man ser av fisketräskens utbredning att de sjöar som ligger längst från kusten ligger
intill Skellefteälven. Därför är det troligt att man rott upp efter älven. Hemfärden
måste ha gått mycket snabbt och sedan kunde man lasta fångsten i båten. Men för att
ta sig till fisketräske~ inom Jörns socken torde man ha gått efter stigar. Möjligen kan
man ha nyttjat båt efter Klintforsåns vattensystem upp efter Bastuträsket, Klackträsket
och Hedträsket. Sedan kan man även ha rott efter Skellefteälven och Petikån för att
nyttja sjöarna vid Jörns nuvarande samhälle och sjöarna väster därom.
I "Boken om Ullbergsträsk" har Thore Sjöström antagit att den väg till Nasafjäll som
fanns på 1600-talet, nyttjades redan på 1500-talet av bönder som färdades upp till fjällträsken. Det verkar mycket sannolikt att bönderna från byarna norr om skelleftedalen
tog sig till Jörnsbygden på detta sätt. Den vägen passerade stavaträsk och sedan Klintträsket, Djupträsket, Ullbergsträsket och Lappträsket. (9)
I inget fall har den förste nybyggaren vid en sjö i Jörns socken ha kommit från en by
som nyttjat fjällträskfJSket vid samma sjö. När kolonisationen sätter in så har fjällträsk- fisket som regel upphört. Den förste nybyggaren i Hornsträsk kom från Bastuträsk i
Norsjö socken och de fjällträskfiskande bönderna från storkågeträsk försökte att förhindra nybygget. Sönerna till bönder i storkågeträsk tycks inte själva ha varit aktiva
med att anlägga nybyggen vid fisketräsket. Kanske var de så viktiga för försörjningen
att det hade inte accepterats av de övriga byborna i Storkågeträsk.
De flesta sjöarna i Jörns nuvarande sn nyttjades som fisketräsk av bönderna vid kusten.
Men de sjöar som bönderna inte nyttjade är intressanta. Dessa sjöar kanske nyttjades
av samerna. En sjö som inte finns upptagen är Stensträsket. Kan samerna ha fiskat
här? I 1559 års register över samernas fiskesjöar nämns faktiskt stensträsket som nyttjades av samen Siurd Persson. I Arvidsjaurs lappby, som även fick betala l mård i skatt
tillsammans med Olof Olsson som brukade Järvträsket, troligen intill Glommersträsk.
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stensträsket uppges var ~ mil långt. Men det finns även ett stensträsk nära Arvidsjaur,
så det är vällite ovisst om samerna brukade stensträsk i Jörns sn. Men bönderna vid
kusten tycks inte ha brukat sjön. Ett område som samerna brukat långt fram i tiden är
Kåtaselettrakten och i detta område tycks inte bönderna ha haft några fjäll träsk.
Den båt som användes vid fjällträskfisket kallades för håp. Typen lever kvar i området
än idag. Däremot lever ordet hå p inte kvar i området, men det finns kvar söder om
Skellefteälven. Båttypen var smal, långsträckt och böjd i längdriktningen. Under 1500talet var den byggd lätt så att en person kunde ta den över axlarna och bära iväg den.

.
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En håp från Åsen, Burträsk.
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Denna egenskap har inte båten haft kvar under 1800-1900-tal. Vid Byskeälven kallades
båten för "lappbåten", för att skilja den från känningsbåten (red.anm.: se artikel i
SKELLEFI'EBYGDEN 1992) som var flatbottnad och använd i flottningen i Byske- och
Åby älvar samt i vissa sjöar i Jörns sn. Båttypen finns kvar i Jörns sn samt går något
närmare kusten, den finns bl a i Storkågeträsk. Man kan säga att denna båt är vad som
finns kvar efter fjällträskfiskeepoken men även namnen på sjöarna i Jörnsbygden som
troligen gavs av fiskande bönder från kusten. Bastunamnen har direkt anknytning till
fjällträskfiSket.
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Skellefteås nordligaste punkt
På Tjalmisberget, 4 km norr om Byske älv och Kåtaselets by ligger ett röse, som är
den nordligaste spetsen av Skellefteå kommun. Där möter samtidigt Piteå och Arvidsjaur. stenhögen ser kanske inte så märkvärdig ut när man träffar på den i tallskogen,
men den bar en spännande historia.
Den 10 juli 1752 byggdes röset som en punkt i gränsen mellan lappmarken och "nedre
landet". En extra synerätt med domare och nämndemän skulle utse gränsen. Den hade
hjälp av representanter från alla tre berörda socknar och a':. en lantmätare. Enligt det
utförliga protokollet ställdes röset på "Kiålmas varris eller Okberget", 5 700 alnar
från Byske älv. Lappmarksgränsen skulle bär göra ett skarpt knä. I en nedgrävd stor,
flat sten inhöggs gränsens riktningar. Däröver ställdes en bjärtsten och kring denna
lades fyra stenar av vilka två visade hur gränserna gick och de två andra tillkom för att
märket skulle bli ett "femstensrör" enligt jordabalken. Dessutom lades två visarestenar
9-10 alnar från hjärtstenen i linjernas riktningar. Alla dessa stenar var större än "en
mans börda".
Och där ligger gränsröset fortfarande, nu 241 år gammalt. Så åldriga byggnadsverk
finns inte många i skelleftetraktens inland.

~·
\ -~.o..L!>o---·ll
Röset pd Tjalmisberget. Träplilen torde ha tillkommit vid ndgon senare
gränsutmärkning.

~
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Lappmarksgränsen var tidigare oklar. Den hade dock viss betydelse. Ovanför
gränsen gällde nämligen eh särskilt lappmarksplakat från 1695 som bl a befriade
invånarna från knektutskrivning och i ett reglemente från 1749 bestämdes samers
och nybyggares rättigheter och skyldigheter i lappmarken.

3-lo,-,merstr äs k •

Byarna Glommerstrlisk, Missentrlisk ocll Kdtaseletfanns linnu inte 1751-52,
endast Grdtrlisk.

Gränsutsynarna hade börjat i söder och gick mot norr. På Vithatten träffades man
den 29 juli 1751. Att berget av ålder var gränsmärke mot lappmarken, det var alla
överens om, likaså att linjen borde fortsätta över toppen av Brattberget (1,5 mil
bort) och vidare till Byske älv (ytterligare 0,5 mil). Men om sträckningen därefter
var meningarna mycket delade varför beslut därom uppsköts.
Medan synerätten vandrade från Vithatten till Gråträsks by, 3,5 mil fågelvägen,
stakade lantmätaren ut den beslutade gränsdelen och mätte den. Några rösen ansågs
inte behövas på Vithatten och Brattberget då topparna var tydliga och klara nog. (På
Brattberget blev det senare ett röse då rågången missat den högsta toppen med några
meter). Efter linjen bläckades väl i träden här och var samt sattes ut tränålar över
myrarna, men någon gränsgata höggs inte upp.
Efter tre dagar, den l augusti, möttes rätten åter i Gråträsks by för att ta itu med
fortsättningen.
I Arvidsjaur hade skogssamerna var sitt "lappskatteland" för vilket de betalade skatt

till kronan och där de hade rätt till renbete, jakt, fiske m m. Inom Iandet hade de flera
fasta kåtor mellan vilka samefamiljen flyttade.
Lappmarksgränsen skulle nu dras mellan samen Lars Larssons lappskatteland, som
hette Kåtaselet (Kåtesoen) och Gråträsks by. (Nybygget Kåtaselet fanns ännu inte.)
De två gråträskbönderna hävdade med kraft att fiskevatten, slåttermyrar och skogar
inom en mil från deras by hörde dem till, de ville "niuta den vanliga Bys Mihlen til
godo" .
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N- domaren genom tolk frågade Lars Larsson vad han ansåg vara gräns för sitt lappa~ så följde intet svar. På mer detaljerade frågor svarade Lars till slut att hans land
!:n mest norr om Byske älv, att Tjalmisträsket låg i östra kanten och han gav sen namn
pfnågra hedar och berg som ansågs höra till landet.
/ 0 % K å t a s e l e t s lapp skatteland enligt
syner under 1800/ talct.
by

(~~ Delen inom lapp-

~~marken

PIT EJ\

ARVIDSJAUH'

SKELLEFTBII

Då större delen av lappskattelandet Kåtaselet med denna beskrivning kom att ligga
inom det område som gråträskborna hävdade som sitt började rätten fråga efter gamla
handlingar som kunde ge någon ledning. Lars visade då ett tingsprotokoll från 1731,
där en gränstvist om just trakten vid Tjalmisträsket lösts genom överenskommelse:
Inom området skulle parterna få "om h varandra fika och fara som de bäst kunna och
gitta".
När rätten efterhörde gråträskböndernas mening härom svarades att överenskommelsen skett "dels af god vilja och dels af enfaldighet" och den borde inte fortsätta att
gälla.
Båda parter sade sig ha ytterligare skriftlig bevisning, men de gamla handlingarna
fanns vid Arvidsjaurs resp Piteå kyrkor och skulle ta lång tid att få fram. Sedan rätten
någon dag undersökt lappmarksgränsens vidare sträckning norrut beslöts att uppskjuta
förrättningen till nästa år. Ett mer närliggande motiv var det" dageligen fallande regnet", som gjorde bäckar och myrar så flödande att rätten inte vidare kunde framkomma genom ödemarken.

Ett år senare, den 8 juli 1752, möttes rätten alltså åter i Gråträsk by. Där uppvisades
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nu flera tingsprotokoll, som dock mest handlade om renskador på höstackar och hässjor tillhöriga gråträskbönderna, inte gränsfrågor. Pitelänsmannen Dyhr pläderade i en
uppläst lång skrift livligt för att Byske älv var gräns och att allt land norr därom alltså
tillhörde Gråträsk. När lappmarkslänsmannen, samen Hindersson, frågade Lars
Larsson vad han hade att anföra härom tolkades svaret: gammal hävd, som förr andragen blivit.
Nästa dag vandrade rätten över det omtvistade området och råkades på eftermiddagen
vid Ledvattnet, där Lars Larsson hade sin "stabur och måsta hemvist". Gråträskbönderna hade länge hävdat att Lars innehade ett gammalt dokument som talade till deras
fördel i gränstvisten. Nu tog denne därför fram alla sina papper, men det sökta protokollet fanns inte bland de tummade handlingarna. För att visa att han inte gömde
undan något blev Lars tvungen att svära en högtidlig ed, förstavad och tolkad till
samiska av länsman Hindersson. Gränsundersökningen var därmed slut.
Synerätten ville givetvis dra lappmarksgränsen mot norr så rakt som möjligt. Gråträsk
by, som tveklöst hörde till "nedre landet" måste medföra en stor inbuktning mot lappmarken, medan Kåtaselets lappskatteland borde ge en något mindre bukt ut mot kusten. Om landet norr om Byske älv hävdades olika meningar.
Rättens utslag blev att gränsen skulle fortsätta rakt mot nordost från Ryskeälven till
Tjalmisberget. Kåtaselet, som givit lapplandet dess namn, kom därigenom utanför och
tillfördes Skellefteå socken. Ledvattenområdet, som otvivelaktigt var en hjärtpunkt
i lapplandet, kom till Piteå. Men längre upp efter älven fick Lars ett område norr om
Byske älv • gråträskarna fick inte älven till gräns.
Dagen därpå, den 10 juli 1752, lades röset på TjaliDisberget varefter rätten drog vidare
norrut.
Sedan är det nästan snopet att den med så stor möda uppmärkta lappmarksgränsen
mycket snart blev alldeles bortglömd. Missenträsks och Kåtaselets nybyggen trodde
man länge låg ovanför och det tog många år innan gränsen återfanns och nybyggarna
kunde föras till kustlandet.
Men Skellefteås gräns mot Piteå? Den kom långt senare. Vid gränsläggningen mot lappmarken trodde någon att pilegränsen gick mitt i Byske älv, men alla var osäkra. När
gränsen slutligen fastställdes drogs den över toppen av det väl synliga berget storkaxen
till det gamla röset på Tjalmisberget.

EIT LAPPSKAITELAND UTANFÖR LAPPMARKEN
Kåtaselets lappskatteland blev alltså illa stympat vid gränsdragningen 1752. Vid hä·
radssyner 1822 och 1841 konstaterades att stora delar låg utanför lappmarken och
därför inte kunde insynas. Men samtidigt medgavs att landet fortfarande brukades av
samerna efter sina gamla gränser. De nya efterlevdes tydligen inte och medförde
kanske inte särskilt stor skada.
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Kåtaselets och Hembergs nybyggen hade anlagts inom lapplandet och hade där blivit
skattlagda för vissa fiskevatten. Byborna ville ha ensam fiskerätt i dem, men Arvidsjaurs häradsrätt beslutade 1844 att bybor och samer skulle ha GEMENSAMT fiske
i dessa vatten. För att undvika renskador på bybomas slåtterängar förband sig innehavarna av lapplandet att särskilt npg vakta renarna inom byns område.
Förhållandet mellan samer och bönder har varit gott och Kåtaselet har länge fungerat
som ett lappskatteland delvis liggande utanför lappmarken (1).
Vid Ledvattnet bodde renskötande samer nedanför lappmarksrået ända fram till 1923.
Men då hade lappskattelanden avskaffats för länge sedan.
Inom Kåtaselets Iappland ligger en av de renvallar som nyligen undersökts genom
pollenanalys. Vallen vid den lilla sjön Arvträsket (se kartan!) har enligt analysen varit
använd från ungefär Kristi födelse till mitten av 1800-talet. Och liksom på andra håll
tyder resultatet på att skogssamemas renskötsel först under 1700-talet blivit intensivare och hjordarna större. Tidigare hölls endast ett fåtal tama renar, fiske och jakt
stod för försörjningen. (2)
NOTER
(l)

Vid Åsele lappmark fanns lappskatteland utanför lappmarksgränsen.
(Westerdahl, Christer: Samer Nolaskogs. - Bjästa, 1986.)

(l)

Aronsson, KjeU-Åke: Forest reindeer herding A.D. l - 1800. - Umeå, 1991.
(Archaeology and environment ; 10)

KÄLLOR
RIKSARKIVET, STOCKHOI.M:
GriinsdragningsprowkoUen 1751-1752.

LANDSARKIVET, HÄRNÖSAND:
Diverse protokoU om lappskattelandet Ktltaselet (Ktltesoen)
och nybygget Ktltaselet.

30
Göran Marklund:
o
LAXLASNING
I SKENET FRAN
JÄRNSPISLUCKAN

Skolan, den obligatoriska, har just fyllt 150.
Förordningen 1842 innebar att minst en skola med godkänd, alltså utbildad lärare
skulle inrättas i varje socken på landsbygden och i varje församling i städerna. En
genomförandetid på fem år fastställdes.
I andra paragrafen står, att skolans ledning skulle handhas av kyrkan. Det blev
alltså kyrkoherden som blev skolledare, och det var på honom som det till stor del
berodde hur genomförandet gick. När man läser att folkskolan föddes år 1842, tror
man ju lätt att skolan på en gång fanns där, men så var det ju inte. På sina ställen gick
det fort, på andra långsamt.
Vi kan se det i min hembygd.
Skellefteå var ett av Norrlands fetare pastorat och har genom åren dragit till sig
kunniga framsynta prästmän. Ett exempel på det var Pehr Högström, som redan i
mitten av 1700-talet försökte få igång en skola vid kyrkan men misslyckades. Däremot fick han igång konfirmationsundervisningen, som alltså är äldre än skolan. Bättre
lyckades Nils Nordlander, som startade en skola vid kyrkan redan 10 år före 1842.
Ärendet var så att säga väl förberett.
Så gick det också snabbt. När den nya författningen" ljudeligen blivit upplåsen inför
en talrikt samlad menighet", gjorde man vad som tydligen var en vanlig lösning redan
då: man tillsatte en kommitte, som redan efter en månad hade skolorganisationen klar:
två fasta skolor (vid kyrkan och i Byske) och tre ambulerande lärare för återstoden.
Om det gick snabbt i Skellefteå, så gick det i stället långsamt "oppåt marka". Norsjö
sockenstämma bad i underdånighet konungen att få slippa skolan. Man lovade att "som
hittills själva undervisa sina barn uti det viktigaste af alla kunskapsämnen, nämligen
salighetens kunskap".
Det blev förstås nej till svar. År 1849 - efter sju år - hade fortfarande inte lärare blivit
antagen. I min hemsocken Jörn anställdes 1848 en "kapellpredikant och skollärare".
Alltså präst och lärare i samma person. När han började med undervisningen vet ingen.
Till skolan kom bara de närmast boende, och även för dem blev skolgången lindrigt
sagt ojämn. Min farfar, Olof Marklund i Elgträsk, född 1858, var inskriven i skolan tre
läsår, men närvaron var inte imponerande:
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1:a året
13 dagar
Odagar
2:a året
3:e året._ ___.9~d1111a~~.~e_.a.._r
Summa 22 dagar
Någon fart på skolgången blev det inte förrän de ambulerande lärarna trädde in i
bilden.
Får jag presentera för er en märklig man från skolans barndom. Han fanns i min
hemsocken under 1860-talet, det svåra årtiondet med de nödår vi brukar kallar storsvagåren, och nu - sådär 125 år senare - har han dykt upp igen. Han har blivit en
litterär figur genom Sara Lidmans romaner om jernbanan. Där heter han Ström, i
verkligheten hette han Erik Thunström, härstammande från Sundsvallstrakten, läste
medicin i Uppsala, kom snett i tillvaron och fick alkoholproblem, hoppade av studierna
och fick anställning som ambulerande lärare där uppe i skogen, i mörkret och i snön.
Så här beskriver Sara Lidman honom:
Han bodde vid stranden av det sänkta Basträsket; som
nu änd4 sdg ut som en sjö eftersom det stod pd översilning.
Rosa vatten. storspov och stiinkrdka.
Hans piga gick och trampade upp gdngar mellan sängarna i örtagdrden; han odlade medicin, Strömmen.
Sd /rom han ut - en liten krdnglig karl med risigt skägg,
och just som man skulle skratta dt honom sdg han vederbörande i ögonen.
- Godafton unge man. Ser ut som om du släppt hästen
pd sommarbete. Och som om du sett en piga. Och som
inte skuUe föresid ens om du finge henne. Och som om du
skulle vilja ha känning med världsaltet.
Lukten var skarp av medicin och gamla ben och oväntade ord.

Och så bär såg han ut:

Erik Thunström (1821-1889).
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Hans ansikte med de sorgsna ögonen påminner om gestalter ur Gogols diktning. Hade
det nog inte lätt. Han kom till en trakt, som hörde till de fattigaste i landet - 1695 km1
skog och myrmarker, mindre än m invånare per kvadratkilometer.
Vilken dånande livslust det måste ha behövts för att orka med ensamheten, väglösheten och kylan. Han var inte präst och lärare som några av föregångarna. Han blev
djurläkare och lärare och även människoläkare och lärare. Han fick medicinalstyrelsens tillstånd att utfärda recept på mediciner, och han totade ihop egna mediciner
ur sin trädgård. Förtroendet för honom som medicinman var mycket stort. Tant Marta
i Långnästräsk påstod, att den riktiga doktor Bergengren på lasarettet i Skellefteå
inte ens visste skillnaden på skårahosta och magahosta men att Thunström utan vidare
botade båda.
Han var rädd om allt levande, både folk, djur och växter. Jag har hittat en vackert
handskriven text av Thunström, där han varnar för skogsskövling i form av kalhuggning. Hör här (och detta skrev han år 1881):

Ännu en giJ.ng, sparen och wiJ.rden bättre skogameJ -- No"lands
hjelp i nödens stund. Fdr det fortgiJ. pli. det sätt, som det nu börjats,
skall inom n4gra tiotal af dr öfra Westerbotten blifva en ödemark
och en stö"e utvandring oundviklig. Sedan skogame äro uthuggna
och inga andra förtjenster att tillgiJ., kvarest skola medel tagas till
onera (piJ.Iagor, skatter) och andra utgifter för huset och, om misswäxtdr inträffa --jag jriJ.gar: hwad wiljen l dd taga till? -- Pli. IJ.terplantering av slwg är här ej att tiinka. Lokala och klimatiska förhtlllanden derför äro nästan oöjvervinnerliga.
l anledning aj hwad jag nu anjördt, yrkar jag, att en lag m4tte
antagas för länet till skogens skydd.
Hans kamp med brännvinet varade livet ut. Föräldrarna tvekade inför att skicka
barnen till skolan, ja, inte bara tvekade, de höll sina barn hemma i stället för att
skicka dem till den onyktre läraren. Han blev fömärmad naturligtvis och vände sig
till skolrådet, som uttryckte den åsikten att "om Läraren iakttoge ordentlighet och
nykterhet, gott uppförande, skulle nog barnen flitigare besöka skolan".

Att man höll barnen hemma långa perioder var vanligt långt framöver. Jag menar
då inte sådana fall, där skola och hem låg i konflikt. Föräldrar med ett alldeles utmärkt förhållande till skolan höll utan att skämmas sina barn hemma, när de behövdes för något arbete.
skolplikten som princip accepterades inte förrän långt in på 1900-talet.
J örns sockens skolrådsprotokoll är fulla av ärenden, där s k tredskande föräldrar
angrips, ofta kallas de till skolrådets sammanträden för att tilldelas varning. Ibland
hotar man med hämtning genom landsfiskalen. Innan det skedde hade många försök
gjorts från lärarnas sida för att få barnen till skolan. Till sin hjälp hade lärarna också
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koltillsyningsmännen, alltså betrodda bybor som bodde någorlunda nära skolan och

~ungerade som kontaktmän till skolrådet och en sorts oavlönade vaktmästare.

Så sent som 1916 skrev en skolinspektör Almqvist i Skellefteå (han blev sedermera
både riksdagsman och ecklesiastikminister) så här:
"Den ojämna skolgdngen beror givetvis till stor del pd de svdra vägförhdllandena och de ldnga avstdnden; men även andra orsaker föreligga. Befolkningen
betrakta ännu pd mdnga hdll skolan som eU nödvändigt ont. Föräldrarna söka
fördenskull lutila barnen borta frdn undervisningen sd mycket som möjligt. Det
anses fullt tillfredsställande, om barnen kunna läsa ndgorlunda innantill; annan kunskap betraktas sdsom överflijdig för de unga, ja, i vissafall sdsom skadlig.
Ndgra fd mdnaders skolgdng anses därför fullt tillräcklig.
Under höst och vdr, d4 de tilljordbruket hörande, brddskande arbetena skola
utföras, tagas barnens hjälp i ansprdk i stor utsträckning, och skolgdngen blir
d4 sd gott som alldeles avbruten. Vid inspektioner under dessa tider har jag
ibland kommit till den ena skolan efter den andra och funnit nästan alla barnen
frdnvarande."

Fattigdomen grinar ur dessa gamla protokoll. Inte kan man påstå att det är föräldrar
som tredskar, när barnen inte har skor att gå i. Såhär svarar Leander Lindholm i
Andersfors, när han får bannor av skolrådet. Det är också 1916.
"Jagfdr her med skriva och medela attjag har ingen rdd med skolbarnenjag
har bett kommunen om jälp sd att dem skulle fd gd i skollan men dem har
nekat sd jag vett ej ndgon rdd ej jag har skor kläder pd dem jag vett nog att dett
är nödvändikt att ha dem i skollan mendettär omöglitfdr jag ej ndgon hjälp.
Leander Lindholm, Anders/ors."

Den 11 augusti 1918, i slutet av första världskriget, var fyra föräldrar kallade inför
skolrådet för att tilldelas varning för deras barns ojämna skolgång. Bara en infann sig.
Två struntade helt i kallelsen, och den fjärde, en bonde i Klockträsk, hade sänt en lång
skrivelse i sitt ställe. I den står bl a:
" ... men vill jag ytterligare pdpeka att jag icke lAftar att ha dem der alla
dagar utan förbehdller jag sjelj derom att Bestämma, och fdr mina Barn
lära sig att varken Ni eller Skolinspektören äro beldtna huru gdr det d4
om sddana som äro i skolan endast ettjdtal dagar som ännu händer. Jag
vill derför ej säga att vi Lärt dem sd som det Borde ock en orsak till jelper
ocksd ndgot till att det ej Blir som det Borde. Vi Leftde ju i eU mörker
hela Höstterminen sd att vi gingo om kull varandra ock när 4 stycken
skall Lära Läxorna med det lyse som kommer frdn jernspisluckan kan det
ej vara sd märkvärdigt om ndgot felar och jag pdstdr aU klagomdl är obefogat ... "
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LIJx11Jsning vid jlirnspisen. (Teckning: Göran Lundström.)

Klassböckerna var från början hemmagjorda. Lärarna köpte (för egna pengar kan
man förmoda) dubbelvikta folioark och häftade ihop dem med sytråd. De kan därför
ha lite olika utseende. Men snart, 1870-80-talen, kom tryckta klassböcker i användning, tjocka böcker med styva pärmar. I dem finns längst till höger en bred kolumn,
kallad Anmärkningar. Där skrevs lite av varje, och ordet anmärkning har nog inte
här den laddade betydelse som det kom att få i lärdomsskolan.
En del lärare skriver nästan ingenting i den kolumnen, andra skriver mycket och
sådant som får en att spärra upp ögonen. Så här kan det se ut:
Deras fader säges hafva envist motsatt sig
sina barns skolgtlng.
Började valla korden 7de Maj.
H ar af sin moder hindrats frtln skolgtlng.
"Skolsjuk" hela terminen.
Rymt frtln skolan.
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Anteckningarna är ofta grymt påträngande:

Ur klassböcker frdn
]örns skoldistrikt.

Påfallande ofta- inte bara under spanska sjukans dagar- står det DÖD och ett datum
i anmärkningskolumnen. I en klassbok från byn storträsk står det ordet på tre av
raderna på ett uppslag med 12 elever. Och då tänker jag på att jag under mina 45 år
i skolan faktiskt aldrig behövde uppleva att en elev dog.

•
Ater till Thunström:

Thunström gjorde en läroboksförteckning på valborgsmässoafton svältåret 1866.
Den finns i en byakista i Ullbergsträsk alldeles intill Norrbottensgränsen.
Bland böckerna för dem som börjat läsa rent - 2:a klassen - finns Lindbloms katekes,
och det är mycket märkligt •.•
Varför?
Det underliga ligger i valet av katekes. Det här är nämligen separatistbygd. Nyläsarna
hade alltsedan seklets början härjat i dessa trakter och bl a kämpat mot vad de kallade
"nöjböckren". Lindbloms katekes var en av de tre förhatliga böckerna, som inte predikade den sanna läran, alltså Luthers ord.
Separatisterna var de som gick längst i den kampen. De tog det dramatiska steget
till att börja med egna dop och nattvarder. Ledare för de här separatisterna åtminstone
i de norra byarna, alltså byarna uppemot norrbottensgränsen, var en far och en son,
Matts Hermansson resp. Jonas Mattsson Boman i Ånäset, en liten by alldeles intill
Ullbergsträsk. I det här sena skedet i separatismen var det Jonas Mattsson Boman,
som var den mäktige ledaren. Och han godkände Lindbloms katekes! Den förklaring
jag kan tänka mej är, att stridens vågor började avta och att det här kunde vara en gest
i riktning mot ett enande jämförbar med den fredsinvit som Mattesmora, hans livskraftiga hustru, mor till17 barn, gav när hon på dödsbädden accepterade att ta emot
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nattvarden av en prästman.

Thunström var tydligen en man med ordning och reda. Han gjorde prydliga förteckningar frän sin verksamhet. Här ser vi en inventarieförteckning, också den frän Ullbergsträsk åren 1878-1884:

Skolmaterielförteckning 1878-1884, upprättad av Erik Tbunström.

Biblar och psalmbok förstås, läseböcker och räkneböcker. Griffeltavlor. Här anar
man tragedier- i marginalen står nämligen 13 sönderslagna av totalt 19. De var ju
svaga som spegelglas, och lätt hände det att de föll i golvet.
Ett par kartor: Sverige, Skandinavien, Europa men ingen världskarta. Gick man
utanför Europa, så var det Palestina.
När vårterminen 1879 började, hände något stort för skolbarnen i Ullbergsträsk. Till
skolan kom 6 st av Folkskolans läsebok, den verkliga långköraren bland svenska skolböcker. Nya fina böcker med bilder!
Den första upplagan kom 1868, alltså elva är tidigare. Och redan den första upplagan
var rikt illustrerad. Tänk er vilken lycka för barnen! De hade förmodligen aldrig sett
någon bok med bilder i tidigare.
De första upplagorna av Läsebok för folkskolan/Folkskolans läsebok var mycket
patriotiska. Det uppstod en strid mellan redaktören som fått uppdraget att utarbeta
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boken, det var självaste Artur Hazelius, Skansens skapare, och den man som då var
ecklesiastikminister, F. F. Carlsson, tidigare lärare åt prinsarna Karl och Oscar (Karl
XV och Oscar ll). Hazelius hävdade att det simlie vara fantasi och saga i boken, medan
Carlsson ansåg att det skulle vara nyttigt vetande enbart. Och eftersom Carlsson var
minister, fick Hazelius ge sig.
Alla tyckte inte om boken. Ellen Key kallade den en nationalolycka.
Mentzers föreskrifter står det på ett par rader. Titelbladet ser ut så:
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Kalligrafin, skönskriften, var viktig. Så här skrev en av våra tappra pionjärer bland
småskollärarna under en examenskatalog (klassbok hade hon inte) år 1887:
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Denna dam, Hedda Marie Eriksson, är en representant för den stora grupp småskollärarinnor, som verkligen möjliggjorde att alla fick tillgång till undervisning. De manliga folkskollärarna med utbildning i statsseminarium blev för dyra både i lön och att utbilda. Därför kom redan 1853 bestämmelser om s k mindre skolor, där man godtog
~examinerade lärare. Det var tänkt för de avlägset boende men blev snart det vanliga
aven i städer och andra tätorter. 1858 fick småskolor inrättas, och skolan öppnades för
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kvinnliga lärare.
Utbildningskraven var inte längre så hårda. S k länsseminarier inrättades på 1860talet, inte bara i städerna utan på de mest osannolika ställen. Bl a i en liten by i Norrbotten som heter Mattisudden. Där fanns bara fem hushåll, så det blev omöjligt att
skaffa husrum åt alla seminarieelever som kom dit. Somliga fick inhysas i lagårdar.
Om det blev mindre noga med utbildningen, så skulle man alltid noga kontrollera att
den som skulle anställas, man eller kvinna, var stark i tron. De som inte hade lärarutbildning fick avlägga prov inför kyrkoråd eller präst.
Thunström, den alkoholiserade, fungerade även som byapredikant. Jag har i min ägo
hans postilla med anteckningar om vilka dagar han läst den och den texten. Hans kollega och således en annan av de verkliga pionjärerna, Gustaf Grundström, ledde på ett
lärarmöte 1888 ett samtal kring frågan:
"Huru skall under arbetet i skolan mod och kraft
bäst kunna bibehållas?"
Ett ämne som skulle passa lika bra idag som diskussionsämne då lärare träffas. Man
enades enligt ett bevarat protokoll från lärardagen om följande svar i fyra punkter:
l) Såvitt möjligt efter varje dags skolarbete rörelse i friska luften

2) Besök i barnens hem
3) Deltagande i den allmänna gudstjänsten
4) Framför allt ett flitigt umgänge med Gud i ordet och bönen
Den solida tron präglade självfallet skolarbetet. Carl Edquist, pr.äst, skolinspektör och
framgångsrik skolboksförfattare härstammade från Fällfors, har i boken "Skolminnen" berättat om sin lärare Hans Petter Palmgren, som både hade gått predikantskola
och avlagt småskollärarexamen, bl a om hans timslånga morgonböner varje morgon.
Det var både morgonbön och aftonbön i skolan. Och däremellan också. Min egen svärfar, som kom frän den mycket allvarliga byn stavaträsk -jo, byarna var olika allvarliga
- berättade om sin skolgång, att skolbarnen själva ordnade andakter på frukostrasterna. De höll till i en lada, som de fick låna av grannen. En andaktsbok tillhandahöll lärarinnan. De stod på knä i ladan och läste högt, avlöste varandra. Jo, alla var med och
ingen gjorde spektakel.

Schemat, arbetsordningen, gjordes i de små skolorna av klassläraren. Det skulle dock
godkännas och undertecknas av skolrådets ordförande, men eftersom det var kyrkoherden, så var det inte ovanligt att limtalet för kristendomsundervisningen hölls upp. Ett
schema från byn Åkerheden i J örns socken visar att eleverna det året, 1918, varje vecka

hade nio timmar kristendom.
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När lärare sökte arbete, rangordnades de i den ordning de "genom gudsfruktan, sedliga egenskaper, kunskaper och skicklighet att undervisa" ansågs vara förtjänta. De två
första kriterierna togs så småningom bort, men ända tilll963 ingick i tjänstgöringsbetygen intyg om vandel.
Här har en ung skolfröken råkat i olycka, och hennes pappa skriver underdånigt till
kyrkoherden:
"Vi nulste med sorg bekänna att vdr dotter fdtt sig
ett barn, hon ligger nu pd Skellefted Lasarett men
barnet var dödfött, hon är ju fortfarande svag,
och vad vi nu har att göra, det är, att ödmjukt be
Kyrkoherde Hedberg omförldtelse,för hennes
stora felsteg, och att Ni av Er stora godhet ville
14ta NÅD gd före rätt, sd att hon om möjligt kunde
fd igen skolan pd en liten framtid. "

Lärarinnorna skulle ju vara ogifta, och här förelåg ett brott mot ett av budorden.
Man finner i gamla protokoll exempel på orättvisor och förnedrande behandlingar,
gjorda i religionens namn. Mot lärarna och mot eleverna, de senare påminnande om
vad som så ofta berättas om livet i övre Norrlands arbetsstugor. Då hade religionen
blivit en börda i stället för en hjälp.

Ofta hör man äldre människors lovsånger över den gamla skolan. Då var det ordning
och reda, då fick eleverna lära sig mycket och då blev de unga verkligen uppfostrade.
Med tanke på vad jag anfört i denna uppsat är det lätt att förstå, att jag inte instämmer i dessa hyllningar av den s k gamla goda tiden. Den gamla tiden var iiW: god, vare
sig i skolan eller i andra livets skiften.
När jag sveper till med ett sådant generaliserande, är jag medveten om hur komplicerat ämnet är. Visst fanns mycket av värme och trygghet i den gamla skolan. Trots detta
är det min absoluta uppfattning att det mesta blivit allt bättre genom åren. Barnen idag
kan mycket mera om världen än vi kunde, även om vi var bättre i katekes och multiplikationstabell. Och ordet skoldemokrati fanns inte för 150 år sedan.

***
Red.anm.: Artikeln baseras på ett föredrag som Göran Marklund höll i Sundsvall.
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Åke Lwld&reo:

SARA GRETA - en barnamörderska eller en av
dessa små?
Finns det människor som är helt igenom onda? Jag tror inte det. Tvärtom tror jag
att vi människor är komplicerat sammansatta varelser; uppbyggda av både godhet
och ondska, själviskhet och kärlek till andra, ibland med (och ibland utan) förmåga
till inlevelse i andra människors liv. Och det är kanske det allra värsta: Att inte
kunna leva sig in i en annan människas liv!
När jag var barn och bodde i Kosmark talade man ibland om en ond kvinna som för
länge sedan levat i grannbyn, i Ersmark. En kvinna som så föraktade livet och hon
inte kände den minsta respekt för det liv som hon själv frambringat.
En brottsling. En barnamörderska.
När man som barn hör berättelser av det här slaget tar man förstås till sig de skrämmande detaljerna och förstorar dem i sitt inre. Man litar på de vuxna, de känner ju
världen. Man ifrågasätter inte deras visdom. Ja, man tror att allt som sägs är sant.
Det var först som vuxen jag började förstå att den bild man gett mig inte stämde. Det
fanns något mer bakom dessa skrämmande berättelser. Jag började förstå att denna
kvinna faktiskt inte var Ondskan själv, utan en människa av sin tid, formad av de
omständigheter hon levde i.
En av dessa små •••
Hon hette Sara Greta Pehrsdotter, föddes den 25 oktober 1808 i byn Furunäset
utanför Skellefteå. Hennes första namn betydde "furstinna" och det andra "pärla",
men hon var ändå den lägsta på rangskalan. Hon var avlad i synd och fadern okänd
och modem en fallen kvinna som stöttes ut ur gemenskapen.
Och själv blev Sara Greta en "oäkting". Att ett litet barn skulle stämplas för att
hennes mor hade brutit mot kyrkans och samhällets lagar har vi kanske svårt att
förstå idag. Men på den tid då Sara Greta levde togs inga sådana hänsyn.
En oäkting var ingen fullvärdig människa. Sara Greta var tillkommen i synd och
bar synden inom sig, för alltid med sig.
Naturligtvis hade Sara Greta en far. Men vem var han? Ingen vet. Han nämns
aldrig i kyrkböckerna, men modern Catharina Dorotea - som var 26 år när hon fick
flickan· tvingades bekänna sin synd inför prästen, sitta där på "horpallen" i sakristian, och ta på sig hela skulden • som om hon ensam gjort detta barn • innan bon
åter togs upp i församlingsgemenskapen.

41

Och ändå blev hon aldrig helt förlåten, aldrig riktigt accepterad.
Under sådana omständigheter var det kanske inte underligt att hennes dotter Sara
Greta fick det öde som hon fick.
1812 • när Sara Greta var fyra år fyllda • fick modern äntligen någon slags upprättelse. Hon gifte sig med bonden Nils Gerdsson i Ersmark och flyttade till hans hus, till
JAssg4rden. Sara Greta följde givetvis med. I Ersmark växte hon upp, här fick hon
tidigt lära sig att hon var mindre värd. Var det konstigt då att hon drog sig tillbaka i
sitt inre, att hon slöt sig inom sig, att hon anklagades för att ljuga och fantisera?
Det berättas att hon som elvaåring hade en syn, en händelse som sedan sammankopplades med det som blev hennes öde. Var det en efterhandskonstruktion? Inte vet jag.
Syner och varsel och förebond var inget ovanligt bland folk. I min roman skriver jag
så här om den gången då synen uppenbarade sig:
Utan att ana vad som väntade gick hon framåt i den uppskottade gången till fuset.
Det var som ett dike genom den djupa snön. För någon sekund inbillade hon sej att
hon gick genom en skog och att snöväggarna var höga tallar som reste sej mot skyn.
Och hon tyckte sej höra mumlande röster och se onda ansikten bakom trädstammarna.
Det hela varade bara någon sekund, men hon blev alldeles kall i kroppen. Hon var
nästan framme vid fusporten när hon höjde blicken mot stjärnorna och såg den märkliga uppenbarelsen: P4 himlen lyste en stor ring som dränkte stjärnljuset. Utanför

ringen fanns en stor hop människor och mitt inne i ringen en man med en yxa.
Var det konstigt om en kvinna som behandlades som Sara Greta sökte kärleken?
Var det konstigt att en kvinna som hon blev så drabbad när hon mötte den; så drabbad
att hon tog ut den i förskott? När hon mötte Nils • han som bodde i Jåssgården i Ersmark, inte långt från den gård där hon själv bodde • blev hon snart med barn. Hon bar
det inom sig när de gifte sig. Hon hade gått i sin mors fotspår och "syndat", men gifte
sig gjorde de två och kanske kunde allting ha slutat här.
Men det finns alltid människor som inte vill unna andra lycka. Och det finns sjukdom
och död som gör oss försvarslösa.

Ja, hur mycket kan människan uthärda; hur mycket orkar hon innan kraften är slut
och allting brister?
När Nils plötsligt dör stod Sara Greta ensam med sin son • han som hette Anders. Hon
var bunden till människor som aldrig hade accepterat henne som en fullvärdig
människa.
Hon var fångad i garnet, visste ingen utväg. För sådant kunde livet vara på den tiden,
inte minst för kvinnan.
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Om Sara Greta vet vi ganska mycket idag. Vi kan följa henne i kyrkböcker och
utförliga rättegångshandlingar. Det finns ett par visor som berättar om hennes öde den tidens nyhetsrapportering.
En av dessa visor skrevs av föregångsmannen Nils Blylod och har den långa titeln:
En Märkwärdig Wisa om Twänne Rysliga mord och n4gra hastiga och olyckliga döds·
faU, som skedde inom sex m4nader i Skelleftetl socken IJ.r 1830. Och kan sjungas som
Gudi min sak hemställer jag ...

Den lilla skriften, nedpräntat med omsorg och åtskilligt tummad, tillhörde år 1834
jungfrun Anna Johanna Brodin i Kusmark. Och bara det är förstås en märklig sak för
mig. Denna jungfru bodde inte många stenkast från den plats där jag är född.
När jag skrev romanen om Sara Greta var min avsikt inte enbart att berätta om en
ryslig händelse, en tragedi. Jag ville också dra paralleller med vår egen tid. För att
göra historien begriplig; för att själv förstå den bättre och förhoppningsvis få andra
att förstå.
I sin wisa skriver Blylod:
En moder med ett stenhtlrt sinn
Hon ger sitt barn förgiftet inn
TiU dess i tredje gdngens nöd
Af denna gwd
Dess andräkt qwäfs och det fdr död

Pia Sagesen, SKEFO:s nye sekreterare, visar 1990 den rest av ett stegelhjul som ingår i SkeUefteå

museums samlingar. Foto: Arne Söderström.
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Sara Greta mördade alltså sitt barn. Om det berättar de utförliga handlingar som
återger rättegången vid tinget i Skellefte 1830. Det var ett ting som lockade många
nyfikna, det hölls på tingstället Sunnanå, strax intill det kronohäkte som en gång
fanns där.
Läser man handlingarna möter man en kvinna som knappast hade ett "stenhårt
sinn" eller kan beskrivas som en "ond människa". I stället finner man en människa
som är hårt drabbad av illvilja, död och bristande förståelse.
När hon inte längre orkade, när allting brast för henne, begick hon en gärning som
bon knappast hade begått om kärlek och förståelse fått råda. Och för denna gärning
dömdes bon att mista höger hand, halshuggas och i biJle brännas.
Den stämpel som hon hela livet burit med sig hade slutligen fört henne fram till
katastrofen. I november 1830 fördes hon till gästgivaregården i Bureå, sedan hon en
tid suttit fängslad i Umeå. Hon tillbringade sin sista natt i detta gästgiveri och där
skrev hon, med hjälp av prästen, ett brev till sin mor Catharina Dorotea. Brevet, som
finns bevarat, slutar med orden:
Goda mamma! Emottag med tanken och hjärtat fästat vid försoningens
tuld mitt sista farväl pd jorden. Och pdminn min styvfader och andra
bekanta de sista ord jag till dem med hjärtats allvar och med upprörd
själ, för sista gdngen talade till dem i Herrans namn. Bedjen dem i
Guds namn att söka Herran, medan de kunnafinna honom, och dkalla
honom medan han är när.
Farväl, farväl ... men endast en kort tid ...

Bureå gästgiveri. Foto: Annika Hallinder, Skellerteå museum, 1977.
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På det som en gång var Galgbacken utanför Bure syns idag inte mycket av den
tragedi som utspelades här. Ändå var det just här som bödeln en novemberdag 1830
förkortade Sara Greta Pehrsdotters liv.
Och visst är det märkligt att den syn hon sades ha som elvaåring den gången blev
verklighet. I min roman skriver jag:
När kärran rullade framåt vägen där snön låg i ett tunt täcke satt hon stilla och fogligt med knäppta händer. Tre vaktkarlar gick på hennes vänstra sida, tre på den högra.
Men hon såg dem inte, liksom hon inte heller såg folkmassan som följde efter i fångkärrans hjulspår.
Hon fann det inte ens märkligt när trädens höga stammar, som reste sej mot himlen
när vägen, plötsligt förvandlades till vit bländande snö.
Hon rörde sig framåt i ett djupt dike, mot ett ljus långt därborta. Hon var en liten
flicka som rusade framåt i den uppskottade gången genom snön, fram till fuset. Hon
hörde sång, ljudet av många röster, eka någonstans långt borta. Men hon kunde inte
urskilja orden.
Hon hörde klockor som ekade allt starkare för att till sist förvandlas till ett öronbedövande brus •..
Då vaknade hon plötsligt till ur sina tankar. Hon blickade uppåt mot talltopparna och
såg trädkronorna svaja inför sina ögon. Hon greps för någon sekund av yrsel, men
fann sej sedan åter.
Gode Gud! tänkte hon. Du visste hela tiden ... Kärran krängde till och stannade. Hon
hjälptes ned på marken. Framför henne stod bönderna uppställda med sina långa
pikar; i en stor ring kring bålet. Efter elva år förstod hon äntligen den syn hon haft som
barn.

Korsbyggnad i Ersmark. Gården som skymtar bakom t v var avsedd som bostad för Sara Greta.
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P4 himlen lyste det en stor ring som dränkte stjärnljuset. Utanför ringen fanns en stor
hop människor och mitt inne i ringen en man med en yxa.

Finns det människor som är helt igenom onda? Nej, jag tror inte det.
För några år sedan vistades jag då och då här i Burebygden. Det var inget jag talade
om för någon. Jag smög omkring här i Sara Gretas fotspår, ville se och känna de
platser som hon känt, uppleva den mark som hon trampat med sina fötter.
Jag blev sittande på en sten vid älven, nedanför det som en gång var gästgiveriet
och där hon tillbringade sin sista natt. Och senare skrev jag så här i romanen:
Jag reser mej från stenen, går sakta därifrån och bort till bilen. I backspegeln ser jag
det vitmålade huset krympa och försvinna.
Jag kör söderut längs den gamla kustvägen och svänger uf på E4. Efter en kort färd
på denna moderna väg svänger jag in på en liten skogsväg på vänstra sidan. Jag är
åter inne på den gamla kustvägen och det är som att åka långt tillbaka i tiden.
Vägen är torr och dammig, skogen växer tät på bägge sidor, som två höga murar.
Efter en stunds åkning hittar jag skylten. Det står Falmark 4 med svarta, blekta bokstäver mot gul botten. Men ovanpå alltsammans har någon målat en bödelsyxa.
Jag svänger i den riktning som skylten pekar och nu känns det med ens som om jag
kör på en dålig kärrväg. Överallt skjuter trädrötter upp mitt i körbanan. Tallama reser
sig dystra mot skyn.
Jag har nått målet.
Först sitter jag stilla bakom ratten och ser. Jag är ensam med skogen. Sedan kliver
jag ur och står i en öppen glänta bland träden. Jorden är grå just här och för någon
sekund inbillar jag mej att det är aska. Mitt i gläntan står en sten, liksom en rest gravvård, omgiven av en ring med mindre stenar. Jag läser inskriptionen:
Rest 1967 av Bure4 Hembygdsförening.

Längst upp på stenen står årtalen 1827, 1830 och 1836 inristade med varsitt kors
framför. Och intill finns symbolen med ett stegelhjul; ett stort hjul av trä liggande
på en hög påle. Det var på detta hjul som man i gången tid lade brottslingar styckade
i delar. För att andra skulle se och ta varning!
Strax intill stenen finns en liten bäck och jag slår mej ned. Jag sitter och funderar
över vad det är för ljud jag hör, innan jag förstår att det är bilarna ute på E4. Skogen
är tät, men någonstans där borta åker människorna förbi utan att ana ... De åker med
skygglappar, ser inte längre ..•
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Med ens grips jag av ett underligt svårmod. I flera år har jag följt Sara Greta. Det har
varit en tung vandring. Säkert har jag inte gjort henne rättvisa. Säkert var hon mycket
annorlunda än vad jag kunnat berätta.
Var hon då inte egentligen en ond människa? Hon mördade ändå sitt barn! Förtjänade
hon inte sitt straff trots allt?
Eller var hon bara en av dessa små?
Länge har jag vandrat med dej, Sara Greta. Vi ska vandra ännu en bit tillsammans.
Hela vägen fram.
Jag hade velat skriva en roman om ditt liv, den stora romanen. Men jag vet det nu:
Livet är den största romanen och den kan ingen skriva • bara leva.
o

Lundgren, Ake: SARA GRETA (roman 1986-87)

****

Red.anm.:
Artikeln baserad på Åke Lundgrens föredrag vid SKEFO:s lokalhistoriska dagar i
Bureå den 30 september 1989.
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Ulf Lundström:
o

BYARNA l KAGEDALEN
FjälUräskjisket.
1 kvällens föredrag (red. anm.: artikeln baseras på ett föredrag hållet i samband
med Kåge Möte 1991) tänker jag ge en del smakbitar från byarnas historia i
Kågedalen. Jag tänkte börja med den väsentligaste medeltida byn i Kågedalen,
nämligen Storkågeträsk. Vi kommer inte att börja i sJ.älva Kågedalen utan vid
Kågeträsktjärnen som ligger mellan Hornsträsk och Osterjörn i Jörns socken. De
ligger några mil väster om Storkågeträsk. Man undrar vad Kågeträsk har att göra
med denna tjärn. Svaret får man i ett domstolsprotokoll från 1732 när Hornsträsk
nybygge anläggs. I protokollet berättas att Kågeträsk by raskade i 8 sjöar samt 4
mindre. Fisket ägde rum på vårarna. Kågeträskborna fJSkade i bl a Hornsträsket
och en sjö som kallades Holmträsket, vilket möjligen är identisk med Jörnsträsket.
Johan Jönsson i Kågeträsk fJSkade på norra sidan av Hornsträsket där det fanns
god åkerjord.
Kågeträskborna protesterade mot nybyggesanläggningen, men nybyggarna Lars och
Anders Andersson från Bastuträsk, medgav att kågeträskborna fick fortsätta att
fiska i Horns- och Holmsträsken. Men trots detta medgivande menade kågeträsk·
bönderna att byn hade "swaga förmåner uti åker och äng". De menade vidare att man
betalade taxa för sjöarna samt att förmågan till roteunderhållet byggde på träskfisket.
Blev nybygget verklighet skulle man inte orka med att erlägga de skatter och utskylder som hörde till byn. Nybygget fick trots protesterna sitt tillstånd och rätten menade
att det fanns gott om fiskevatten på allmänningen väster om Storkågeträsk.
Man fiskade om våren i dessa sjöar, främst gädda och aborre under lektiden. Detta
fiske var inte någon ny företeelse utan tvärtom mycket gammalt. Det hade i själva
verket upphört på nästan alla andra platser men levde kvar just i Storkågeträsk. På
de flesta håll hade man upphört med fjällträskfisket • som detta fiske kallades • redan
i slutet av 1500-talet. Ursprunget till fjällträskfisket får sökas långt bakåt i tiden, till
tidig medeltid eller möjligen ännu tidigare. Under mitten av 1500-talet var en stor del
av Skellefteå sockens befolkning inblandade i fjällträskfisket och sockenborna fiskade i drygt 100 sjöar.
1554 fiskade Jakob Hermansson på Kågeträsk nr 3 i Bodaträsket och Kosträsket
tillsammans med Jöns Björnsson i Byske. Sjöarna ligger intill de nuvarande byarna
Selsliden och Långnästräsk, strax öster om Jörn. Bodaträsket som idag heter Buträsket är numera en myr. I sjöarna fick bönderna 152 kg gädda och abborre. Jon Nilsson
på Kågeträsk nr 4 fiskade i ÅseJet i Byskeälven samt i Bergsträsket. Bönderna fick
108 kg gädda och abborre. Anders Jonsson i Ullkågeträsk och Olof Jonsson som troligen bodde på hemmanet nr 2 i storkågeträsk fiskade i storträsket i Jörns nuvarande
socken. De fick 286 kg gäddor och abborrar. Vi ser att kågeträskborna inte fiskade i
Horns- och Holmsträsken på 1500-talet.
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Den båttyp som användes i fjällträskfisket var långsträckt och smal samt kallades för
håp. Ett näs i storkågeträsk kallas fortfarande för Håpnäset. Båttypen har använts
i storkågeträsk långt in på 1900-talet. Däremot finns inte ordet håp kvar som dialektord i området. Det finns dock kvar söder om skellefteälven, bl a i Norsjö och Burträsk
socknar. En båtbyggare som var verksam i byn vid sekelskiftet var Johan Johansson.
Han flyttade senare till Kosmark och öppnade snickeri.
På 1500-talet fiskade man i fjällträsk även från andra byar i Kågedalen. Sven Olsson
från Kosmark fiSkar 1554 i Vitbergsträsket och "Siedebergsträsket" som ännu ej är
identifierade, men som troligen ligger intill Vithatten i Jörns sn. Han fick 95 kg gädda
och abborre. Erik Olsson i Ersmark fiSkade i storvattnet och fick där 57 kg gädda och
abborre. storvattnet ligger intill Granberg i Jörns sn. Karl Nilsson i Kåge fiskade i
Djupträsk och Ålsån vid Ullbergsträsk tillsammans med Jöns Östensson i Medle. De
fick 203 kg fiSk. Erik Persson från Kosmark fiskade 1554 i Ullbergsträsk och fick 139
kg gädda och abborre. Året innan fiskade han med Anders Jonsson i byn och Anders
Jakobsson i Drängsmark samt Markos Ersson i Boviken. Erik Jonsson på Kosmark nr
2 fiskade i Lappträsket och fick 89 kg gädda. 1553 fiSkade han tillsammans med Gunnar Olsson i Drängsmark. Lappträsket syftar troligen på sjön med samma namn norr
om Ullbergsträsk.
Erik Jonsson i Kosmark fiSkade även i Långnästräsket i Jörns sn och fick 25 kg gädda.
Nils Andersson och Per Olsson i Kåge fiskade i stavträsket och Småträsket där de fick
114 kg gädda och abborre. stavträsket syftar troligen på sjön med detta namn intill
J örns samhälle och Småträsket syftar troligen på sjön intill Träskholms f d järnvägsstation vid Norra stambanan. I Bastuträsk som troligen syftar på sjön med detta namn
intill Boliden fiskar Anders Svensson i Klutmark och Jon Svensson i Ersmark. Man fick
44 kg gädda. Siffrid Ersson fJSkade 1553 i Fällträsket, Myrträsket och Långträsket och
fick 64 kg gädda och mört. Sjöarna ligger troligen intill stensträsk i Jörns sn.
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I Kosmark levde fjällträskfiSket kvar 1687 då bl a två bönder från Kosmark blev åtalade för att de försummat 1:a och 2:a böndagen. De slapp att böta eftersom de haft landshövingens tillåtelse att fara tiD fjälls "att oppvakta fJSkelekar".
Som vi ser låg de flesta sjöarna inom Jörns nuvarande socken. Nikolaus Lundios skrev
på 1600-talet att bönderna i Umeå so for på fjällträskfiske vid påsktiden och återvände
hem vid midsommar. Troligen gällde samma tider i Kågedalen. När männen var borta
på fjällträskfiske fick kvinnorna ett större ansvar med vårbruket och med boskapsskötseln. I Norrland var det tidigare så att det var kvinnan som sådde medan mannen
sådde i Sydsverige. Möjligen beror det på fjällträskfisket att kvinnan hade en så stark
ställning inom jordbruk och boskapsskötsel i Norrland. I regel var det på gårdar som
hade gott om folk som sysslade med fjällträskfJSke. Dessa hemman hade i regel stor
odlad areal och många kor samt höll på med andra binäringar såsom säljakt och havsfiske. En sista rest av fjällträskfiSket är när folk från kusten far upp till fjällen för att
fiska sig ett förråd för vintern.
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Nyodling.

Vi ska gå längre ner i KAgedalen till Kosmark som är och har varit en stor jordbruksby. 1543 hade byn 10,5 hektar åker och var en av de byar som hade störst åkerareal. I
byn fanns då 9 hemman. 1SS3 fanns det 67 kor i byn. Men nyodligen är stor och hemmari klyvs. 1607 fanns det i byn 21,3 hektar åker och dessutom 0,8 hektar som låg
obrukad, eller i linda som man sade. Åkerarealen var alltså fördubblad på drygt 60 år.
Antalet hemman var nu 14 stycken. På 1630-talet fanns några av socknens absolut
största hemman i Kusmark. Nils Nilsson på hemmanet nr 2 var ett helt mantal jord
eller 2,81 hektar. Nils Persson på hemmanet nr l hade 3/4 mantal.
Lapparna, i Kusmark.

I samband med fjällträskfisket undrade vi var lapparna höll hus. Men nu kommer vi
att stöta på dem. Under 1800-talet var Kosmark en av de byar i socknen där det bodde
bofasta lappar. Andra större bosättningar var Stämningsgården och Drängsmark. l
Drängsmark bodde de bl a vid Hemmistjäm. Mindre bosättningar fanns i Ostvik, Medle, Eggeliden i Gommark och i Burön vid Bureå.
De första lapparna tycks ha flyttat in 1798 enligt ett domstolsprotokoll. Lapparna
tvangs flytta då de gjorde intrång på böndernas skog. I början av 1800-talet kom de
tillbaka till byn. Enligt Viktor Vikström i Hebbersliden bodde lapparna vid Mattisbäcken intill Granå på Kosmarks mark. En av lapparna har troligen gett namn till
dessa platser, nämligen Mats Nilsson som var född 1786. Han var gift med Anna
Cathrina Nilsdotter (f.1794), dotter tilllapparna Nils Olofsson och Margreta Hansdotter i Stämningsgården. Familjen fick 11 barn. Mats Nilssons far Nils Matsson
(f. 1744, d.l820) bodde också i Kusmark. Han var en av dem som kom till byn 1798.
Mats Nilssons son Carl Olof Matsson övertog senare gården. Han var gift med
Kristina Maria Olofsdotter, dotter till fiSkarlappen OlofNilsson på Burön vid Bureå.
En son till Carl Olof, Mattias, flyttar på 1880-talet till stensvedjan i Degerbyn. Utöver
denna familj fanns ytterligare 3 familjer samt ett antal personer som tycks ha flyttat'ut
och in.
En lapp från Kosmark grundar 1827 Erikslidens nybygge, nämligen Erik Persson,
vilken ursprungligen kom från Arvidsjaur. Senare flyttar familjen till Östra Ullträsket
på Nylands bys ägor. Nyland ligger intill Varuträsk. Flera av lapparna i Kosmark har
flyttat in från Arjeplogs sn. Barnen tilllapparna gifte sig med andra lappar från de
lapska bosättningarna i Skellefteå sn. Först mot slutet av 1800-talet verkar man gifta
sig med icke-lappar.
Möjligen bodde alla lappar uppe vid Mattisbäcken, men det har inte varit möjligt att nå
visshet om detta. Lapparna tycks ha bott i stugor på ofri grund. Sivert Eriksson som
dog 1844 hade en "stuga med mur och innanrede" som det står i bouppteckningen.
Värdet var lS riksdaler. Dessutom hade han ett fähus "utan värde såsom alldeles
obrukbart". Sivert Eriksson hade gott om slöjdverktyg, så tydligen har trähantverket
varit en viktig inkomstkälla. Tecken på det lapska ursprunget är att familjen har lapska
böcker och ett renskinn. Böckerna var Nya testamentet, psalmboken och en frågebok.
Dessutom hade man katekesen på svenska. Mats Nilsson ägde en del kreatur vilka
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redovisas 1847 i bouppteckningen efter hustrun. Familjen hade: korna Danselin och
Snövit, 2 getter, 2 baggar eller bäckrar som det står i bouppteckningen, 2 tackor med
3 nyfödda lamm. Mats Nilsson hade ett boningshus bestående av stuga med förstuga
och mur, samt fähus med foderlada samt 3 hölador allt värderat till100 riksdaler.
Familjen verkar ha levt som svenskar och de lapska inslagen var små. I flera sammanhang särredovisas de ej som lappar.
Kopparslagare i Ersmark.

Vi ska förtlytta oss ner till byn Ersmark där vi ska titta på ett märkligt faktum. Här
fanns nämligen under lång tid verksamma kopparslagare. Den först kände är Jöns
Mickelsson Finne som omkring 1613 tog upp Ersmark nr 14. Vid Älvsborgs lösen 161314 sägs att han tidigare varit soldat men var nu nybyggare. I en dombok från samma
tid kallas han för kopparslagare. Hemmanet har in på 1900-talet kallats för Finnhemmanet.
På hemmanet nr 8 var Herman Svensson ägare åren 1632-1678. Han var kopparslagare
liksom sonen Sven Hermansson som flyttade till Degerbyn nr 4 där han fortsatte hantverket. Hans son Johan Svensson fortsatte i hantverket. Släkten har levererat arbeten
till kyrkan i Skellefteå liksom till flera grannförsamlingar. Samuel Johansson, son till
Johan Svensson, flyttade till Piteå där han blev borgare. Han tog sig namnet Degerman.
Släkten Degerman blev en stor och mäktig släkt i Norrbotten med bl a rådmän, borgmästare och brukspatroner i sina led. Men innan medlemmar i släkten blev borgare i
Piteå hade man under lång tid verkat som kvalificerade hantverkare. Soldaten Nils
Hermansson Knipa i Ersmark var 1735 kopparslagare. Soldatroten 84 i Ersmark .hade
namnet Kopparslagare, förmodligen att den förste soldaten på roten varit just kopparslagare. Han och soldaten Nils Hermansson har troligen kommit från hemmanet Ersmark nr 8. Inga andra kopparslagare än dessa är mig veterligen kända i Skellefteå sn.
Handelsmän i K4gedalen p4 1500-talet.

Handeln har i Kåge varit viktig i alla tider. Man hade tidigt kontakter med Stockholm.
Erik Olofsson ägde hemman nr 11 i Kåge åren 1539-1560. Enligt Johannes Bureus'
släktuppgifter var Erik gift med Barbro Andersdotter från Yttervik, vilken var dotter
till Anders Jonsson. Hemmanet i Kåge kallades enligt Bureus' uppgifter för Baljan.
Erik Olofsson efterträddes på hemmanet av sonen Olof Ersson år 1560 och han var
ägare ännu i början av 1600-talet. Brodern Anders Ersson blev borgare på Brunnsgatan
i Stockholm. År 1590 hade Anders Ersson avlidit och brodern Olof var i Stockholm tillsammans med länsmannen Olof Andersson i Tåme för att bevaka arvet för broderns
och systerns, Karin Andersdotters i Drängsmark, räkning. Avlidne Anders Ersson och
hans hustru Brita Mickelsdotter hade givit varandra inbördes testamente men änkan
hade nu löst ut mannens släktingar med 40 daler. Mannens arvingar förklarade sig nöjda med denna arvslott. Länsmannen Olof Andersson i Tåme var även landsköpman och
torde ha befunnit sig i huvudstaden i handelssyfte.
Ytterligare tecken på förbindelser med Stockholm finner vi år 1500 då hustru Gunborg,
borgerska i Stockholm, säljer hemmanet Grandegodset i Kåge till kyrkoherden i
Skellefteå, herr Anders. Gunborg var änka efter Lars bottnekarl, men hemmanet hade
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Bibliotekarie Ulf Lundström, föreningens kassör, vandrar runt iDegerbyn med anledning av
utgivandet av boken DEGERBYN FRÅN FORNTID TD...L NUTID. Foto: NV 1985.
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hon ärvt efter sin far. Troligen var hustru Gunborg född i Kåge, och även maken kan
ha varit från Skellefteå sn.

Dessa exempel visar att det var möjligt för barn till bönder i Västerbotten att etablera
sig som köpmän i Stockholm under 1500-talet. Kåge tycks ha haft ett nära förhållande
till Stockholm. Styrkan i detta förhållande visar sig även 1586-87 då det byggs två galejor i Kåge för kronans räkning. De som 1586 lät hugga, föra fram och tälja skeppsvirket var länsmannen och landsköpmannen Olof Andersson i Tåme och birkarlen Nils
Hansson i Ostvik tillsammans med fyra andra bönder. De som gjorde detta arbete 1587
var Olof Andersson i Tåme, kyrkoherden herr Gerdt och Per Olsson, som troligen är
identisk med hövitsmannen över en fänika soldater. Han kom från Ostvik och köpte
1584 ett hemman på Bergsholmen.

År 1617 bygger Jöns Simonsson i Kåge en lodja till kronan. En lodja var ett krigsfartyg
med platt botten. En andra lodja byggdes av Jon Olsson i Lund.

Ett kopparstick från 1590-talet, visande ryska lodjor vid Isliavskusten, tiDkommen i samband med
holländska forskningsresor till Vithavsområdet under 1500-talets senare del. Det större fartyget
i bildens främre del har - enligt markeringar - bord sammanfogade med syteknik.
Ur: Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz, Rijp en anderen naar bet
Noorden (1594-1597). S-Gravenhage, 1917•

.,

54

Under 1600-talet fanns det två viktiga samlingsplatser i Skellefteå sn. I Kåge fanns
höstmarknaden som hölls i augusti månad och i samband med den hölls hösttinget.
Marknaden finns omnämnd redan på 1620-talet och kan liksom tinget vara av äldre
datum.
Men redan under 1500-talet finns landsköpmän och en birkarl i byn. så Kåge verkar ha
varit en betydande handelsplats. Jon Olsson (som äger ett hemman från 1579 och fortfarande 1S96) är birkarl 1S90 och betalar 2 mark i köpmanspengar. Jöran eller Jören
Olsson är landsköpman 1590 och betalar 2 mark i köpmanspengar. Troligen har han
gett namnet till det ännu levande namnet Jörnkläppen i Kåge. På 1648 års karta över
Kåge ligger hemmanet på Jörnkläppen.
Lasse Hansson finns som landsköpman 1556-1S66 och betalar 3 mark i skatt vilket innebär att han har en omsättning på 100 mark. 15S9 har han erlagt gråskinnsuppbörd. Sonen Olof Larsson finns som landsköpman 1S87 och 1592, och även han betalar 3 mark i
skatt. Per Tomasson på Grandegodset är landsköpman 1543 och erlägger en mark. I
rubriken över köpmansskatten framgår att de handlar med ryssarna. Denna handel
ägde rum på marknaden i Torneå som hölls på försommaren. Landsköpmännen seglade
dit med sina skutor. Men hit kom även bönder som sålde sitt skinn från villebråd som
de själva hade fångat. 1S56 blev 9 bönder i Skellefteå sn bötfällda för att de utan lov
lämnat marknaden i Torneå. Bönderna var Gunnar i Hästhagen, Anders Nilsson i
Gärdsmark, Olof Nilsson i Gummark, Erik Olsson, troligen i Gummark, Anders Nilsson i Långträsk, Christiern Olsson i Kroksjön, Olof Persson i Långträsk, Tomas i Byske
och Gudmund Ersson i Gummark.
1S49 erlägger Per Tomasson i Kåge 3 mark i köpmanspengar. Per Tomasson avlider
1552 och efterträds av brorsonen och styvmågen Tomas Keltilsson från Degerbyn. Han
är gift med Kålug Andersdotter, dotter till Anders Jakobsson och Malin Andersdotter.
Malin Andersdotter är gift andra gången med Per Tomasson. Tomas Kettilsson finns
som landsköpman 1SS6-1566 och erlägger årligen 41h mark i köpmanspengar. I Älvsborgs lösen 1S71 värderas hans egendom till 500 mark. 1559 betalar han gråskinnsuppbörd och rysstull.
I Kåge verkar också ha vistats köpmän som inte har jordbruk i byn. Vid Älvsborgs lösen 1571 finns en Lasse Matsson i byn. Han har inte något jordbruk men en ansenlig
förmögenhet som värderas till 720 mark. Egendomen bestod av SO lod silver, 500 mark
i pengar, ~ skålpund tenn och 2 skålpund koppar. Lasse Matsson kan vara en son till
köpmannen Mats Nilsson i Fal mark. Lasse Matsson tog över hans hemman 1590.
Jon Christiernsson som var son till Christiern Jonsson i Frostkåge finns 1586-1592 som
köpman i Kåge. Han lade vanligen 2 mark i köpmanspengar. Senare tar han över
faderns hemman i Frostkåge.
Lasse Persson i Ersmark var köpman åren 1543-1566. Han är den köpman som erlägger
högsta beloppet i köpmanspengar under den här perioden, nämligen S till 6 mark. 1569
är han riksdagsman. 1570 länsman. Vid Älvsborgs lösen 1571 värderas hans egendom
till682 mark; han hade bl a 7S lod silver och100mark i pengar. Troligen använde han
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hamnen i Kåge i sin handelsverksamhet Man kan alltså säga att Kåge var ett köpmanscentrum under 1500-talet.
Bureå och Kåge kan ha ett äldre ursprung som handelsplatser. Det är kanske ingen
slump att vid bägge platserna finns det vid hamnarna ett Björkö-namn. Ön i Kåge hette
tidigare Björkön och det gamla namnet lever kvar i namnen på två mindre öar utanför
Ön, nämligen Yttre och Inre Björkögrundet. Själahusviken vid Kåge innehåller troligen
i förleden ett ord själahus 'härbärge'. Härbärget kan ha nyttjats av sjöfarare längs
norrlandskusten. Vid hamnen i Bureå finns också ett Björkön. Vissa forskare anser att
Björkö-namnen hör ihop med platser där Bjärköarätten (en handelslag på vissa handelsplatser) gällde. Vid många viktiga handelsplatser längs norrlandskusten finns ett
Björkö. Ett annat indicium för att Bureå har varit en betydelsefull plats är Johannes
Bureus' uppgifter om att ting hållits på Burön och att dömda avrättats på Kallholmen
invid nuvarande Skelleftehamn. Enligt Bureos bodde två underlagmän i Bureå under
slutet av 1400-talet, nämligen Anders Olofsson och sonen Jakob Andersson. Bägge
sägs ha bott på Bureholmen. Sonen Anders Jakobsson - som även han var underlagman
-flyttade till Kåge och fick Grandegodset genom sitt gifte med Malin Andersdotter,
dotter till kyrkoherden herr Anders.
På 1600-talet hölls ting i Kåge i samband med höstmarknaden. Kan tinget ha flyttats
från Bureå i samband med att underlagmannen flyttade till Kåge?
Ä ven i resten av Kågedalen fanns det köpmän. På Kågeträsk nr 2 fanns på 1540-talet
Anders Jonsson som ägare. Han kallas för borgare. Beteckningen kan innebära att han
var borgare i en stad men ordet kan även beteckna en lappmarksköpman. Den senare
betydelsen är inte orimlig med tanke på att Kågeträsk ligger nära lappmarken. Nils
Persson Skräddare på Kosmark nr l var köpman 1569. Tidigare var han bosatt på sin
svärfars hemman i Bureå. Han var även köpman under tiden i Bureå.

1560 hade Tomas Kellsson ett skepp tillsammans med Lasse Andersson i Yttervik som
gick till Stockholm. Lasten bestod av 2 läster och 9 tunnor lax, 2 tunnor sälspäck, 2
skeppspund och 6 skålpund gäddor, l skeppspund och 2 skålpund abborre och mört,
100 spickelaxar, 4 decker och 6 stycken (46 st) kalvhudar, 25 decker (255 st) bockhudar, 25 timmer gråskinn (ekorre) och 10 decker kalvskinn (100 st).

*

o

Ar 1600 var Olof Larsson med sitt skepp till Stockholm med en last bestående av 4
skeppspund torrfisk, 8 decker (80 st) bockskinn, 16 stycken hudar, 16 stycken kalvskinn, 4 tunnor strömming, l tunna smör samt en tunna lax.
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Guoda Lundstrilm:

ORTNAMNIBYGDETRÄSK,BURTRÄSKSOCKEN
1 äldre tider kallades hela området runt Göksjön och Stora Bygdeträsket för Bygdeträsk. Bygdsiljorn t ex kallades Bygde, Bygdeträsk på jordeskattelängder fram till
1567. Bygdsiljorn benämndes 1555 och 1566: Bygde och Siljum. Så småningom blev
det Bygdsiljum.
Fram till slutet på 1700-talet hörde nästan hela området runt sjöarna och upp till Villvattnet till Bygdeträsk by. En del skiften som ligger långt från nuvarande Bygdeträsk
har sålts, förlorats vid storskifte eller laga skifte, men några tillhör fortfarande Bygdeträsk för att byn hade så dåligt med slåtterängar.
Många ortnamn i denna uppteckning ligger inte i nuvarande Bygdeträsk, men de var
inom storbyn Bygdeträsk. Namnen har hämtats från kartor med beskrivningar (1664,
1703, 1777, 1844, nutidskartor), domboksprotokoll, byahandlingar samt lite muntlig
tradition.
Ortnamnen berättar en hel del om bygden, människorna, varifrån de kom, hur de levde
mm.
BYGDETRÄSK:
Enligt muntlig tradition: Byn tros ha fått sitt namn av den förste nybyggaren i detta
område. Denne kom troligtvis från Bygdeå och följde Rickleån uppåt landet. Han kom
då till två stora fiskrika sjöar och till bra jaktmarker. Han gav området runt sjöarna
namn efter hemorten.

Enligt Johan Nordlander i Jordaboken af Västerbotten 1543 (1): Namnet har byn fått
efter Bygdeå. Bygdeå stavades: Norbygdho 1337, Nordbugho 1344, Bygdha, av fsv.
byghp, f. bebyggt land, men huru?
Enligt Lars-Erik Edlund (2): Bygdeå ett ursprungligt namn. Bygda var ett ånamn.
EDEBÄCKEN, EDFASTMARK, EDE, EDHET:
Området ligger i Bygdeträsk vid Andersvattsbäcken. Ede betyder överdragsställe. Här
drog man över båtarna mellan Göksjön och Andersvattnet. I bäcken fanns sex
skvaltkvarnar sedan urminnes tider. En grovbladig sågkvarninrättning byggdes där
1798.
DJÄKNEVIKEN, DJÄKNEBERGET:
tros ha fått sitt namn efter en man som odlade den första jorden i byn. Han skulle ha
varit en djäkne (ung studerande) som skickats ut för att ta upp fiskeskatt i området.
Han stannade kvar och lärde ortsbefolkningen att bruka jorden. Enligt framlidne
museichefen Ernst Westerlund hade Uppsala domkyrka fiskerättigheter i Bygda på
1400-talet.
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SIKÅN:
Denna å har genom tiderna varit en å rik på sik. Siken har haft lekplats i ån.
Enligt Ulf Lundström: Vid Sikån, strax uppströms Kalvträsk finns en myr som heter
Sijockmyran. Kan Sijock vara åns samiska namn som svenska fiskare och nybyggare
omformat till Sikån?
RISÅN:
Hette på 1703 års karta för Brännälven.
Ulf Lundström undrar: Kan Ris- komma av det samiska ordet rissjie flyttled? Samerna
har ännu idag vinterbetesland vid Risån (Risforsen).
Namn t:.fter gersonnamn:

HÄLSINGMARK -- I Andersvattnet troligtvis efter Olof Hellsing, bonde i Mooran,
Bygdeträsk 1543-1560.
JÖNSGÄRDET, THOMASMYRA,HINDRIKÄNGE, SVENSK-GÄRDAN, BJURBERGSGÄRDAN, MÅRTENBACKEN, MÅRTENBERGET, ARONSVIKEN,
LUCKEHOLMEN, LUNDGÄRDAN, LUSTEUMYRAN, SARAGÄRDAN
KARLSRO -- Det berättas att Karlsro har fått sitt namn av att här rastade konung
Karl XI när han red genom landet.
DAMPUSGÄRDET -- Kallades även Britagärdan, efter sista kvinnan som bodde där.
ROUG ANNGÄRDET, PER KALSAGÄRDET, JOHANNELUND, WESTINSÅKERN, ERIKSBERGET, BURMANSBACKEN, ABRAHAMSBACKEN, FLYKTLEE,JOHANNALEE, KAJSA WTTAHOLMEN
DAMARKSBERGET -- Kan Da vara en förkortning av något förnamn?
MOSKEN, MOSKHOLMEN --Kallades Nötön 1703, sedan fram till ca 1825 för
Grahnön.
Fick sedan namn efter en rysk soldat Mosk som bodde på ön efter 1808-1809 års krig
i en jordkula. Han hade en get.
ZACKRIBERGET --Den muntliga traditionen säger att bergknabben fått namnet efter
en man som hängt sig i en tall på bergknabben. Dödboken berättar att 1866 hängde sig
Zackris Gustav i en tall.
FREDRIKSHOV -- Detta ställe har hetat Rotet i några hundra år, men lantmätaren
som skulle dela rotet tyckte att rotet inte var något bra namn så han döpte stället till
Fredrikshov.
Samernas närvaro i bvn.·
LAPPSJÖN -- Det finns 5 Lappsjöar i grannskapet. Stora och Lilla Lappsjön (sjöarna
omnämns i dombok 1675), Lappsjömyrar, Lappsik elfven, Lappsjöälven.
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LAPPKÅTAKLÄPPEN--Nuvarande gårdsplats för hemmanet Bygdeträsk 5:10 ligger
på Lappkåtakläppen. Mellan 1758-1800 bodde här lappman Mårten Jonsson och hans
hustru Maria Nilsdotter. Två barn dog i byn.
RENMYRAN -- Namnet på denna myra kan också ha fått namn efter någon av soldater-

na Ren som bott i byn.
Ortnamn som visar g4 folktro:
TRÖLLÄNINGEN i Bygdeträskliden: där ansåg de gamla att trollen drog i land sina
båtar när de besökte byn.
TROUJi'ÄRODARNA (låg i nuvarande Avaborg- men många Bygdeträskbönder
hade fäbodar där)-- kaJlades även Afvafäbodarna.
Exemgel p4 natumamn:
RÖDBACKEN -- Här växte en rödaktig mossa - enligt gårdplatsprotokoll 1822.
VITSIVBERGET -- Det omtalas i Hiilphers reseskildring (1789) att Vitsidberget
lyser långt ut i havet.
Noter:
(l)

Nordlander, J. Norrländska samlingar, första serien 1-6.- Umeå, 1990.
(Skrifter l utg. av Johan Nordlander-sällskapet ; 14)

(2)

Edlund, L-E. Gamla ortnamn i Skelleftebygden. 1: ROTEN nr 11 (mars 1985).
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Stig-Henrik Viklond:

FOTOGRAFER I SKELLEFfEBYGDEN
"Fotografien.
Att bli porträtterad behöfs nu ej stunder,
Ej summor, nej nu går det billigt och fort.
Man "sitter" nu endast i några sekunder
Och för ett "pastell" får man dussintals "kort."
Beqvämt, helt h vardagligt, på stolen man sig sätter,
Om ej man vill stå, "se blott glader ut" -·"usch!"
Der har jag en massa så sura porträtter,
Så "lik mig", dem solljuset målat i tusch.
Och dessa skall jag nu till vänner och fränder
Utdela -- fast jag der är ful som ett troll ;
Till creti och pleti jag gerna dem sänder
Väl vetande, de dem värdera som noll.
Men ack! så är modet, och med skall man vara.
Ty album han har, dem man fulla vill få!
Till fyllnad man ändå får köpa en skara
Notabiliteter, båd' stora och små.
Nu herrar och damer ses byta porträtter
Så lätt som i Kille man byter bort kort ;
Hvarandras man öppet i albumet sätter
Ej mening de ha och ej värde så stort.
Tante säger: att "förr ingen sedesam flicka,
Gaf bort sitt porträtt, mer än endast åt en.
Och ej var det värdt för en herre att skicka
S i t t, tydde det icke uppå något sen."
Men ack: man är numera ej så förlägen
Som mormor, och farfar i ungdomens dar;
Vi vandra -- vi mötas som likar på vägen,
Man meningslöst ger, hvad man meningslös tar.
De dyra porträtter blott hade att gifva,
Der herrn satt med krås -- och der damen så fin,
Så "prude" aldrig tyckes för bar kunna blifva,
Nej lefve vår tid-- vi-- och fotografien!"
Följande rader stod att läsa i Skellefteå Nya Tidning den 17 augusti 1864.
Den ger en tidsbild kring det ämne -- Fotografer i Skelleftebygden - som jag
tänkte delge Er kompletterat växelvis med diabilder och overhead. (l)
Daguerrotypin - kallad efter teaterdekoratören Louis Jacques Mande Daguerre
- beskrevs den 19 augusti 1839 vid ett gemensamt möte med konst- och vetenskapsakademierna i Institut de France i Paris. Daguerrotyp = en bild exponerad
på en försilvrad kopparplatta som framkallats i kvicksilverånga. Bilden blir positiv
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men spegelvänd. Någon gång tonades bilderna svagt med färg. Bildytan skyddas
med en glasskiva och hela plåten inramas för att undvika oxidation.
startskottet hade gått för fotografiens segertåg ute i världen!! Daguerre hade
framtagit en handbok. Till julen 1839 kom den ut i svensk översättning. De
första som provade på den nya konsten i Sverige var teaterdekoratören Georg
Albert Muller, kostymchefen för Stockholms Opera Ulrik Emanuel Mannerhjerta samt löjtnanten Lars Jesper Benzelstierna. De tre svenskarna ställde ut
sina daguerrotyper på Kungliga Museum i september 1840.

i.
l

"-- .
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En fotokopia avseende troligen en daguerrotyp tagen 1842 finns på SkeDefteå museum.
Den föreställer Anna och Wilhelm Huss vid konfirmation.

Med tiden kommer ambulerande fotografer i Norrland. Här delges vem
som var först på de olika orterna:
Gävle

L J Levin

juni1850

Härnösand

Pehr Lindhberg

aug.-sept. 1852

Hudiksvall

Frans Fredric Seijer

mars 1854

Sundsvall

Frans Fredric Seyer

maj 1854

Östersund

Frans Fredric von Seyer

maj-juni 1854

Umeå

Frans Fredric Seyer

juli 1854

Skellefteå

Frans Fredric von Seyer

augusti 1854

Luleå

Pehr Lindhberg

sept.1854
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Pehr Lindhberg

juni1855

Haparanda Pehr Lindhberg

juli 1855

Söderhamn Åke Segerholm +
A Fahlen

juni1857

Piteå

Sollefteå

FW Völcker
o

Ömsköldsvik Karl Agren
Ljusne

J A Lindborg

NordrnaUng C B Mullin

augusti 1860
juni1861
augusti 1865
oktober 1865

Några av dem besökte Skellefteå • enligt följande:
Augusti 1854

Frans Fredric von Seyer

hos Källarmästar
Lundeberg •• apothekaren Dyhr

Augusti 1855

Pehr Lindhberg

hos handelsman Wikström

Maj 1857

P Hamberg

i Hr Lundebergs öfre salong

September 1857

A Hwiid

hos handelsman Wikström

September 1861
och Juni 1865

Karl Ågren

hos Madam Kågeman

Maj 1863

L A M Nordström

boende å Stadens Källare

Juli-augusti 1864

Carl Peter Mazer

atelier i stadshuset

Juni-juli 1865

Carl Selen

i skolläraren Lundbergs trädgård

Augusti 1865

C Eklund

i skoDäraren Lundbergs gård

Juni-september
1866

C B Mullin

i Sunnanå Gästgifvargård

Juli 1867

Henrik Lindeqvist

hos skollärar Lundberg
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Först i raden: gåtan Frans Fredric Seyer (med eller utan ett von!). Denne man
var "krigssekreterare" från Köpenhamn. Han hade fått sitt pass utfärdat från
Danmark den 30 apri11853. Ganska snart fick Göteborg besök. Och några
månader ytterligare fastnade han i Gävle. Gävleborna kunde tacksamt ha honom
över till början av det nya året. Följande rader medtogs i Norrlands-Posten den
19 januari 1854: "Jag har härmed äran tillkännagifva att jag Onsdagen den 18
dennes lemnat staden för aU begifva mig norrut. I det jag således i ett halft år
åtnjutit den aktade Gene stads invånares förtroende och välvilja, är det mig en
serdeles angenäm pligt att vid detta tillfälle offentligen betyga min innerliga
tacksamhet för den gästfrihet och uppmärksamhet, hvarmed jag allmänt blifvit
omfattad, och då jag såsom utlänning blott kan finna trefnad på ett ställe, der jag
finner gästfrihet, så får jag smickra mig med att den är mig skänkt i högsta grad.
•• I det jag nu bjuder Gene stads invånare farväl, skall den förekommande artighet,
jag här träffat, alltid vara mig ett oförgätligt minne.
Ödmjukast
F.F.SEYER
Krigs-Secretair."
Seyer reste till Hudiksvall, Sundsvall, Östersund, Umeå· och sedan till Skellefteå.
Helge Höglund har i sin skrift "När fotokonsten kom till Sundsvall" från 1967
beskrivit Seyers ankomst till staden • tänk, något liknande hände kanske även i
Skellefteå!?
"Egentligen borde trudelutten på posthornet ha varit extra glad när postiljonen
signalerade diligensens ankomst till Sundsvall den fjärde maj 1854. Ty då kom
en av samtidens verkligt stora uppfinningar.
Jag tycker mig se hur den tunga resvagnen stannade framför sin anhalt utanför
Bollnerska bokhandeln vid Stora gatan. Hur de löddriga hästama i fyrspannet
kråmade sig när postiljonen blåste sin triumferande slutsignal. Så öppnades dörren,
fotsteget fälldes ner och inför häpnande borgare trädde där ut en dammig herre i
hög hatt, livrock och rutiga byxor. Han sträckte kanske först på det ena avsomnade
benet och sen på det andra och skakade sen av sig damm och reströtthet medan han
lyfte på skorstenshatten och hälsade lagens handhavare • stans poliskonstapel • som
stod redo att granska respasset.
Det var "krigssekreteraren" och daguerrotypisten F F Seyer från Kongens by som
tog en första överblick på den lilla stad där han hamnat.
Vad han såg var huvudgatan kantad med röda stugor, ett och annat förnämligare
tvåvåningshus och låga plank över vilka syrenema sträckte sina späda blad och
spirande blomknoppar.
Konstapeln hjälpte beskäftigt den sprättige herrn med bagaget sedan han granskat
passet. Fastspänd på diligenstaket fanns där en rejäl men ack så tung reskoffert och
för övrigt en del mystiska paket och anordningar. Konstapeln hade sällan sett så
mycket resgods för en enda resande och tänkte att det måtte vara en betydande person som gästade stan.
Det var det också. Det var den nya uppfinningen som löpt som en brand över världen
personifierad i herr Seyers imposanta person. Uppfinningen som konserverade nutiden
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för framtiden -- fotografikonsten!
-- Krigssekreteraren skrattade till för sig själv och lovprisade i sitt stilla sinne Louis
Daguerre som på sitt håll kommit på att använda joderade silver- eller kopparplåtar
som han exponerade i sin camera obscura. -Seyer vaknade upp från sina tankar och frågade ängsligt konstapeln om det fanns
något apotek i stan där man kunde köpa kemikalier. Lugnad på den punkten fortsatte
han vandringen ••• efter att ha gifvit den vänlige konstapeln en dusör överantvardade
sig den trötte krigssekreteraren i madame Tömqvists moderliga vård. Efter en måltid
sov han snart sött för att hämta krafter till morgondagens konfrontation med Sundsvalls borgare•••"
Ingen vet bur Seyer såg ut! Men visst är det ändå en skildring som skulle kunna passa
. 1. verkl'1gbet en.••••.
???
m
I början av augusti månad anno 1854 kom så då krigssekreteraren från Köpenhamn
till Skellefteå. I Skellefteå Tidning den 9 augusti hade FLERE UMEÅ-BOR infört
följande skrivelse: "Skellefteå Resp. Publiqve göres uppmärksam på, att Krigssekreteraren, Daguerrotypisten Herr F F v Seyer från Köpenhamn i dessa dagar
ämnar, att afresa till Skellefteå för att Daguerrotypera; Wikunna dock icke tillräckligt
som sig bör Recommendera Skellefteå Resp. Publiqve till att begagna sig af denna
läglighet, att blifwa Daguerrotyperad hälst hans uppehåll därstädes blifwer mycket
kort; Då wi nu alldrig hafwa sett ett så wacker aftagning utfört i denna wäg, kunna wi
härmed bemärka att Krigs-sekreteraren allenast i Gene, under sitt wistande därstädes,
Daguerrotyperadt omkring 1000 personer, hwilket kan wara ett fullkomligt bewis på
den Precission hwarmed Krigs-sekreteraren uppfyller sitt kall".
Redaktionen meddelar att skrivelsen "är för sentida hitkommen, för att kunna förskaffa Hr v. Seyer någon rekommendation här på orten hafwa wi dock welat fullgöra
Umeå-boernes deri framställde begäran, i synnerhet som wi af här redan gjorda aftagningar. hwilka wi haft tillfälle se, i allo kunna witsorda det beröm, som i skrifwelsen
blifwit Hr v. Seyer tilldeladt."
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Redan den 13 juli 1854 hade Seyer infört i en Sundsvallstidning ett försäljningserbjudande om sin apparatur. Under slutet av augusti och början av september var han i
Härnösand. Därefter skulle han fara till Sollefteå och Stockholm. Där hade spåren
slutat 1992 den här tiden. Senaste spåret är att han fortsätter med sin verksamhet
i Filipstad i oktober månad 1855. Men - fortfarande många frågetecken kring den
förste fotografen i Skellefteå•••
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I samband med forskarmötet i Jesu Kristi Kyrka torsdagen den 25 mars 1993 fick
jag ett nytt spår: enligt ett databaserat mikrokort (International GenalogicaJ Index)
fanns det noterat om en Frants Friedrich Seyer som skulle ha gift sig den 4 december 1850 i Garnisons sogns kirke uti Köpenhamn. Förmodligen något att följa upp!!
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Fotograf nr 2 var Pehr Lindhberg (han finns avbildad genom en teckning av J G
Köhler 1840 som finns på Nationalmuseet i Stockholm). Om honom vet vi en hel
del (2): född 9 juli 1785 i Lindby vid Svaneholm, Malmöhus län. Föräldrar:
lantbrukaren Lars Persson och Sissa Svensdotter. Studier i Lund och Köpenhamn.
Gifte sig 1811 med Cathrine Marie Schou. Han flyttade till Stockholm 1826. Deltog i
Konstakademiens utställningar 1829, 1831, 1834 och 1840 med bl a porträtt och
historiemålningar. I slutet av 1830-talet var han teckningslärare åt prins Karl (senare
Karl XV). Lindhberg lärde sig daguerrotypie av österrikaren WenDinger omkring 1843.
Året därpå fick Lindhberg avslag av Kungl Maj:t avseende en ansökan om understöd
for undervisning i daguerrotypiekonsten.
Han höll på med "porträttering med Daguerrotyp" i Stockholm 1844. Han började
också resa runt i landet - först i de mellansvenska regionerna - 1849 i Karlstad och 1852 i Härnösand. 1854 är det dags för besök i Umeå och Luleå -- men icke i
Skellefteå!
Skellefteå Tidning den l augusti 1855 fOrtäljer däremot:
"Den för sin artistiska skicklighet allmänt i tidningarneberömde Daguerrotypisten
Lindhberg från Stockholm, har hit anländt på resa norrifrån. Hr L. har här redan
börjat wisa sin förmåga, hwilken, att döma af de åstadkomna copiorna, wisdt icke
är liten, emedan de bära wittne om den fullkomligaste likhet med originalerna. Hr L.
har å annat ställe i tidningen gifwit sig tillkänna, och som Hr L. är i sin konst mästare
för dem, som före honom härstädes framlagt sina experimenter, förtjenar han en
rättwis och wälförtjent uppmärksamhet."
1858 var han i Norrbotten. Tio år senare dog han fattig - närmare bestämt den 26
januari 1868 i Stockholm.
Varken Seyer eller Lindhberg har efterlämnat daguerrotypier från skelleftebygden.
I alla fall inte identifierade.••
Näste kringresande fotografvar finländare: "photografen P. Hamberg" (3) i Uleåborg,
Luleå, Piteå och Skellefteå 1857 -likaledes "photografen P. Hennberg" i Umeå samma
år avses nog med stor säkerhet Johan Petter Hamberg. Han föddes i Karleby 13 mars
1817. Föräldrar: handskmakaren Pehr Gustaf Hamberg och Anna-Lisa Rabkonen
från Sverige. Man kan säga att Petter Hamberg var en äventyrlig man. Han skolades
till bokbindare i S:t Petersburg 1837-39. Därefter tjänstgjorde han som bokbindaremästare i Jyväskylä. Så blev han intresserad utav sockerbagaryrket. Hamberg
var bagare i Kuopio och Jyväskylä innan han år 1849 tillsammans med landsflSkal
Strömmer igångsatte ett tegelbruk i Joensuu.
Hamberg rörde på sig igen. Om detta har Sven Hirn skrivit i en artikel "Krogarna
i Viborg under 1850-talet". Hirn berättar om Johann Durisch som skötte om ett
konditori i Viborg - men icke anskaffat näringstillstånd.
" Upphovet till konflikterna blev en man, som stod utanför den inre ringen av
schweizare •• sockerbagaren Johan Petter Hamberg. År 1849 beviljades han av
magistraten tillstånd att grunda ett konditori i Viborg. Durisch ilsknade till och
överklagade •• både hos guvernören och hos senaten. Ärendet var svårskött,
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eftersom besväret måste uppgöras i Conrad Clopatts och Johann Patts namn
(min anmärkning: dvs ägarnas namn) - den förre bodde i Helsingfors, den senare
skötte sin hälsa på okänd ort i Italien. Då nödiga fullmakter äntligen anskaffats,
stämplade klagoskriften den nye företagaren som på alla sätt suspekt, vartill
ytterligare framhölls att sockerbagarens yrke i Viborg var sorgligt olönsam även
för en enda företagare. I sitt svar hänvisade Hamberg till schweizarnas hänsynslösa vinstbegär, vilket till alla stadsbors fromma skulle kunna hållas i schack
genom sund konkurrens.
Besvären föranledde inte önskat resultat. I sinom tid - tack vare misshälligheterna dock mycket senare än beräknat -- slog sig Hamberg ned som företagare i
Viborg. Det blev då hans tur att undra, huru det kom sig att Durisch fick fortsätta
med ett konditori, trots att rättighetens egentliga innehavare inte på länge setts
till i staden, och förmodligen aldrig mera skulle vistas där. Myndigheterna var
alltså skyldiga att förhindra Durisch' olovliga näringsfång.
Då situationen blev ohållbar, anhöll Durisch om uppskov, samt begärde finländskt
medborgarskap och rätt att som mästare utöva sockerbagaryrket. De förstnämnda
angelägenheterna ordnade sig, sedan nödiga formaliteter uppfyllts, men mästarbrevet blev ett stort krux. Enligt allmän praxis skulle yrkesmannen ge ett prov på sin
färdighet: för sockerbagare bestod provet i en vacker och välsmakande krokan.
Under sin mångåriga vistelse i Viborg hade Durisch säkert tillverkat otaliga dylika.
Svårigheten låg däri, att provet skulle bedömas av rådman Antell och --- Hamberg.
Den krokan fanns inte, som skulle ha tillfredsställt den sure konkurrenten. Efter
åtskilliga omgångar godkände magistraten nästan med våld Durisch' mästarprov,
och herrar sockerbagare kommenderades tillbaka till sina ställningar, där de fortsatte att lura på varandra.
De skiftande situationerna beredde säkerligen viborgarna mycket nöje, och utbudet av konditoriprodukter blev uppenbarligen mångsidigare."
År 1857 lär han ha börjat fotografera - inte bara i Finland utan även i Sverige. Två
år senare noteras att han var anställd vid Lahälls silvergruvbolag i Filipstad. Sedan
återgång till konditoriyrket -- nu i Vasa. Han flyttade till S:t Petersburg 1868. Den
16 februari 1898 avled han i S:t Petersburg.
Enligt uppgift tog Hamberg ambrotyper (En bild som framställts med våtplåtsmetoden på en glasskiva. Bilden exponeras på ett ljuskänsligt skikt som fästs på glasplåten med kollodium. Därefter framkallas och fixeras bilden omedelbart. Bilden
framstår som positiv om den läggs mot en mörk bakgrund av t ex tyg eller papper.
Påminner till det yttre om daguerrotyper). Han var också tidigt ute med visitkortsporträtt.
Ännu en utlänning- nu åter en dansk: A. Hwiid- förmodligen en mansperson! (4)
En kringresande fotograf verkligen: 1854 - i Trondhjem. 1856 - Östersund, Sundsvall,
Hernösand och Umeå. Hösten -56 i Uppsala.1857- Hudiksvall, Umeå och Vasa.
Till och från Vasa for han med hjälp av hjulångaren "Norrland", skonerttacklat och
framdrivet av sidoskovelhjul, byggt av ek 1836 om 11,4 nyläster, 115 fot lång, 35 fot
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bred, maskinstyrka 60 Hästars kraft. Ombord fanns några små hytter. Antalet
passagerare som Norrland tog var 40. Ångaren såldes 1857 till ett gävlerederi och
rorolyckades 1866.
Så tillbaks till Sverige: september månad -57 i Skellefteå. Året därpå i Östersund
(fast det står ju N. Hwiid!!). Med tiden återvänder han till sitt fädernesland: Bogense
1861, Korsf:'!r 1862. Tills vidare vet vi inte så mycket mera.
Nästa fotograf i Skellefteå är verkligen ett levnadsöde: Carl Peter Mazer! (S)
Han föddes i Stockholm den 9 mars 1807. Föräldrar: sidenvävaren och grosshandlaren
Jean Pierre Mazer och Charlotta Björkstrand. Mazer studerade först i Konstakademien
i Stockholm, från 1825 i historiemålaren A J Gros~ atelje i Paris. Under 1830 års revolution lär han ha utfört en hel del blyertsskisser med motiv från gatustriderna i Paris. År
1833 for han till Italien (Rom, Neapel- men också Florens). Han kopierade gamla
mästare t ex Rafael. 1835-37 var han åter i Stockholm. Det finns två porträtt i teckning
föreställande Mazer gjorda 1835 som nu finns i Kungl. Biblioteket.
1837 begav han sig till Finland - där han utförde flera porträtt bl a Johan Ludvig Runeberg. Året därpå reste han till S:t Petersburg. Den staden tilltalade honom inte. Så det
blev Moskva och Tula istället. Han fick en del nyttiga bekantskaper inom societeten
vilket bidrog till att han överhopades med beställningar.
N F Palmstjerna, "vår minister i S:t Petersburg, försökte förmå honom att ej resa till
det inre av Ryssland - men misslyckades. Då gav Palmstjerna följande råd:
"Har Ni att göra med en ryss, som blott talar sitt modersmål, inlåt Er då inte med
honom i några viktigare affärer; kommer Ni i beröring med en ryss som talar~
främmande språk, har Ni däri en viss garanti för hans rättrådighet, men Ni måste
närmare granska hans personlighet; möter Ni på Er väg en ryss, som talar tyå eller
~främmande språk, så är denna granskning ej nödvändig. Ni kan hysa fullt
förtroende för honom!"
Det hände rätt så ofta att Mazer lånade ut pengar till sina bekanta. De hade ingen
avsikt att återbetala •••
Efter att lyckligen ha undgått ett äktenskap med en ung, vacker, fattig och sjuklig dam
begav han sig ut på resor till provinsstäderna Jaroslavl, Rybinsk, Nizjnij Novgorod
och Kazan.
Under vistelsen hos familjen Korsakov på godset Tumssova lärde han sig daguerrotypifotograferingen. Genom att bredvid målningen också arbeta med daguerrotypi
trodde han sig snabbare uppnå målet ATT SKAPA ETT LITET KAPITAL.
Mazer skaffar en utrustning från Paris för 6 000 franc. Han engagerar en medhjälpare
• som med utrustningen sänds till Sydryssland for att förbereda en kampanj. Denne
hörde inte av sig mer!! Mazer polisanmäler. Ingenting händer. Så fick Carl Peter höra
att medhjälparen var i Astrachan. Han åker båt nerför Volga till Astrachan. Den
förrymde medhjälparen påträffas, men inget kan göras. Medhjälparen hade lyckats
skaffa sig guvernörens beskydd! Fattig och besviken återvänder han till Moskva.
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Lamaistisk helgedom norr
om Kiachta i S. Sibirien.
Teckning av K. P. Mazcr
[sid. 340].

5e no-\. ( ~)

Bandido Khamba, den burjatiske storlaman, tecknad
:.v K. P. Mazer [sid. 340].
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Han arbetar en period i sin atelje innan han reser till Sibirien. I juni 1850 reste han
tillsammans med överste KornHov till Kiachta, en gränsstad mot Mongoliet och
Kina. Senare besökte han Kaukasien. År 1852 en tid i Kiev med omnejd. Våren -54
via S:t Petersburg till Paris där han stannar i två år. Därifrån for han till Sverige.
Han försökte få hjälp att avkräva sin senaste gäldenär betalning för ett lån på 3.000
assignatrubler +räntor, omkostnader m m. Naturligtvis inget resultat!
I Sverige övergick han nästan helt från porträttkonst till fotografering. Sålunda for
han till olika städer t ex Skellefteå i augusti månad 1864 (samma år f ö som han utgav
en handledning i fotografi) och Uleåborg 1865. Det finns ett porträtt över Frans Dyhr
som Mazer gjort!
År 1876 for han till Paris. Två år senare reste han till Italien. Han avled i Neapel den
18 januari 1884.
Nu raskar vi på med en snabb redovisning rörande några fotografer:
Karl Ågren, fotograf från Stockholm, var tillsammans O J Aune i Åbo 1862. Anno -61
hade han varit i Hernösand, Umeå och Skellefteå. I maj 1865 hade han sin "atiler"
hos Madam Kågeman uti Skellefteå.
Carl Selen, också från Stockholm, besökte Skellefteå i juni 1865. Några månader till
- och så är C. Eklund i staden. C B Mullin, som först var i Hernösand för att sedan
vistas i Örnsköldsvik, behagar sig att närvara i Skellefteå sommaren -66.
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En fotograf som var i Skellefteå juli 1867 var Henrik Lindequist (6) • en ganska svårfångad person då det gäller att undersöka om bans levnadsöde! Vissa delar av bans
leverne bar jag framtagit: Han föddes som oäkta son till Lovisa Lennbolm den 24
juli 1828 i Närlunda, Gåsinge församling uti Nyköpings län. Henrics mor gifter sig
med arbetskarlen Anders Larsson. Familjen far till olika gårdar:Hagalund i Afla
Roten, Carlstorps backstuga, Harbro i Björnlunda församling • där f ö maken till
Lovisa Lennholm plötsligt får efternamnet Lindquist! - sedan vidare till Mälby i
Frostuna församling (där modern dör 1836) -- därefter gården Sigtuna nr l,
Kyrkoroten, Frostuna •• och så vidare till gården Skällefta, Brinks Roten, Frostuna
där de är t o m 1839. Sedan hittar jag inte längre Anders och Henric.••
Nästa gång jag finner Henrik i kyrkböckerna är för Nederkalix församling. Han
kommer ifrån NederTorneå som skräddargesäll, bor sedan i Kyrkostaden såsom
skräddarmästare, gifter sig 8/111857 med Demoiselle Gustafva Lovisa Holmberg (född
1831 i Gefle - dotter till Copverdie Captenen Johan Gustaf Holmberg /f. 1802 i
ffieåborg- d.1856 i Näsbyn, Nederkalixl och Charlotta Gustafva Westergren /f.1805 i
Gefle - d. 1854 i Näsbyn, Nederkalix). De tu far till Norrige februari -58. I Stavanger
den lO maj 1859 får de dottern Anna Maria Charlotta Christina.
Och så hittar jag familjen i husförhörslängderna m m för Härnösand. De kommer från
Bro församling i Bohuslän december 1867. Fotograf Henrik Lindeqvist hade varit i
Björneborg augusti-oktober 1866. Men i Härnösand- "makarna lefva åtskiljda- endast
mannen vistas härstädes". Jag vet att han reste runt - i Piteå som fotograf 1870 i Åbo vintern 1870-71 var han lärare i "orientalisk snabbmålningskonst". I utflyttningslängden för Härnösands församling ser jag att fotograf Henrik Lindeqvist med barn
far till Stockholm 26 augusti 1871. Frånskilda hustrun Gustafva Lindeqvist hade då
drygt 2 månader tidigare farit tillbaks till Nederkalix!
Det finns säkert mera att notera om Henrik••• men det får bli en annan gång.
(Därefter fick de närvarande lyssna på ca 2 minuters musik efter det att
föredragshållaren hade sagt: NU musik ... )
Bröderna Ragnar Sundquist spelade dragspel. Stycket heter "Frankes polka".
Kompositör: Carl Kristian Heinrich Franke.
Musiken kan vara en bra inledning till beskrivningen rörande paret Franke.
För visst var båda ettriga och temperamentsfulla•••
Om Josefina Maria Franke, född Riego, har jag skrivit några artiklar. (7 ) Här bara
en kort sammanfattning: Josefina Maria föddes i Göteborg - närmare bestämt
i Gustavi församling - den 25 juli 1843 (alltså snart för 150 år sedan!). Hennes
föräldrar var: Gymnasticus Johan Josef Riego och Anna Johanna Stiegler ••
nöjesutövare som jag skulle ha kunnat berätta en hel del om. Tittar vi på faddrarna
finner vi teaterdirektören, fyrverkaren Carl August Nyman från Stockholm med
fru. Men även "hr Christensen från St. Croix i Vestindien"
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fo t ograf.

Josefina Maria Franke, f. Riego (1843 - 1904).

Okänd herre. Fotograf: J. Franke.

Jag borde kanske notera att Josefina Marias farfar enligt uppgift skulle vara en
spansk militär - nämligen Rafael del Riego y Nunes - men det är inte helt bekräftat!
1824 utkom på svenska "Don Raphael del Riego's Lefwerne och Afrättning. Ett
Biographiskt Utkast för Historiens Wänner". Den som är intresserad kan låna via
folkbiblioteket!
Men åter till Josefina Maria: hon hjälpte sina föräldrar så gott hon kunde .•. Ibland
omnämns hon yngre än hon egentligen var t ex Representationen i Malmö den 21
maj 1848 då hon anges vara 3 år och "deltaga i många swåra ställningar". Samma
sak gör hon i Arboga den 17 november 1848 - men då är hon faktiskt fem år! Med
tiden utför hon uppstigning av den höga ascensionsliDan m fl konster precis det vi
förväntar oss utav en lindanserska.
Riego med sällskap reste runt i Sverige, Norge och Finland. De besökte Skellefteå
tre gånger: 1855, 1857 och 1862. Första gången gäller det "en stor KRIGS- OCH
KONSTPANO RAMA eller intressant resa genom Orienten och åtskilliga af Europas
större städer" -- 15 olika vyer förevisades. (Panorama = namnet på en konstgjord,
illusionistiskt verkande utsikt, åstadkommen genom en rundmålning, som närmare
åskådaren synes övergå i plastiska uppställningar med verklighetsdrag. Under 1800talet utvidgades panoramakonsten icke blott på det landskapliga utan också på det
historiska området, och särskilt krigsbilderna blev omtyckta.)
Augusti 1857 "står en Fransysk Karusell till den respective Publikens begagnande•.."
Men inget om lindansning. Detta sker först anno -62 efter äventyrligheter i Finland
och besök i Västernorrland.
Alla - inklusive undertecknad - har trott på myten att Josefina Maria skulle någon
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gång ha ramlat då hon dansade på lina och på så vis ·övergått till fotografyrket.
Men det visar sig vara en felaktig beskrivning. Dottersonen Torsten Andersson
har till mig berättat följande: Under en slädfärd troligen 1863 i Vesterbotten skulle
hästen skenat iväg. Carl Franke höll i tömmarna. Josefina Marias ena ben krossades
mot en grindstolpe. Lindansandet upphörde.
Enligt uppgift lär amputering av Josefinas högra underben ägt rum • men frågan är var
och när. En föreställning ges i Sundsvall "till förmån för Demoiselle Josefina Riego"
den 26 april 1863. Sommaren -63 är hon fotograf i Sundsvall. Under år 1864 är hon
ensam i Åbo och Kuopio som fotograf. Josefina Maria gifter sig i Luleå 1865 med
Carl Franke (född 1840 i Hannover· föräldrar: okända t v). Familjen flyttar 1866 till
Skellefteå. Carl blir stadstjenare. I Kommunarkivet finns en räkning bevarad där det
anges att "Herr Stads Waktmästaren C Franke Debet Hyra för 2ne rum från den 14
oktober till28 november (för) 12 kmt." Året därpå finns en fullmakt för hustrun att ta
ut "qvartalslön utgörande en summa 18 Rdr 75 öre Rmt". Josefina Maria hade själv
börjat med en fotografisk atelier "i Boktryekar Ellversons gård" i juli månad 1867.
J. Frankes atelier flyttade i oktober månad samma år "invid min bostad". Fram till
ca 1885 förekommer det att Carl framträder som fotograf· men mesladeles är det
Josefina Maria som är fotograf· han är under tio år stadstjenare, sedan är det lite
panorama-visningar.
Maj 1868 var ateliern i Apotekar Wåhlins gård. 1872 får Josefina en konkurrent •
O. Andersson • men han varar inte så värst lång tid. Sedan flyttades J Frankes atelier
till "f d Lundbergs gård en trappa upp till wenster" i februari månad 1874. När Carl
Franke mera tagit över verksamheten finns ateliern i en gård vid Storgatan • en ny gård
och atelier vid Storgatan juli månad 1895.
För att återgå till Carl Franke och hans panorama-visningar måste jag delge Er ett
stycke skrivet av kronofogde Sparrman. Bakgrunden är denna: Franke besvärar sig
till regeringen 12/2 1877 över att länsstyrelsen föregående år avslagit en anmälan
från honom att förevisa panorama med musik under marknader m m i länet under
1877. Bland de bilagor till skrivelsen till regeringen finns en beskrivning om Carls
tjänstetid såsom stadstjenare • men också den roll han hade som fältmusikant sedan
30/91865. Här kommer nu remissyttrandet den 9 mars 1877 av Sparrman:
"Under den gamla tiden, då panoramor i mängd fonnos vid marknadstillfäll en, voro
dessa wanliga samlingsplatser för öfwerlastade personer, ficktjufwar, så att ofta uti
trängseln derstädes föröfwade hwarjehanda oordningar, som fullt ut ensamt sysselsatte den på landet fåtaliga Polisbetjeningen. Under sednare åren hafwa dessa
Panoramor på landsbygden nära nog upphört, och har derigenom ordningens upprätthållande wid marknader och liqwidationsmöten betydligen underlättats, men skulle
dessa Panoramor numera återkomma i flor, blefwe nu ordningens upprätthållande
så mycket wärre, till följd af den mängd lösa s k handlande, wandrande judar m m
dylikt, som numera pläga infinna sig wid marknader och handelsmöten, och just wid
dessa Panoramor bland den mer och mindre berusade befolkningen utöfwa sitt dels

lotliga och dels olofliga handtwerk. Jag wågar derföre på det högsta bestrida behöfligheten och nyttan af ifrågawarande panorama-förewisning. Den fåtaliga Polis, som
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finnes på landet, har mer än nog att göra ändå wid marknader och Iiqwidationsmöten,
utan att nära nog behöfwa ståwakt wid panoramor och dylikt.
Ordningens upprätthållande måtte otwifwelaktigt lida af dylika tillställningar, såwida
icke kommunerna skola belastas med särskille wakter derwid. Några ömmande omständigheter, som skulle werka särskildt för bifall till klagandens ansökning, finnes
ock icke. Hustrun begagnar wisserligen träben, men lider deraf icke mera, än att hon
kan gå och färdas som hon behagar. Till och med har jag warit itillfälle se henne dansa
å offentlig bal, och det på ett sätt, som gjorde, att man icke skulle trott henne hafwa
träben. Hon drifwer dessutom ett ganska lönande handtverk genom fotografering.
Franke är ock husegare i Skellefteå stad; och har någon brist på nödiga bergningsmedel för honom aldrig försports. Jag wågar derför ödmjukast tillstyrka afslag å
ansökningen såsom skadlig för orten." Och så blev det ••. I Skellefteå - men icke
annorstädes..•
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Fotografering blev lösenordet. Nu började det stå "C. Franke" på porträtten. Några
exempel på utformningen utav kortena, dels med svart kant med guldbokstäver
(föreställer Elise Fahleson), dels en ganska vanlig med medalj i mitten och notering
"Luleå 1894" (8) (föreställer Brännbergslikäringen =dvs. Maria Catharina Olofsdotter,
född 1799 i Hällfors - d. 1901 i Brännbergsliden. Farmors mor till Henning Sjöström).

Elise Fahlesson. Foto: C. Franke.
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Carl Franke (1840-1919).

Men Carl Franke utövade också i fortsättningen sitt musikaliska värv via en
blåsorkester (han var oboist) - var med om att bilda en musikförening 1889 m m •
(Carl Franke var under åren 1865-1893 musikfanjunkare vid Norrbottens regemente.
I Norra Västerbottens Jul-läsnings-nummer 1932 finns en artikel undertecknat "G.
o
Rn." (vilken av Renhornarna?) med titeln SKELLEFfEA MUSIKFORENING.
Det står att föreningen trädde i kraft den l januari 1889. Föreningen hade till ändamål att "bilda en dubbel sextett för blåsinstrument" och "under tidens lopp åstadkommo en i Skellefteå ordnad och alltid befintlig musikcorps". Musikföreningens
instruktör- Carl Franke- påpekar att "vid bildandet af musikföreningen var det
meningen, att vid offentliga fester och tillställningar avhjälpa den brist, som då
tycktes vara rådande i musikväg". Artikelförfattaren hänvisar till en inlaga av hr
Franke bland Musikföreningens
papper som upplästes vid årssammanträdet 1892
o
-bifogades protokollet. Ar 1893 avsomnar tydligen föreningen· "troligen av brist
på uppmuntran".)
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Carl Franke tillsammans med sina kamrater i bl:'lsorkestern.

Paret Franke fick 12 barn:
l. Carl Rudolf (1865 - ? )
2. Johanna Henrietta (1866 -1941)
3. Amalia Josefina (1868 - 1951), gift Trobäck, fotograf i Stockholm
4. Gustaf Henning (1870 - 1937?)
5. Maria (1872 - 1931)
6. Sally Thyra Sofia (1874- 1955), gift Peterzen, fotograf i Sundsvall
7. Stefania Elisabeth (1875- 1899)
8. Heinrich Oswald (1877 - 1880)
9. Emma Kristina (1879 - 1955), gift Andersson, fotograf i Sundsvall
10. Henning Konstantin (1881 - 1887)
11. Johan(nes) Napoleon (1883-? ), gift 2 gånger, fotograf i Skellefteåmen också sedermera i Amerika
12. Karl Arvid (1887 - 1888)
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Josefina Maria dog den 24 december 1904. Hennes bouppteckning finns tillgänglig•
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Carl Franke fortsatte med den fotografiska verksamheten. Han flyttade till Sundsvall
1916. Tre år senare dog han där.
Några av barnen till Josefina Maria och Carl Franke hade i Skellefteå fått lära sig
fotograferingskonsten. Joseflna - kallad Fina - hjälpte till i Skellefteå mera officiellt
men for till Stockholm och hade en atelje i Hamngatan 17. Där kunde t ex Fanny
Rosenberg f Klockhoff och dottern låta sig fotografera sig. En annan dotter - Thyra
gift Peterzen - tillsammans med systern Emma Franke iordningsställde en atelje i
Sundsvall (ett porträtt föreställande Ingeborg Sidenmark visar hur deras "kort" såg
ut). Emma gifte sig 1911 och drog sig ur ateljearbetet. Thyra fortsatte inpå 1930-talet
i Sundsvall. /Hon var ett tag ledamot i Norrlandskretsen av Svenska fotografernas
förbund (9)/ Sonen Johannes Napoleon Franke var också titulerad fotograf i Skellefteå.
Han var gift två gånger - efter vissa problem flyttade han till USA där han enligt
uppgift lär ha haft en stor fotoatelje.

Thyra Peterz~n, f. Franke.

"Fina" Franke.

Franke hade inte bara sina barn till hjälp. En del fotografer och fotobiträden fanns till
hands. Ibland förekom retuschering. Ett fotobiträde hette Wivan Olsson.
Nu tror jag det räcker med Franke .••
När jag utlovade tala om fotografer i skelleftebygden insåg jag ganska snart att jag
inte kunde ge en fyllig bild av fotografer speciellt slutet av 1800-talet och inpå 1900talet. (10) Så nu blir det mera sporadiska fakta kring en del av dem:
En fotografask atelier fanns i Byske i maj månad 1877. Det var Hanna Rutbäck
från Luleå och Mina Clausen från Piteå som var i två veckor på besök. Hur många
känner till denna händelse?
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Annons i Skellefteä Nya Tidning 23 maj 1877.

Evelina (Evy) Aurora Eckell, född 16 februari 1864 i Överluleå, kom till Skellefteå i
unga år. Evy lärde sig fotografyrket hos fotograf Gustaf Halling, Gävle, och praktiserade därefter hos fotograf Dahllöf i Stockholm. Hon öppnade en fotografiatelier "å
Hr G. Lundbergs tomt midt emot bönhuset" den 11 augusti 1886. Evy höll på till år
1895. Hon var fosterdotter hos vice konsul Edward Billow med fru. 1898-1900 var hon
kassörska i apoteket. Återvänder till Billows. Efter ett ytterligare tag blev hon kassörska
"å Skellefteä Nya Tidning". Efter tidningens upphörande startade hon en egen affär -Skellefteåbazaren. Hon drev den till slutet av 1930-talet. Hon avled tillhörande "den
gamla stammen av skelleftebor" den 17 april 1962 -- 98 år gammal.

Evy Eckell (1864-1962).
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Namn ECKHELL,EVELINA AURORA
Identitet 86412118316012
Yrke/Boat YRKE• FOTOGRAF*
Födelseförs ÖFVER-LULEÅ
Födselnummer
Familjenummer
Vaccineringsanteckn VACCINERAD
Från husförhörsvolym
Indatum 1891
Intyp FRÅN FÖREG VOLYM
Vigseldatum
Till huaförhöravolym 145
Utdatum 1898
Uttyp TILL ORT INOM FÖRSAMLINGEN
Äktenskapets upplösn.dat
Äktens .uppl . dat/vigseldat
Hls första år 1891
Utflyttningens reg . nr enl H
Betygl i läsning

Föd.dat 18641211 Kön KVINNA

Konstruktion av inår EJ KONsTRUERAT

Till sid i husförhörslängd 0201
Konstruktion av utår EJ KONsTRUERAT

släktskap SWÄGERSKA
Betyg2 i begrepp o förstånd 030

Husförhöravolym 145
sida i HL(1) 0146
Rad i HL(1) 06 Nummer inom rad(1) 2
Sida i HL(2) 0146
Rad i HL(2 ) 06 Nummer inom rad(2) 2
Volymbeteckning på HL 145
Noteringsnr inom individen 007
Nummer inom HLNUM
Noteringsförs. SKELLEFTEÅ
Källa : HUSFÖRHÖRSBOK

Namn NORDSTRAND , JONAS
Identitet 86906218207011
Yrke/Bost YRKE• FOTOORAFEN*
Födelseförs NORA
Födselnummer
FamiljenuiiUI\er 1
Vaccineringsanteckn VACCINERAD
Prån förs . UMEÅ STADSFÖRS.
Från husförhörsvolym
Indatum 18961116
Intyp FRÅN ORT I SVERIGE
Vigseldatum 18970929
Till husförhörsvolym 152
Utdatum 1899
Uttyp TILL EFTERFÖLJANDE VOLYM
Äktenskapets upplösn.dat
Äktens . uppl . dat/vigseldat
Hls första år 1891
Inflyttningens reg.nr enl 034
Utflyttningens reg.nr enl H
Betyg1 i läsning
Anm Beväring Naturgåvor Frej
BEV•FRI*

Föd.dat 18690621 Kön MAN

Familjeställning HAKE,FAR

Konstruktion av inår EJ KONsTRUERAT

Till sid i husförhörslängd 0355
Konstruktion av utår EJ KONSTRUERAT
Civilstånd GIFT

Husförhö rsvolym 145
Sida i HL(1) 0221
Rad i HL(1) 02
Sida i HL(2) 0221
Rad i HL(2 ) 02
Volymbeteckning på HL 145
Noteringsnr inom individen 003
Nummer inom HLNUH
Noteringsförs . SKELLEFTEÅ
Källa : HUSFÖRHÖRSBOK

Här några exempel om fotografer framtagna ur CD-skivan "Skelleftebor under 200 är"
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Jonas Nordstrand, född i Nora, Västernorrland 21 juni 1869, tog över fröken Eckhells
atelier den 25 september 1895. Då hade han redan varit fotograf i Umeå sedan 1894.
Han återvände till Umeå 1907 för att där dö i TBC den 14 februari 1910.
En bild av Jonas Nordstrand föreställer fem personer. En av dem hon till höger har
identifierats: Josefina Bäckström, sedermera gift Pahlberg, och grundare till ett flertal biografer i Skellefteå, Ursviken, Skelleftehamn, Härnösand och Örnsköldsvik.
Men vet någon mer om övriga herrar och damer?

I Skellefteå Nya Tidning den 28 augusti 1908 finns en annons: "NY FOTOGRAFIATELlER. Undertecknad öppnar från och med Okt. månad fotografiatelier uti f d
Nordstrands lokal vid ångbåtskajen och rekommenderar jag mig i allmänhetens
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benägna hågkomst. Vördsammast G. SANDIN."
Det är Gottbard Simeon Sandin, född 2 april1875 i Hernösand, som har några år en
fotografiatelier i Skellefteå. 1905-06 var han handelsbiträde i Skellefteå. Efter en kort
tid i Söderhamn återkommer han till Skellefteå: blir musiklärare, bokhållare,
biografägare (Tip-Top) - och fotograf. Det finns annonser 1912 i lokaltidningarna - men
icke därefter.
1912 är det år då två damer kommer till Skellefteå: fröken Agnes Sofia Sundborg,
född 7 december 1875 i Luleå stad och fröken Ida Adelina Lindberg, född 22 oktober
1879 i Piteå stad. De kom från GammeJstad där de har varit verksamma som
fotografer sedan 1904.
Agnes Sundborg hade gjort sin elevtid hos Hildur Ortmans fotoatelje i Luleå. 1902-04
hade hon varit retuschös hos Hilda Burström, Umeå (Lundmarks efterträdare).
Firman Sundborg & Lindberg flyttade alltså till Skellefteå 1912. Firman övertog
Frankes atelje 1916. 1920 utgick Lindberg ur firman - för att året därpå gifta sig och
fara till Kalmar. Fröken Sundborg fortsatte rörelsen ensam.
Sedan 1929 hade firman sina lokaler vid Nygatan. Agnes Sundborg dog i sitt hem
den 6 april 1961.

Bland många motiv finner man t ex prosten Åbergs familj. Foto: Sundborg & Lindberg.

90

.,

.,.,

/.t/1.

.')

Ulfl.·N:r

·~

Flyttningsbetyg

......

~~~~ull_~

.
Ar /!7J"" ( z:MI:-'i~

.

\ ·

..

~

;.

f&~mlin&

"!..,.••
~,:.

'

o

1.

i

~~If'//~

il r - - - - vaccinerJd,

a. ä r - - - - döp1,

o

Il n,

7.

har

inom S\'ensl<.a r.yrl<.an

1.

har inom

sv~mka

kyrbn

t>c~iu

l<.onfirment~

l

~/)~

och i&er

H :-.:au\'ard.

kri~rendomskuiUUp,

·

t. lr lill Nauvardcn\ t>c~~cndc oi'Urhindrad/

•

10.

Il.

ilnjutc"----- rncJt.orgerh&l f()nroe:ale/

Il,

1:. Ar

.....
. .

~~

~\

,.

~

•.

· ~·.·

o

14.
1~. ~,__..,u~

.

6

o

u. flynar 1ill

~~ ,.//zJ'fö~mlin&, i

17.

före erter manl•lssl<.nfnin~cn Ror nls1kommandc 6r;

1~.

bcl)'tar

18,

den

N'e derluleå

fol'\lmling. i

Il/ o~w .

Nor r botten&
lr 191

. -·- -·- ·lln·

Il n

.e.
•

~
.
l
•. ,.. bt,.,r v • ..,_.... Koemiolanr _.,p_ _..,.ljoj""':tllrc

~

l

·-

r
,._...

J-.u, · H~ ·,...

t .......,. ....... ,.., • .

....

...

.

i
•

...

~

:J

:~ .....J

91
. .. · ··~
'· . : ~-~"'

'

.

.., .....-.

·'•'·

Utfl.-N:r

Flyttningsbetyg

~.

.U n.

o

l

o

~~

6.

lr - - - - vaccrner1d.

6.

lir _ _ _ _ döpr.

'·har

. •

inom :S\'Cnska kyrlc..an konfirmerats oc.h lf;Cr

a. hH inom sycnslc.a kyrtan

l

.

.

-

l "

-

~ _ _.

kmrendomskumUp,

be&1n H . :'-ianYard,

v. Ar till Nauvardcns bq;Aendc ororhindrad/
10.

\

11.

hhjuler - - - mcdbol""!;trlil:t f0rtroc.ndc

1

,·
Il.

.

ll.l_r A

.O

u.
. u. r4eom ..... ,.,... ti~ .

.·

o

11.

flyttar till

~t..l:~~mlrnc r

... :....... ... lin.

n. före efter mantalsskrifningen fOr nlsrkommandc lr ;

·u: bernar

Nederluleå

u. den /'/-

fOruml inK i

~

Norrbottens
l r 191

lin

-2.

,

kp• ,,,_..

"-Il

u...,.,..,"-''·
T.a...,r

Mt.u. ,

v.,.._.,

J(omml;iucr P

ti•ak

•

:w ..-.

L____-

•

..... .' .. .

.

~_

.

..

.,

...
o ·:· ,

92

hålles s.t äng? i dag för begravning

~ --

..

. för

SE~IESTER-

Böttro bilder mod...

' ZEISS COLORA
Objektiv Nova r 1·3 s '!'>.. t
l
· , , rron o- 5 u ..
l~re l /250. Lju~r•rmökar~.
Kronor

.......... ...... 154:-

~ --·.
NYA 'FO-TO
. Tt14n-B)"'<o

IJ-~- (,J

Om man tittar p:1 annonser anno 1961 finner man en hel del fotografer och dylika.

93

Märta Ekström. Foto: Henry Lundström.

I juni månad 1961 övertar Märta Ekström (som nyligen avled) firman Sundborg &
Lindberg - och då blir det Ekströms foto.
En fotograf som ej omnämndes i föredraget - men som passar in i den här artikeln
är Hjalmar Hedlund, f.1894 (var i Umeå 1917-1919).

Följande rader kan man finna i Norra Västerbotten30mars 1920:

"F o t o g r a f e r i n g.
I söndags förirrade sig undertecknad på den sedvanliga förmiddagspromenaden över
till Sörböle och hamnade slutligen i hr Hj. Hedlunds fotografiatelje därsammastädes.
Den lilla stugan där på älvsbacken såg så inbjudande ut att jag inte kunde motstå
frestelsen att kliva på.
Hr Hedlund har visserligen en liten atelje vad utrymmet beträffar, men den är nätt
och prydlig. Vad som närmast föranleder dessa rader är att hr H. verkligen förtjänar
ett omnämnande som i viss grad föregångare här uppe på sitt område. Han är nämligen
den enda fotograf i staden med omnejd som arbetar efter de nya amerikanska ljusmetoderna. I sin atelje har han inmonterat ett antal starka elektriska ljuspunkter, vilka göra
att han kan fotografera oberoende av dagsljuset. Ja, hr H. försäkrade t o m att plåten
blir både klarare och bättre vid det elektriska ljuset även om han har det vackraste
solljus att tillgå. Skulle något nattsuddande sällskap komma på den iden att vilja ta hr
H. på sängen och bli fotograferade på nattkröken så möter det inte hinder ur belysningssyn punkt. En annan sak är ju om hr H. gillar att få sin nattro störd.
Hr Hedlund, som med synnerligt intresse ägnar sig åt yrket, har även börjat praktisera en s k gummitrycksmetod varigenom den framställda bilden får ett utseende liknande etsningens, och varigenom även bildens olika partier kunna modereras, allt med
hänsyn till bildens helhetsintryck. Intrycket av den fotografiska produkten blir därigenom mera konstnärligt än vad fallet i allmänhet är med den vanliga fotografiSka bilden.
Vidare kommer hr H. även att syssla med den s k brohmoljemetoden, vars resultat
blir immitation av oljetryck.
Medan vi rotade omkring i hr H:s atelje påträffade vi en hel ~el synnerligen vackra

94

naturbilder från staden och dess omgivning. De förtjusande vinterbilder i vykortsformat hr H tagit från olika platser •• bl a landskyrkan och dess omgivning •• äro onekligen prydliga saker, tagna med god blick för vad som "gör sig". Och en hälsning på
ett sådant kort från höga nord måste ge mottagaren en helt annan blick av den vrå,
vari vi leva och verka än vad alla dessa med eller mindre misslyckade vyer kunna,
som f n cirkulera i handeln.
Sådana strävanden äro värda all uppmuntran.

ZÄTAÄSS"

Fotografer fanns inte bara i staden. Här ett antal exempel på fotografer ute i bygderna:
Johan Albert Norden, född i Långsele, Västernorrland, den11mars 1874. Från ungdomen arbetade han i fotografyrket på olika platser. Bl a var han i Vindeln från 1906.
Efter ingånget äktenskap slog sig herrskapet ned i Lövånger. 1916 öppnade han en
fotoatelje. Dessutom övertog han en kafe. och bagerirörelse. Ganska ofta är det
porträtt han framtog. Norden blev hovfotograf i december månad 1933. Pga sjukdom
överlät han denna del av rörelsen till en annan person. Han avled på Skellefteå lasarett den 9 december 1938.
En annan fotograf i lövångerstrakten är Bror Hansson, Bissjön, född i Umeå den 24
januari 1912. Bror höll på med sin fotografiska verksamhet i Bissjön omkring 1930
till och med 1946 då han och hans fru flyttade till Selet, Vännäs.

Bror Hansson.
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Ett motiv av Bror Hansson som inte är porträtt: Hjälpsamma grannar i slåtter 5 juli
1937Bodan.

I Skrämträsk fanns en fotograf som heter Emil Nilsson. Användbar till den skrift
som studiecirkeln vill få ut?

Elis Johansson, Storliden, Fällfors, har efterlämnat en intressant samling som finns
i Västerbottens museum. Bland de motiv han har tagit finner man t ex flottning i Åby
älv. Fortsätter vi med byskebor fanns en Erik Magnus Östlund (1880-1963) som tager
kort i Ostvik och Östanbäck t o m ett dansande par.
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Alvina Söderlund, Bygdeträsk (1896-1946). Hon fotograferade mycket i byn mellan 1918-ca 1925.
Hennes glasplåtsamling på 300 plåtar ärvdes av syskonbarnen Ebba Andersson och Margareta Suodh.
De skänktes till Bygdeträsk Kulturforening och Bygdeträsk byamän. Den förvaras och tas om hand
av Skellefteå museum.

Sigfrid Pettersson, Peder Lindmark (fotograf i Bissjön) samt Helge Pettersson.
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Interiör frän kooperativa i Granbergsträsk 1944. Fotograf: Abel Tjernlund.

Georg Nilsson, Kankberg (21/3 1910 - 6/3 1973). Han skaffade en lådkamera 1925.
Nilsson fotograferade mellan åren 1925-1932.
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I Umeå finns också en fotosamling taget av Edvin Lundmark, Bygdsiljum, Burträsk.
Och då får jag inte glömma Lisa Svedberg.•. (Ej heller Hulda Jonsson.)
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Annons i Skellefteå Nya Tidning 26 september 1901.

Som synes har jag inte medtagit alla bygdefotograferna. Då skulle jag ha fått mer tid
att berätta•••
Som avslutning tänkte jag låta Er få se diabilder tagna av några kända fotografer i
skelleftebygden på 1900-talet: Enar Sundling, Ragnar Iosulander och Henry
Lundström • den senare bl a museifotograf till häromåret.

*****
NOTER
(l)

Artikeln baserad på ett föredrag som hölls i hörsalen 99:an, Nordanå,
Skellefteå museum, den 31 mars 1993 då Föreningen Skelleftebygdens
Släktforskare hade sitt årsmöte.
Delvis kompletterad i efterhand • noteras i texten.

(2)

Svenskt konstnärslexikon. D. m, s. 532.

(3)

Min finskspråkige kollega på museet, Eeva Autio, har varit mig behjälplig
med översättning av text rörande P. Hamberg ur boken "Kameran edestä
ja takaa. Valokuvaus ja valokuvaajat Suomessa 1839-1870". Författare:
Sven Hirn. • Lahti, 1972.

(4)

Uppgifter om A. Hwiid har tagits fram genom tidningsfilmsgenomgång,
kontakter med Sven Hirn i Helsingfors samt arkiv i Danmark. Tyvärr kunde
inte Hans Berggreen, Det kongelige bibliotek, K~benhavn, komma med
något nytt utöver det som finns i Bj~rn Ochsners "Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920. A-J", s. 400.

(5)

Svenskt konstnärslexikon. D. IV, s. 105-106.
Ture Johansson Arne har skrivit om C P Mazer i boken "Svenskarna och
Österlandet" (1952).
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(6)

Genomgång av kyrkoarkivalier på mikrokort har möjliggjort den redovisning
som finns i min artikel.

(7)

Undertecknad har skrivit följande artiklar:
Fotografin 150 år 1839-1989. I: ROTEN nr 28. (sidorna 7-8: Franke.)
Fotografer och cirkusartister.- 1: Lilla Skelleftebladet nr 11.
Cajander var först ••. - med tiden kom en svenska. - 1: ROTEN nr 40.

(8)

30 juli - S augusti 1894 förekom en industri- och slöjdutställning i Luleå.
C. Franke, Skellefteå, erhöll en mindre silfwermedalj för utställda fotografier
i grupp vm. Bland prisdomarna i den här gruppen märks fotograferna
C O Blomqwist och Henny Tegström, bägge Luleå. Bör påpeka särskilt att
följande för fotografier erhöll den större silfwermedaljen: Henny Tegström
& Co, Luleå samt C O Blomqwist, Luleå! Karl Stein, Hernösand, fick också
den mindre silfwermedaljen för fotografier. Bronsmedaljer fick Nils Blomgren,
Ratan (fotografier och fönsterbilder) och Bildur Ortman, Luleå (kabinettsfotografier).

(9)

Då Norrlandskretsen av Svenska
fotografernas förbund firade sitt lO-årso
jubileum den16mars 1927 i Are var "fru T. Peterzen" ledamot, enligt
Umeå Nya Tidning torsdagen den 24 mars 1927.

(lO)

I mitt föredrag/min artikel har ej medtagits om fotografer i Norsjö med
omnejd. Kan här bara hänvisa till artikeln "Harnesks- Norsjösläkt med
fotoanor" av signaturen EBE i Norra Västerbotten 13 december 1948.
Ej heller tyvärr om följande fotografer: Maja Åström (Bureå), Olof Nilsson
(Burträsk), Algot Åström (Byske), Ebba Lagergren, Gustaf Lindell och
Karl Adolf Olsson (Jörn), Oskar Nyman (Lövånger), Lilly Gustafsson,
Alma Augosta Jensen (Skellefteå), N. B. Wikström (Morön) samt Axel
Nilsson (Ursviken). Det finns säkert fler namn .••

***********************************
Efterskrift:
Strax innan årsskriften skulle till tryckning kunde artikelförfalten notera
följande om Josefina Maria Riego, gift Franke:
I Frederikshald, Norge (Exerceerhuset i Faestningen) den 19 juni 1853 utförde
hon PAX DE DEUX -- nio år gammal! - tillsammans med sin ett år yngre syster
Christine.•• Så utvecklades varileartisteriet innan hon blev fotograf.
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Stig-Henrik Vik.lund:
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NAGOT OM SJUKKASSERORELSEN
I samband med mina förberedelser inför höstens arkivinventering av Burträsk f d
kommun uppmärksammade jag ett mycket intressant material rörande sjukkasserörelsen. Med hjälp av tidningsfilm och statistiska skrifter har jag fått reda på en
hel del som jag nu delger Er. Ingen fullständig bild kan jag ge • men ändock smakprov på vad som finns i ämnet.
Först några ord om äldre tider. Innan jag började "rota" hade jag inte vetat att
det funnits så gamla sjuk- och begravningskassor här i Sverige. Här nedan en
liten förteckning:
skomakaregesällskapets sjuk- och begravningskassa, Göteborg: startade 1651.
Snickare- och instrumentmakaresällskapets sjuk- och begravningskassa,
Stockholms stad: startade 1670.
Skrädderiarbetames sjuk· och begravningskassa, Norrköping: startade 1719.
Bagarnes sjuk- och begravningskassa, Göteborg: startade 1748.
Konstförvantskapets sjuk- och begravningshjälpskassa, Stockholms stad:
startade 1754.
Bokbindaregesällskapets sjuk- och begravningskassa, Stockholms stad:
startade 1764.
Målarnes sjuk- och begravningskassa, Göteborg: startade 1785.
Den här tidens verksamhet framstod som ett slags biverksamhet för välgörenhet
mot nödlidande medlemmar. Behovet av en mer omfattande och säker hjälpverksamhet märktes i samband med industrialismens genombrott mot slutet av 1800talet.
De kassor som bildades fram till1870-talet stod inte öppna för vem som helst.
Medlemskap i kassorna var i regel förbehållet personer tillhörig viss organisation
eller anställda vid ett visst företag.
Den 30 oktober 1891 utfärdades den första sjukkasselagen, som innehöll ett fåtal
bestämmelser (avsåg att bereda en i rättsligt hänseende tryggad ställning åt medlemmarna i de sjukkassor, som genom registrering frivilligt underkastade sig lagens
bestämmelser). Registrering kunde erhåUas av sjukkassa som bestod av minst 25
medlemmar samt antagit stadgar och utsett styrelse m m. Efter ansökan kunde ett
s k förvaltningsbidrag på högst 300:- kronor per år erhållas av statsmedel.
År 1909 framlade sakkunniga ett förslag till ny lag om sjukkassor. 1910 års riksdag
antog förslaget efter vissa förändringar. Lagen avsåg att utan registreringstvång
reglera och främja sjukkasseverksamheten (vissa villkor rörande medlemsantal,
regler om medlems rättsställning gentemot kassan samt om försäkringsvillkoren).
Kommerskollegiet fick uppdraget att övervaka sjukkassornas verksamhet. Statens
bidrag till kassorna höjdes (utgick i förhållande till sjukhjälpsverksamheten).
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Sakkunniga fick 1909 uppdraget att upprätta ett förslag tilllag om understödsföreningar (då gällde det pensions- och begravningskassor). Lagförslaget förelades 1912
års riksdag som antog lagen. Den trädde i kraft den 1/11913. Lagen innehöll bl a vissa
föreningsrättsliga bestämmelser samt föreskrifter avseende den tillsyn över föreningarnas verksamhet av formell natur som ansågs behövlig.
Registreringsskyldigbet föreskrevs för pensionskassa, som bestod av flera än 50 medlemmar. Även för annan understödsförening - vilken meddelade högre kapitalunderstöd än 300:- kronor och bestod av flera än 100 personer eller bestod av flera än 500
medlemmar. Icke registreringspliktig förening som hade minst 5 medlemmar ägde
möjligbet att frivilligt söka registrering.
Förening förbjöds att utan tillsynsmyndigbetens tillstånd utöva verksamhet, vilken
var främmande för ändamålet med föreningens verksambet samt att utfästa eller
utbetala kapitalunderstöd till högre belopp än 2.000:- kronor. Varje räkenskapsår
skulle föreningarna inge handlingar rörande skötseln och resultatet av verksamheten
till tillsyningsmyndigheten.
En del ändringar i lagen förekom. 1921 höjdes gränsen för det bögsta kapitalunderstöd,
som understödsförening kunde meddela, från 2.000 till 4.000 kr. Förening som ej hade
~odkända stadgar fick högre kapitalunderstöd= bögsta beloppet från 300 ti11500 kr.
Ar 1926 fick varje pensionskassa med minst 5 medlemmar samt annan understödsförening med minst 50 medlemmar registreringstvång.
Då 1910 års sjukkasselag upphävdes och ersattes med förordningen den 26/6 1931 om
erkända sjukkassor företogs även ändring i understödsföreningslagen. De erkända
sjukkassorna och dittills oregistrerade andra sjukkassor blev underställda 1912 års
lag.
En hel del ovanstående "riks-information" bar jag tagit ur UNDERSTÖDSFÖRENINGAR. Betänkande med förslag till ny lag om understödsföreningar avgivet av
särskild utredningsman. - Stockbolm, 1970. (Statens offentliga utredningar ; 1970:23).
Ser man sjukkasserörelsen ur västerbottnisk synvinkel kan de närmaste sidorna
ge lite upplysningar. Här kan bara noteras att det är många sjukkassor av olika slag
som berör våra bygder. Förmodligen finns det mycket mera att delge - men det som
jag nu redovisar får räcka för den bär gången.
Innan tabeller o dyl tar vid kan jag inte låta bli att notera att det förekom i slutet av
1920-talet och början av 1930-talet skriverier i lokalpressen rörande sjukkasseskojeriet. Särskilt centralstyrelsen för Alla Trogna Vänner fick ett tag mycket negativa
beskrivningar t o m av funktionärer.
I Norra Västerbotten 27 februari 1930 skriver t ex "Kassören för avd. n:r 65" bl a
följande: "I april månad 1928 bildades avd. n:o 65 under de allra bästa vitsord. Sedan tre månader
gått och avd. trätt i kraft inträffade olycksfall inom avd. varför centralstyrelsen efter rekvisition från
avd. bitsände det fordrade beloppet, ett 50-tal kronor. Sedan i slutet på året 1928 inträffade ett andra
sjukdomsfall inom avd. vilket även välvilligt utbetalades av kassan. Sedan dess bar all korrespondens
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med sjukkassan varit avbruten från centralstyrelsens sida. Trots attjag flerfaldiga gånger, särskilt
under förra halvåret 1929 tillskrivit sjukkassan och fordrat meddelande från denna angående orsaken
till att den icke besvarat mina brev, eller lämnat sjukersättning åt sjukhjälpsberättigade medlemmar
bar jag icke erhållit något svar. Detta bar icke förekommit enbart inom denna avd. utan jag vet att det
varit likadant inom andra avdelningar, där man försökt t.o.m. att rekommendera breven, dock utan att
erhålla svar. Jag vill med dessa ord bringa upplysning över sjukkassan A. T. V., och varnar alla vilka
ämna ingå i någon sjukkassa för att ingå i någon kassa förrän de ha klarbet om kassans principer."

förtecknio& öyer sjukkasserörelsen j Västerbotteg
FAV =Folkrörelsearkivet i Västerbotten
NV = Norra Västerbotten
sbk =sjuk- och begravningskassa
sbhk =sjuk- och begravningshjälpskassa
sk =sjukkassa

REGISTRERADE LOKALA SJUKKASSOR (t o m början av 1930-talet)
AB Jakobsons & Eriksons personals sbk, Umeå; började sin verksamhet 1905,
t o m 1913 eller 1914
Umeå allmänna sbk (sbhk); 1889 -· registrerades 28/2 1913 såsom nr 652
AB Robelsfors arbetaenes sbk (sbhk); 1903 •• registrerades 30/4 1913 såsom nr 692
Bure sbk (sbhk); 1901 •• registrerades 31/7 1912 såsom nr 434
--finns i FAV bevarat en kassabok för åren 1901-1911!
Holmsunds sbk; 1890 -·registrerades 30 dec. 1911 enligt nya sjukkasselagen
av den 4 juli 1910 såsom nr 216
Hörnefors sbk; 1891, t o m 1913 eller 1914
Rundviks och Olovsfors sk (sbk); 1887 -- registrerades 30/5 1914 såsom nr 861
Sandviks sk; 1892 --registrerades 21/61911 såsom nr 32

EJREG~TRERADELOKALASJUKKASSOR

Träarbetarnas sk i Skellefteå
Ytterst/fors/(-verkens) arbetares sbk. /sjuk-, begravnings- och olycksfallskassa/,
bildades 1896; finns en hel del handlingar bevarade i FAV bl a protokoll
Kassan delades den 15 maj 1915, då det även blev ny kassa i Furuögrund!
Handlingar rörande kassan i Furuögrund finns också i FA V!
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ÖVRE NORRLANDSERKÄNDA LOKALSJUKKASSA 1938Reg.-nr

Namn

264
267
268
269

Fredrika sockens erk. sk.
Åsele erk. sk.
Vännäs erk. sk.
Lycksele köpings och Lycksele kommuns erk.
sk.
Överklintens erk. sk.
Bygdeå sockens södra erk. sk.
Lövångers erk. sk.

270
271
298

300
301
303
304
306
307
314
315
317
318
319
320
321
322
323
324

325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

Sävar sockens erk. sk.
Hörnefors erk. sk.
Täfteå erk. sk.
Norsjö erk. sk.
Skellefteå stads erk. sk.
Obbola erk. sk.
Ersmarks erk. sk., Umeå
Tegs erk. sk.
Stöcksjö erk. sk.
Byske södra erk. sk.
Västerhiske erk. sk.
Brännlandsortens erk. sk.
Tavleortens erk. sk.
Byske norra erk. sk.
Stöckeortens erk. sk.
Viihelmina erk. sk.
Degerfors erk. sk.
storbrännans
erk. sk., Burträsk
o
Amsele erk. sk.
Nordmalings södra erk. sk.
Ursvikens med omnejd erk. sk.
Nysåtra erk. sk.
Skellefteå norra erk. sk.
Skellefteå västra erk. sk.
Klutmarks erk. sk.
Skellefteå södra erk. sk.
Bygdsiljorns erk. sk.

Anmärkning

90-dagars kassa
bildad 1933; finns bevarat i Försäkringskassan
i Umeå: protokoll193554, huvudbok 1933-61

bildad 20/41933;
började sin verksamhet
117 1933; överlåtelse
Burträsk erk. sk. 1/1 1950
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Reg.nr
336

347

525
528
530
531
532
541
542
662
663
664
665
666
672
792
1046
1260
1267

Namn
Ljusvattnets erk. sk., Burträsk
(Ljusvattnets lokalkassa)

Kalvträsk erk. sk.
Bygdeträsk erk. sk.
J örns erk. sk.
Kågedalens erk. sk.
stensele erk. sk.
Dorotea sockens erk. sk.
Burträsk erk. sk.
Burträsk östra erk. sk.
Bolidens erk. sk.
Holmsunds erk. sk.
Djurholms erk. sk.
Tärnaby erk. sk.
Umeå stads erk. sk.
Bureå erk. sk.
Nordmalings norra erk. sk.
Sorsele erk. sk.
Örträsk erk. sk.
Malå erk. sk.

Anmärkning
bildad 2171933; överlåtelse på Burträsk
erk. sk. fr o m 1/11950
bildad 21/4 1933

bildadjuni1933

90-dagars kassa

YRKES- OCH FABRIKSSJUKKASSOR 1938Reg.nr

Namn

Anmärkning

791
1045
1243

Sandviks sågverks erk. sk.
Holmsunds sågverks erk. sk.
Rundviksverkens erk. sk.

90-dagars kassa
90-dagars kassa
90-dagars kassa

SVENSKA TRÄARBETARNAS ERK. SK. (Centralsk)
Avd.
Namn
56

Burträsk

Anmärkning
bildades 1/3 1938
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RIKSSJUKKASSOR
9. Svenska folkets sk, Östersund
Avd.
Namn

56
80
91
163
420
508
520
686
748
767
801
812

Andersfors
Lövånger
Rönnliden
Robertsrors
Umeå
Kvarnbyn
Överklinten
Rönnliden
Selsfors
Mo
storliden
Bjurfors
Västanträsk
Bygdsiljorn
Kvarnbyn

836
822
911
912
948
956
960
974
980
1192

Villvattnet
Småträsk
Lidsjön
Kvarnbyn
Brännvattnet
Tallträsk sbk
GammeJbyn
Flarken
Grundträskliden
Fällfors sbk

?
?

[ io

J

Anmärkning

finns 1919, 1931
se avd 420
enl VF 6/1 1922

NV 10/1 1920: 10 år

NV 22/11925:
"nybildad avdelning"

bildad l dec. 1924

Referat ur No"a Västerbotten 10111920:

Lokalavdeln. 420 Rönnliden

av Sv. folkets sjukkassa höll årsmöte i Bygdslljum söndagen den 4 januari. Ars- och
revisionsberättelserna föredrogos och befanns att avdelningens räkenskaper balansera
på en Inkomst och utgiftsstat av kr. 2.402:60. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Förrättades val av ordförande G. W. Johansson, sekr. Viktor Olsson, kassör J. A.
Fredriksson och Helmer Nilsson. Suppleanter blevo Olof Olofsson, Rich. Burlin och Alfred
Skoglund. Till revisorer valdes J. P. Olofsson och K. A. Karlsson med Alb. Forsgren och
Anton Boström som ersättare. Till sjukbesökare valdes Karl Undberg i Bjurfors, Albin
Forsberg l Rönn liden, Rickard Burlin i Orrberget samt fruarna Selma Skoglund i Bygdslljum
och Emelia Markström i Bygdträsk samt Fröken Milda Lindberg i Bygdslljum. Mötet beslöt att
ha sina månadsmöten första söndagen l varje månad kl. 3 em. i Bygdslljums föreningshus.
Samt att Inga som hälst förskotteringar företogos från kassörens sida att från de medlemmar
som restera mer än vad stadgama föreskriva och tillåta emottages ej sjukanmälan till någon
behandling. Mötet beslöt att vid månadsmöl.fJ.I februari anordna en fäst i anledning av
avdelningens 10-åriga verksamhet. Föreningen räknar ett 100-tal medlemmar, •••
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42. Sverges (Sveriges) rikssjukkassa (sbk), Eskilstuna
(bildades 1892 av Axel Severin, Oskarshamn som Nykterhetsvännernas - allmänna sbk Nvsbk)
Avd.
Namn
Anmärkning

=

?

?
?
?

?
?
743
786
897
900
902

904
918
927
974
982
1000
1006
1020
1021
1098
1122
1143

Mjödvattnet Nv sbk
Burvik Nv sbk
LundNvsbk
Gommark Nv sbk
Innervik Nv sbk
Degerbyn Nv sbk
Hjoggböle
Ursviken
stämningsgården Nv sbk
Ullbergsträsk Nv sbk
Gräsmyr Nv sbk
Clemensnäs
Storträsk Nv sbk
Bureå
Gärdsmark
Granberg
Degerbyn
Säve näs
Skellefteå VI
(Övre) Åbyn, Burträsk Nv bsk
Jörn
Välvsjöliden
Lugnet

bildad 29 juli 1917
bildad 8 sept. 1917
bildad l dec. 1917
bildad 21 mars 1918
bildad 22 febr. 1919
bildad 9 mars 1919
en l Skellefteå N ya
Tidning 10/11917
f d Nv sbk
bildad okt.-1916

se rikssjukkassa 138

Referat ur Norra Västerbotten 10111920:

Lokalavdelningen 927 Burell
av nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begravningskassa har på årsmöte godkänt årsoch revisionsberättelserna. Avdelningens egna inkomster har varit kr. 378:46, från centralstyrelsen har rekvirerats kr. 576:42, summa kr. 955:88.
Utgifter: sjukhjälp 382 kr., moderskapshjälp 50 kr., extra statsbidrag kr. 77:50, begravningshjälp 200 kr., div. kr. 33:07, insänt till centralstyrelsen kr. 212:71. Sålunda har avdelningen
haft en balans på kr. 303:74, summa kr. 955:88.
Till styrelse för 1920 valdes till ordförande O. S. Holmlund, sekreterare Verner Normark,
kassör Emil Nyström. Revisorer E. Johansson och Albin Karlsson, ersättare John Holmlund
och K. O. Granlund, sjukbesökare Artur Karlsson och Agnas Granlund.
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89. Svenska Arbetames Allmänna sbk, Ramnäs kyrkby
Avd.
Namn
?
?
87

145
194
449
472

517
677

701
726

771
863

Hörnefors
O b bola
Umeå stad samt understödsfOrening
Sikeå samt understödsförening
Djupvik samt understödsförening
Furuögrund (Furuön)
Bastuträsk
Skellefteå
Aspliden
Grundträsk
Lidbacken
Fäbotjäln, Burträsk
Långträsk

91. Sveriges go(o)dtemplares sbk, Karlskrona
Avd.
Namn
?
137
302

Anmärkning

7:de årsmötet 1932

Anmärkning

Bygdeträsk
Skellefteå (stad)
Byske

Referat ur No"a Västerbotten 1914:

Nykterhetsfolkets sjukkassa Avd. 1215
Krångfors, hade sitt årsmöte söndagen den 11 jan. Mötet öppnades med föredrag av pred.
Ahnqvist från Bastuträsk, varefter begravningshjälp ai 200 kr. utdelades åt arvingar till avlidna fru Lovisa Johansson. Styrelse och revisionsberättelse föredrogs, varav framgick att
kassan som vid föregående årsmöte räknade 12 medlemmar under året ökats med 15,
vadan medlemsantalet nu vid årsskiftet utgjorde 27.1nkomster och utgifter balanserade å
kr. 529:95. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet. Till styrelse för 1914 återvaldes: ordf. Olof Bergström, kassör K. J. Rådln, sekr. M. Nilsson, suppleanter Lova
Stenlund och Fanny Bergström. Revisorer blevo Emma Forssell o . Anton Lindström.
Till suppleanter Elin Lundmark och Amanda Forssell. Sjukbesökare blevo Jenny Forssell,
Lova stenlund och Adel Forssell.

(19 januari)

Nyttan av att tillhöra Sjuk- och Begravningskassa.

na

Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa har genom lokalavdelningen
i Ursviken
till J. A. Petterssons änka i Risön utbetalt 1,000 kr. P. hade vid sin död Inbetalt i sammanlagda avgifter 99 kr. 25 öre samt erhållit l sjukhjälp 35 kr. En var bör trygga sig och sin
familj om sjukdom och dödsfall inträffar, vilket sker bäst genom att bliva medlem i ovannämnda sjukkassa.

(11 juni)
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138. Allmänna rikssjukkassan, sbk, Stockholm
(från början: Nykterhetsfolkets sk./sbk/)
Namn
Avd.

?
?

Kolaboda
NordrnaUng sbk

?
?

Risberg
Vallen

?
156
366

Anäset
Morön
Lövånger
samt understödsförening

430
450
560
602
672

Alund
Robertsfors
Överklinten
Stänrnningsgården
Norsjö

o

o

904
918
919
924
974
989
994

samt understödsförening
Hjoggböle samt understödsförening
Ursviken samt understödsförening
Bygdeträsk
Byske
samt understödsförening
Kle mensnäs
storträsk
Öhrviken
Östanbäcks sbk
Gärdsmark
Granberg
Östanbäck

1000
1059

samt understödsförening
Degerbyn
Bjurholm

1101
1124

Renbolmen samt understödsförening
Umeå

743
778
781
816

Anmärkning
bildad 22/2 1920
finns bevarat i F AV:
protokoll1907-29,
kassarapporter 1925-28,
verksamhetsberättelse
1928
bildad 1901, reorg. 1919,
upphört 1934

bildad 1901
understödsföreningens
medlemsbok 1919-33
finns i Lövångers
museum

hade sitt årsmöte 1925
hos fotograf Harnesk
se rikssjukkassa 42

26:e årsmöte 1930

se rikssjukkassa 42
firade sitt 25-årsjubileum
21/31931
enl NV 22/11920
bildad 1920-talets mitt;
finns protokoll bevarat
åren 1928-34
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Avd.

Namn

Anmärkning

1126
1131
1132
1155
1176
1192
1215
1230
1235
1252
1254

Kåge
Skellefteå
Hebbersfors
Bureå
Kåge samt understödsförening
Fällfors samt understödsförening
Kringfors
Skrämträsk samt understödsförening
Klutmark
Burträsk samt understödsförening
Lappvattnet

se avd 1176

1256
1259
1262
1287
1288

samt understödsförening
Morön
Furuögrund (Furuön)
samt understödsförening
Kosfors samt understödsförening
Ostvik (Nykterhetsfolkets sbk)
Ytterstfors

1311
1314

samt understödsförening
stensjön samt understödsförening
Gamlastaden (Gammelstaden)
samt understödsförening
Skellefteå samt understödsförening
Ljusvattnet

1316
1318
1327
1331

Drängsmark
Frostkåge samt understödsförening
Hedensbyn samt understödsförening
Bergsholmen (Bergsbyn)

1333
1341
1348
1354
1357
1358
1364
1365
1368
1371

Gråliden
Norrlångträsk samt understödsförening
Bastutjärn samt understödsförening
Lappvattnet
Renbergsvattnet
Vehomark samt understödsförening
Långsele
Boviken
~r ~
Varuträsk
Risböle

1306
1308

20:e årsmötet 1931
7:e Arsmötet 1919
4:e Arsmötet 1916
avskedstal av hr Brodin
11/61933
se avd 156
bildad maj 1913

bildad 1914
bildad juni 1914 (NV
25/61914)

bildad maj 1915

bildad 1915 enl Don Jose
NV 24/12 1932; fick uppdrag 1933 att bilda lokalkassa!

Skellefteå Nya Tidning
2817 1916: "har i dagarna bildats"

l år 1919

10år 1928
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Avd.

Namn

1374
1375
1391
1419
1430

Andersfors (lnnansjön)
samt understödsförening
Kågeträsk
Bäck
Uttersjöbäcken samt understödsförening
Ålund(sby)

1450
1466
1468
1494
1503
1505
1512

Hebbersliden samt understödsförening
Bjurfors
Bolidens sbk samt understödsförening
Medle
Bygdsiljorn
Valliden
Finnforsfallet

__

..___

-·~-

..... ----

·-·

- - - - -- --

Anmärkning

- - · --·

1:a årsmötet 1919

började sin verksamhet
24/31921

2år 1931

-----------------
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388. Sk Verdandi, Stockholm
Namn
Avd.
121

Byske

321

Byske

Anmärkning
enl NV 12/3 1914 och
27121930;
finns bevarat protokoll
1922-34 i FAV
enl NV 7/2 1928 (!)

499. Framtidsförbundets (allmänna) sk, Uppsala
Avd.
Namn

?
?
?
?
?

s
114
123
139
170
171
174
175
185
188
192
193
202
236
242
244

258
263
265
266
270
271
280
286
290
345
367
372
405

NV 31/11939
bildar egen avd. 1928

Bodbyn
Brönstjärn
Burliden
Hedfors
Sävenäs
Lycksele
Kallholmen
Storvik, Fällfors
Boviken
Östanbäck
Stryckfors
Hedfors
Bursiljorn
Fahlmarksforsen
Klöverfors
Bastuträsk
GammeJboliden
Granbergsträsk
Fjällbobeden
Klutmarks station
Holmsvattnet
Renbergsvattnet
Kosfors
Högdal
Fjällbobeden
Finnträsk
Nydal
Norrlångträsk
Bjursele
Lund
Varuträsk
Röjnoret
Välvsjöliden
Furunäs

Anmärkning

bildad 7/101918

bildad 8/6 1918; NV
20/11925: avd. 138
bildad 4/8 1918

.

t

hade lO-årsmöte 1930

~r~

NV22/2196S
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Avd.

Namn

411
434
441
480
489
496

Risliden
Rönnbäcken
Risliden
Hällfors
Näsland
Ljusvattnet

524
534
539
594
600
608
617
618
632
639
644
647
655
656
659
660
677
693
694
698
761
779
821
830
849
851
856
859

Anderstorp
Kusmark
Södra Sandträsk
Sjöbotten
Skellefteå stad
Svanström
Lillholmträsk
Medle
Norsjö
Guminarksnoret
Strycksele, Jörn
Elgträsk
Frostkåge
Kattisträsk
Svanfors
Drängsmark
o
Södra Abyn, Burträsk
Hemmistjärn
Petikträsk
Ostvik
stensjön
o
Asen
Lillkågeliden
Burliden
Gagsmark
Hökmark
Kattisträsk
Brännfors

Anmärkning

NV 24/12 1932: Don
Jose skriver: bildades
1925 - "ur denna avd.
utbrutits och bildats
kassor i Burliden,
Brönstjärn, Djurfors
osv." -- en1• uppga·rt
"anslöt sig 2n 1933 i
Ljusvattnets lokalkassa"
liWl omnämnes som egen
sk. sedermera!

1930: Boliden

6:e årsmöte 1932

~r~
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Avd.

Namn

Anmärkning

883

Bränntjäl(e)n

kassör H A Gustafsson
rrandadeenskrive~e

2n 1933 om "övergång
till nya kassan"
903

Jörn

998
1021

Norra Bastuliden
Bjurfors

1246
1342
1383

Bygdsiljorn

kallades "Janikassa"
- efter kassörens förnamn; finns bevarat
protokollsbilagor 194762 i FAV
Avd. Bjurfors, Skellefteå
bildades 1/3 1931

lnnan~ön

Tallträsk

Ur annons i No"a Västerbotten 5 11Ulrs 1931:

Som Ni själv vet
ordnar NI dagligen för Eder och Eder familJs bästa: NI skyddar Edra ägodelar genom
brandförsäkring och Edra efterlevande genom en livförsäkring.

Det dyrbaraste Ni äger,
Eder arbetskraft, har NI kanske dock ännu eJ skyddat. Detta sker bäst genom en
sjukförsäkring. NI underkastar Eder frivilligt en mindre avgHt genom en regel·
bunden Inbetalning för att vid sjukdom Icke behöva anlita anhöriga, enskild väl·
görenhet eller fattigvård.

En sjukförsäkring
är alltså en ekonomisk trygghet för Eder själv och en plikt mot Edra anhöriga,
Edra kamrater och mot samhället.

l Rikssjukkassan Wasa,
allmän sjuk- och begravningskassa bör NI genast söka Inträde. Kassan är statsunderstödd, står under Kungl. Socialstyrelsens tillsyn och lämnar SJUKHJÄLP, MO·
DERSKAPSHJÄLP och BEGRAVNINGsHJÄLP.
Inträde beviljas i ålder 15 --65 år.
Sjukhjälp utgår fr. o. m. sjukanmälningsdagen intill 185 dagar pr sjukår med
1 till 6 kr. pr dag
Klipp ur och ifyll nedanstående kupong!
Till RIKSSJUKKASSAN WASA, Skellefteå
Undertecknad anhåller om blanketter för ansökan om inträde i Rikssjukkassan
Wasa. Samtidigt torde Ni ha vänligheten att lämna mig närmare upplysningar om
kassan, vilka kuna vara till nytta för mig.
Namn:
..............................................................................................................................
Byanamn: ...........................................................................................................................
Postadress: ........................................................................................................................
Obs!
Skriv tydligt!
(~:~ v.)

115

1370. Rikssjukkassan W asa allmänna sbk, Skellefteå
Namn
Avd.

Anmärkning

?

Vistheden

*) = NV 112 1930: "har
i dagarna bildats"

?
?

Pålträsk
Altersbruk
Kinnbäck
Vistträsk
Tvärålund

*)
*)
*)
*)
**) = NV 15/21930:

.

?

?
?

"har bildats"
?
?

Tväråträsk
Sorsele

?
?
?
?
?

Örnäsudden
Norrbystrand
Malåträsk kyrkoby
Fromheden, Norsjö
Rökå

?

Norsjövallen

?
?
?
56
87
122
163

Bastunäs
Springliden
Djurholm
Rönnliden
Gombodahamn
Burvik
Balsjö

171
271
278
295
310
318
424
428

Gulltjärn
Hornmyr
Bygdsiljorn
Boliden
Byske
Skurholmen
Kräkånger
Lövånger

**)

NV 7/31931: "har i
dagarna bildats"
bildades mars 1931
bildades mars 1931
bildades 8/4 1931
bildades 14/4 1931
NV 30/4 1931: "nyligen
bildats"
***) = NV 23/6 1931:
"har lokalavd. bildats i"
***)
***)
***)

existerade under 1930talet

bildades 19/11930

NV 27/2 1932 noteras
om sammanslagning av
avd. 424 och 428
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RIKSSJUKKASSAN ALLA TROGNA VÄNNER, Malmö
Namn
Avd.

?

"Berg Rentjäm"

?

Finnäs
Malåträsk
Bureå

.

?

?
41
44

51
57
65

Svansele
?
Byske
Norsjö
?

Anmärkning
NV 9/111929: bildats
genom sin anskaffningschef Sandberg

NV 25/11930: ny avd.
har bildats

se NV 6/3 1930
se NV 27/2 1930;
bildats april1928

102

Strycksele

Norra Västerbotten 5 dec.1929:
"RIKSKASSAN ALLA TROGNA VÄNNER
Allmän Sjuk- och Begravningskassa, Malmö, har av Socialstyrelsen beviljats
inregistrering och har således rätt till statsunderstöd, meddelar anskaffningschefen."

SVERIGESCENTRALABEGRAVNrnNGSKASSA
Avd.
Namn
122
905

Välvsjöliden
Öreälv i Hummelholm

934

Vitvattnet

1122

Välvsjöliden

Anmärkning

se nedan
fmns bevarat i FA V:
mmedlemsmatriklar
1916-52,uppbördsbok
1934-53
finns bevarat kassabok
1933-52
NV 27/21965

ALLMÄNNA SJUK- OCH OLYCKSFALLSKASSAN
Avd.
Namn

Anmärkning

6

NV 15/31939

Rönnliden
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FORTSÄTTNrnNGSKASSOR
29. Svenska folkets tk.
Avd.
Namn

Anmärkning

10

enl NV 28/11928

Rönnliden

32. Framtidsförbundets tk.
Avd.
Namn
?
Kallholmen
174
Hedfors
193
Gammelboliden
480
Hällfors
496
Ljusvattnet
644
Strycksele
659
Svanfors
? . Nykterhetsfolkens fk.
Avd.
Namn

816

Byske

Anmärkning
bildad 1112 1918

Anmärkning
bildad annandag påsk
1914
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Mera att läsa
F.d. Skelleftebo som sjukkasseorganisatör : sköter sjukkassan Swea i
Stockholm så att myndigheterna blanda sig i saken. - Norra Västerbotten 22/9 1931.
Liden, Werner: De erkända sjukkassorna i övre Norrland. En resorne
av fem års verksamhet. - Norra Västerbotten 6/12 1938.
Den IWl sjukkasselagen. - Norra Västerbotten 18/6 1931.
Nya uppgifter för sjukkassorna i Västerbotten. - Övre Norrlands sjukkasseblad 1950:1.
sjukkasserörelsens reformering. Om reglering av sjukkassorna i full gång
l (undert.) A. W.- Norra Västerbotten 28/31933.
Sveriges officiella statistik. Försäkringsväsen. Registrerade sjukkassor.
-- Åren 1911 och 1912 av K. Socialstyrelsen. I. Text. - Stockholm, 1915.
--Åren
1913-1915 av K. Socialstyrelsen.- Stockholm, 1920.
o
--Aren
1919-1921
av K. Socialstyrelsen.- Stockholm, 1925.
o
--Aren
1922-1924 av K. Socialstyrelsen.- Stockholm, 1926.
o
--Aren
1925-1927 av K. Socialstyrelsen.- Stockholm, 1929.
o
··Aren 1928-1930 av K. Socialstyrelsen.- Stockholm, 1936.
Sveriges officiella statistik. Försäkringsväsen. Erkända sjukkassor år 1938
jämte översikter för åren 1933-1937 av Kungl. Pensionsstyrelsen.Stockholm, 1940.
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MEDDELANDEN
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STADSHISTORISK FORSKNING
1995 fyller Skellefteå 150 år. Då kommer det att hända en hel del. För närvarande
planeras bl a en basutställning på Skellefteå museum. Men det är inte allt •••
På initiativ av Sveriges hembygdsförbund är det tänkt att det skall finnas ett antal
pilotprojekt om "Staden som hembygd". Den 4 maj 1993 påbörjades diskussionen
rörande medverkan av intressenter i Skellefteå kring ett sådant projekt. Museet
och Skellefteå hembygdsförening har engagerat sig i projektet.
Annika Hallinder på museet har framtagit ett första utkast vad grupper eller enskilda
kan göra:
l. Forska och leta. Staden förr.1800-talets Skellefteå.
Några frågetecken - som bör rätas ut. Förslag till ämnen för arkiv- och litteraturstudier
t ex Norrböle by (Skildra byn Norrböle bys historia - före stadsbildningen. Vem bodde
var? Vilka hantverkare fanns i byn?), stadsbildningen och de första stadsborna, affärslivet och tjänstefolk. Mot slutet förslag på kvartersstudier.
2. Minns och berätta. Det Skellefteå vi minns. Staden under 1900-talet. Intervjua alla
stadsbor ni känner och ta tillvara den muntliga traditionen!
3. Identifiera och fotografera. Foton från förr och nu. Hjälp till att identifiera bilder
och tag nya foton i stadsvimlet.
Utkastet kommer att genomgås. Ett mera konkret förslag kommer att delges bl a då
Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare har sitt höstmöte den 3 oktober.

ARKIVINVENTERING
AV BURTRÄSKS F D KOMMUN
o
..
PABORJAD
Från och med måndagen den 2 augusti arkivinventerar Stig-Henrik Viklund på halvtid
för Folkrörelsearkivet i Västerbottens räkning Burträsks f d kommun.
Viss förberedelse har förekommit (genomgång av tidningsfilm, böcker m m). Dessutom
håller arkivföreståndare Karl-Ivar Åsander, Umeå, på med att via dator framta en lista
över kända föreningar i länet. En särskild lista rörande Burträsk har delgetts Viklund
(se bifogat exempel på nästa sida) som underlag för inventeringen.
Känner DU •• som läser denna årsskrift -· till om någon förening och dess arkiv
(bevarade arkivhandlingar inkl fotografier, kännedom om någon äldre förening) hör
gärna av DIG till telefon 0910/880 05.
Ett 20-tal personer har innan arkivinventeringen erhållit en skrivelse. Meningen är att
de kan eventuellt vara kontaktpersoner till arkivinventeraren.
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SKELLEFTEÅ

Kommunkod:
(• 24822
.

POLitaOaBLaBA.UCJVBT J
VAaTBaBOTTBN

Sida 3
Förening!Arkivbildare
Bygdsiljums LRF
Innansjöns LRF
Järvtjärns LRF
Kalvträsk LRF
Ljusvattnets LRF
Mjödvattnets LRF
Renbergsvattnets LRF
Risåkl.äppens LRF
Rotsjöns LRF
storlidens LRF
Tallträsk-Storbriinna LRF
Villvattnets LRF
Välvsjölidens LRF
Västanträsk LRF
Åbyn-Gammelbyns LRF
Åsträsk LRF
Bronstjärns LS
Fisktjärnlidens LS
Järvträsk LS
Kalvträsk LS
Lossmen LS
Sikå-Granträsk LS
Stavträsk LS
Villvattnets LS
Åsträsk LS
EFS Andersvattnet
EFS Bygdsiljum
EFS Kvarnbyn
EFS Lidsjön
EFS Mjödvattnet
EFS Villvattnet
EFS Välvsjöliden
Andersvattnets blåbandsfcirening
Bodbyns blåbandsfore:ning
BröDStjärns blåbandsfo~ning
Bursiljums blåbandsförening
Burträsk blåbandsfårening
Bygdeträsk blåbandsfore:ning
Bygdsiljums blåbandsfåren.ing
Innansjöns blåbandsforening
Kalvträsk blåbandsfo~
Kvarnbyns blåbandsfårening
Mjödvattnets blåbandsfö~ning
Nybo blåbandsförening
Renfors blåbandsförening
Sroro~blå~fö~ning

Västanträsk blåbandsfårening
Åbyns blåbandsf"öreoing
ÖVre Fåbolidens blåbandsförening
ÖVre Åbyns blåbandsfö~ning

Org. nummer

246240
246240
246240
246240
246240
246240
246240
246240
246240
246240
246240
246240
246240
246240
246240
246240
246245
246245
246245
246245
246245
246245
246245
246245
246245
246300
246300
246300
246300
246300
246300
246300
246400
246400
246400
246400
246400
246400
246400
246400
246400
246400
246400
246400
246400
246400
246400
246400
246400
246400

-042
-103
-109
-111
-131
-151
-177
-181
-182
-204
-221
-246
-253
-256
-263
-272
-025
-039
-068
-070
-090
-140
-151
-171
-186
-004

-047
-150
-158
-183
-306
-309
-004

-020
-029
-033
-034
-037
-039
-093
-097
-111
-135
-148
-160
-186
-224
-229
-249
-064

Bildad

UMBA

Upphörd

A

1945
A

A
A

1938-07-04
1938
1938
1924
1931
1935
1924
1924
1924
1929
1924
1923
1938
1918

1904-07-05
1921
1921-03-20
1919
1917
1944
1906
1925
1915
1907
1914
1922
1932
1945
1936
1925-11-22
~ f926
1936
1936

A

1929
1942
1936
1932
A

1953
1931
1938
1940

A

A

A

A

1980-02-23 A
1925
A

1908
A
A

1908
1915
1924
1946
1938
1933

A
A
A
A

Område

24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822
24822

O

altBLLBPTBA

Anmärknio1

Bildlid LS.

-

a.-u.S...joll

tJmict i Amuk LS

a_,.-..... tma am.
a_,......... 1916 ... 19)6

Umict i EFS B)'ldalj•

(Förteckningen upprättad

930603

-

J
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FORENINGEN
SKEFO
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SKEFO- förening för skellefteforskning 1987-1993
Verksamheten i SKEFO påbörjades 1985 i form av en arbetsgrupp med CarlDavid Bredberg som ordförande. 1986 tog Zolo Östlund över ordförandeskapet.
Den 26 mars 1987 ombildades arbetsgruppen till en ideell förening. Stadgar
antogs och styrelse valdes. Här nedan en redovisning över de personer som
arbetat för föreningen sedan 1987:
ordförapde:
Zolo Östlund, Skellefteå, Umeå: 1987-03-26 -- 1993-04-02
Harry Åkesson, Skellefteå: 1993-04-02 ••
yice ordförapde:
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå: 1993-06-01 -kassör:
Pär Anton Andersson, Skellefteå (1960-1988): 1987-03-26 --1988-11-22
(Zolo Östlund, ordf., slutför räkenskaperna för 1988 m m)
Inez Berggren, Skellefteå: 1989-04-13 -- 1989-09-30
(Zolo Östlund, ordf., arbetade som kassör 1989-09-30 -- 1990-03-28)
Ulf Lundström, Skellefteå: 1990-03-28 -sekreterare:
John Olofsson, Skellefteå: 1987-03-26 --1989-02-17
(Zolo Östlund, ordf., arbetade som sekreterare 1989-02-17 -- 1990-03-28)
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå: 1990-03-28 -- 1993-04-02
Pia Sagesen, Örviken: 1993-04-02 -ordjparie styrelseledamöter Opkl ordförapdenl:
Zolo Östlund, Umeå, Skellefteå: 1987-03-26 --1993-04-02
Pär Anton Andersson, Skellefteå (1960-1988): 1987-03-26 -- 1988-11-22
John Olofsson, Skellefteå: 1987-03-26 --1989-02-17
Egil Johansson, Sävar: 1987-03-26--1988-03-10
Kjell Söderberg, Umeå: 1987-03-26 -- 1992-04-10
Karl Ivar Åsander, Umeå: 1987-03-26 •• 1988-03-10
Pär Hallinder, Kåge: 1987-03-26-- 1988-03-10, 1990-07-01 -·
Rolf Granstrand, Skellefteå: 1987-03-26 -- 1993-04-02
Lars Jonsson, Skellefteå: 1987-03-26 -- 1992-04-10
Bertil Marklund, Skellefteå: 1987-03-26-- 1988-05-26
Stig Stierna, Ursviken: 1987-03-26 -Peter Gustafsson, Kåge: 1988-03-10-Stig-Henrik Viklund, Skellefteå: 1988-03-10 -lnez Berggren, Skellefteå: 1988-03-10-- 1990-03-28
Egon Andersson, Skellefteå: 1989-04-13-- 1992-04-10
Åke Lundgren, Malå: 1989-04-13 -- 1990-03-28
Harry Åkesson, Skellefteå: 1990-03-28 ••
~r
Sören Edvinsson, Umeå: 1992-04-10 -·
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Zolo Östlund, föreningens
ordförande 1987-93

John Olofsson, föreningens sekreterare l'IJ'7-1989
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Karl Axel Lundqvist, Skellefteå: 1992-04-10 ••
Ulf Lundström, Skellefteå: 1992-04-10 ••
Pia Sagesen, Örviken: 1993-04-02 ••
Barbro Viklund, Yttervik: 1993-04-02 ••
Birgitte Grönlund, Åbyn, Byske: 1993-04-02 ••
suppleanter j stmlsep:
Mats Boberg, Skellefteå: 1987-03-26 •• 1988-03-10 (-04-14)*
Annika Hallinder, Kåge: 1987-03-26 •• 1988-03-10
Marianne Andersson, Skellefteå: 1987-03-26 ••
Gunvor Viklund, Skellefteå: 1987-03-26 ··1988-03-10
Egil Johansson, Sävar: 1988-03-10 ••
Pär Hallinder, Kåge: 1988-03-10--1988-11-15
Ulf Lundström, Skellefteå: 1988-03-10 (-04-14)* --1992-04-10
Bo Göran Edlund, Skellefteå: 1988-03-10 ••
Annika Sander, Skellefteå, Söderbodan: 1988-11-15--1992-04-10
Göran Wahlberg, Skellefteå: 1992-04-10-Allan Boström, Kåge: 1992-04-10 ••

* fullständigt beslut i Föreningen Skelleftebygdens Släktforskares årsmöte!
ledamöter j arbetsutskottet:
ordloarle ledamöter

Zolo Östlund, Skellefteå, Umeå: 1987-11-14-- 1989-02-17,
1990-03-28 •• 1993-04-02
Pär Anton Andersson, Skellefteå (1960-1988): 1987-11-14 ·- 1988-11-22
John Olofsson, Skellefteå: 1987-11-14 •• 1989-02-17
Ulf Lundström, Skellefteå: 1990-03-28 ••
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå: 1990-03-28 -- 1993-04-02
Harry Åkesson, Skellefteå: 1993-04-02 -Pia Sagesen, Örviken: 1993-04-02 ••
adjuogeradledamot

Stig-Henrik Viklund, Skellefteå: 1988-11-12
suppleaot

Stig-Henrik Viklund, Skellefteå: 1993-06-01 ••
reyjsorer:
Björn Arkhult, Umeå: 1987-03-26--1990-03-28
Karl-Erik Sahlin, Skellefteå: 1987-03-26--1991-04-09
lnez Berggren, Skellefteå: 1990-03-28 ••
Torsten Isaksson, Skellefteå: 1991-04-09 -·
reyjsorssuppleaoter:
,-;r
Sigurd Jonsson, Skellefteå: 1989-04-13 •• 1990-03-28
Inga-lill Andersson, Skellefteå: 1991-04-09 ••

128

sammankallande i yalberednin"n:
Peter Gustafsson, Kåge: 1989-02-17 -- 1990-03-28
Lars Jonsson, Skellefteå: 1990-03-28--1992-04-10
Rolf Granstrand, Skellefteå: 1992-04-10-ledamöter i yalberedpjp"p:
Kjell Söderberg, Umeå: 1989-02-17--1992-04-10
Peter Gustafsson, Kåge: 1989-02-17--1991-04-09
Lars Jonsson, Skellefteå: 1989-02-17 -·
Rolf Granstrand, Skellefteå: 1991-04-09 -·
Andreas Svanborg, Skelleftehamn: 1992-04-10-redaktion avseende SI{EFO-rapporter:
Pär Anton Andersson, Skellefteå (1960-1988): 1987-03-26 -- 1988-11-22
Pär Hallinder, Kåge: 1987-03-26 -- 1988-11-15
Lars Jonsson, Skellefteå: 1987-03-26 -- 1992-06-12
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå: 1988-10-04 --1992-06-12
Åke Lundgren, Malå: 1989-05-24 -- 1990-03-28
Stig Stierna, Ursviken: 1990-03-28 --1992-06-12
redaktjoo för årsskrjftep n Skelleftebv&depn :
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå: 1992-06-12--

Stig-Henrik Viklund, tlrsskrijtens redaktör.
Foto: CamUla Öjhammar.
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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 2 april1993 kl16.44--17.43.

Närvarande:
Zolo Östlund, Harry Åkesson, Lars Jonsson, Andreas Svanborg, Stig-Henrik Viklund,
Göran Wahlberg, Ulf Lundström, Birgitte Grönlund, Sören Edvinsson, Inga-lill
Andersson och Barbro Viklund.

§l

Hälsade SKEFO:s ordförande, Zolo Östlund, de närvarande välkomna
till årsmötet. Därefter förklarade han årsmötet 1993 öppnat. Han påpekade
att det varit annonser i Norra Västerbotten och Västerbottens Folkblad.
Mötet ansåg sig kallat i behörig ordning.

§2

Till ordförande att leda årsmötets förhandlingar valdes
Göran Wahlberg. Han tackade för förtroendet.

§3

Ulf Lundström och Inga-lill Andersson valdes att justera protokollet
jämte mötesordföranden.

§4

Till sekreterare att föra protokollet vid sammanträdet valdes - enligt Zolo
Östlunds ord "i brist på den tilltänkte" - Stig-Henrik Viklund. Denne tackade
också för förtroendet.

§5

styrelsens årsberättelse genomgicks och godkändes.
Kassören Lundström redogjorde rörande räkenskapssammandrageL
Årets överskott= 10.452:- kronor. Hänvisades till ett projektbidrag.
Sålt bra med skrifter. Sammanträden och konferanser =stora utgiftsposter.

§6

Revisionsberättelsen lästes upp av mötesordföranden.
o

Arsmötet beviljade - enligt revisorernas tillstyrkan - styrelsen ansvarsfrihet.
§7

Frågan om stadgeändring behandlades därefter. Förändringen avser i
första hand paragraf 4.
Antogs stadgeändringarna en andra gång!

§8

Val av ledamöter och suppleanter:
,;r

Lars Jonsson delgav valberedningens förslag. Noterades att redan ifjol
hade Zolo Östlund framfört önskemål om att sluta - men han fortsatte ett
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år till. (Noterades att Rolf Granstrand också slutar i styrelsen.)
Godkändes valberedningens förslag.
Sålunda blev den nya styrelsen:
ordjparje ledamöter:
Harry Åkesson, Skellefteå ·vald till1994
Pia Sagesen, Örviken • nyvald till 1995
Ulf Lundström, Skellefteå • vald ti111994
Peter Gustafsson, Kåge • omvald ti111995
Pär Hallinder, Kåge • omvald till 1995
Karl Axel Lundqvist, Skellefteå • omvald till 1994
Stig Stierna, Ursviken • omvald till1994
Sören Edvinsson, Umeå • omvald till1995
Barbro Viklund, Yttervik • nyvald till1995
Birgitte Grönlund, Åbyn, Byske ·nyvald till1995
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå ·vald till1994
suppleaoter;
Marianne Andersson, Skellefteå • vald till1994
Bo Göran Edlund, Skellefteå • omvald till1995
Egil Johansson, Sävar • vald till1994
Göran Wahlberg, Skellefteå ·vald till1994
Allan Boström, Kåge • omvald till1995
§9

Till revisorer för löpande kalenderår omvaldes Inez Berggren och
Torsten Isaksson. Till revisorssuppleant omvaldes Inga-lill Andersson.

§ 10

Till valberedning omvaldes Rolf Granstrand, Lars Jonsson och Andreas
Svanborg för ett år. Rolf Granstrand omvaldes till sammankallande.

§ 11

Ett förslag till budget 1993 genomgicks av kassören.
Godkändes budgetförslaget.
Fastställdes medlemsavgifterna för år 1993:
oförändrat 35:- kronor för enskilda l 200:- kronor för organisationer.

§ 12

Lokalhistoriskt institut i Skellefteå
Östlund redogjorde för bakgrunden till planerna på ett lokalhistoriskt
forskningsinstitut i Skellefteå. Sedan 1989 har det diskuterats i SKEFOstyrelsen. Ett möte om institutet genomfördes med ett 60-tallokalforskare i
Skellefteå. Tre dagar i Umeå: symposium om kulturgränser. En arbetsgrupp
utsågs för att framta ett förslag rörande forskningsinstitutet. Pengar har sökts
av Boliden Metall AB, Skellefteälvep~~ Vattenregleringsföretag och Länsstyrel~en
samtförsamlingar i kommunen. Svårt att få pengar. Påtalades SKELLEFTEA
MÖTE ifjol där det "utmejslades" en fortsatt väg mot målet att inrätta ett
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forskningsinstitut. Riksbankens jubileumsfond - med Dan Brännström i spetsen kommer att under 1994 få en ansökan om bidrag till ett "skellefteprojekt".
Viktigt samordna tvärvetenskapligt - koppling med lokalhistorikerna.
Barbro Viklund frågade om "skellefteälvsprojektet" samt hur engagerat Umeå
Universitet var i projektet.
Östlund svarade att skellefteälven ingår i det tänkta projektet. Sedan påtalades
luleälvsprojektet. Delgavs också upplysningar om universitetets medverkan
i projektet.
Lundström kompletterade med uppgifter om litteraturinsamling samt att
utredningsgruppen försöker få fram tänkbara ämnen i projektet. Delgavs ett
stort antal exempel på tänkbara ämnen t ex ortnamn, hantverkarinventering
samt kynnet.
Den som hade ideer skulle höra av sig tillledamöterna i utredningsgruppen
bl a Ulf Lundström och Bertil Marklund.
§ 13

Mötessekreteraren delgav sedan information om ett lokalhistoriskt möte 27/2
där Josef R yden, ordförande i Sveriges Hembygdsförbund, deltog. Dessutom
Lars-Erik Edlund - i egenskap av ordförande i hembygdsförbundets lokalhistoriska kommitte. Ett moraliskt stöd till planerna om institutet delgavs.
En muntlig förfrågan av Ryden framfördes. Det handlar om kvarters- och
stadsdels-studier. En studieplan innehållande metodik efterlystes. I och med
att styrelsen ej erhållit en skriftlig framställan återkommer ärendet.

§ 14

Östlund informerade om föreningens 6-7 möten. Nu är det dags för ett JÖRNS
MÖTE preliminärt den 17-19 september. En hake kan vara ett eventuellt
extra val. Om så sker är det nog klokt att ändra datum.
Noterades att det nya arbetsutskottet förbereder program m m

§ 15

Föreningens publikationsverksamhet delgavs av redaktören för årsskriften
SKELLEFfEBYGDEN 1993 - tillika mötessekreteraren:
manusstopp 20 juli - information om tänkt innehåll - nytryckning av föreningens rapporter, dels nu nr 4 om Kågedalen, dels senare nr l" Forskardagar
i Skellefteå 1986".

§ 16

Övriga ärenden, frågor och information
Kassören Lundström och avgående sekreteraren Viklund framförde ett
tack till avgående ordföranden Östlund. Det var Lundström som talade
och tackade för det arbete som Östlund utfört. "Det har varit mycket
stimulerande att arbeta tillsammans med Dig." Lundström överlämnade
sedan blommor medan Viklund överlämnade en bok. Applåder.
,:r

Östlund framförde ett tack. SKEFO har haft en "bräcklig ekonomi" trots
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att det blivit bättre och bättre. Talades om då han som ordförande boende
i Umeå måst debitera reseersättningar. Han hoppades att det går bra med
den nye ordföranden och övriga styrelsen.
Östlund meddelade att han står till förfogande om den nya styrelsen så
önskar.
o

Harry Akesson • den tilltänkte ordföranden • presenterade sig. Han konstaterade att det är inte lätt au efterträda en person med den erfarenhet som Zolo
Östlund kunnat prestera. Han tackade Östlund för jobbet som styrelseordförande. Han emottog tacksamt råd och dåd av Östlund. Applåder.
~ören meddelade att den som yiiJe betala medlemsa,•giften kunde göra
det efter årsmötet.

§ 17

Årsmötet avslutades av mötesordföranden. Han lyckönskade den nya
styrelsen. Presidiet tackade för sig. ·
.....

Vid protokollet:

STIG-HENRIK VIKLUND, utsedd mötessekreterare
Justeras:

9:'->:~-it;lb~y
GÖRAN WAHLBERG, utsedd mötesordförande
;

UJ)

1-P'~

ULF&DSTROM
r

't-~-~ ·~"'-~'lit..'( '=>S~'-- .
INGA-Lll..L ANDERSSON
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Föreningen SKEFO -- förening för skellefteforskning
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1992

styrelse och andra funktionärer
I styrelsen har under 1992 ingått
or<lfårande:
Zolo Östlund, Umeå- vald som ordinarie ledamot tilll994
kassör:
Ulf Lundström, Skellefteå- suppleant tilll0/4, från 10/4 nyvald som ordinarie ledamot till
1994 för Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare och Skellefteå Hembygdsförening
sekreterare:
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå - vald som ordinarie ledamot till 1994
ordinarie ledamöter:
Harry Åkesson, Skellefteå = studieförbunden - vald till 1994
Rolf Granstrand, Skellefteå = Utbildningsradion - vald till 1994
Peter Gustafsson, Kåge= Folkrörelsearkivet-vald till1993
Pär Hallinder, Kåge= Skellefteå museum- vald till1993
Lars Jonsson, Skellefteå = Skellefteå lfs- tilll0/4
Karl Axel Lundqvist, Skellefteå = Skellefteå lfs - från l 0/4 nyvald till 1993
Stig Stierna, Ursviken =skolstyrelsen- vald tilll993
Kjell Söderberg, Umeå= Demografiska databasen- tilll0/4
Sören Edvinsson, Umeå= Demografiska databasen- från 10/4 nyvald tilll993
Egon Andersson, Skellefteå = Skelleftebygdens släktforskare- tilll0/4
Zolo Östlund, Umeå= enskild ledamot- se ovan!
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå = enskild ledamot - se ovan!
smwleanter:
Marianne Andersson, Skellefteå = Skellefteå lfs- vald tilll994
Bo Göran Edlund, Skellefteå = Folkrörelsearkivet - vald till 1993
Egil Johansson, Sävar = Forskningsarkivet-vald tilll994
Ulf Lundström, Skellefteå = Skelleftebygdens släktforskare- tilll0/4 --se ovan!
Göran Wahlberg, Skellefteå = Skelleftebygdens släktforskare- från 10/4 nyvald tilll994
Annika Sander, Söderbodan = Skellefteå museum- tilll0/4
Allan Boström, Kåge = Skellefteå museum - från l 0/4 nyvald till 1993
Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden under året
(10 april, 12 juni, 2 oktober).
I arbetsutskottet har under 1992 ingått ordföranden, kassören och sekreteraren. AU har
träffats 3 gånger (28 februari, 8 maj, 22 juni)
Vid årsmötet den l Oapril valdes följande till reyisorer för
löpande kalenderår:
Inez Berggren, Skellefteå (omvald),
Torsten Isaksson, Skellefteå (nyvald).
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Su:g:gleant till revisorerna:
Inga-lill Andersson, Skellefteå (omvald).
Valberednini: inti111993 års årsmöte:
Rolf Granstrand, Skellefteå (omvald - sammankallande),
Lars Jonsson, Skellefteå (omvald) samt
Andreas Svanberg, Skellefteharnn (nyvald).

Representation
Lokalhistoriskt möte i Stockholm 17/10: S-H Viklund.

Verksamhet
Qrdinarie årsmöte ägde rum fredagen den lO april i hörsalen 99:an, Nordanå, Skellefteå
museum. Styrelsens årsberättelse och kassörens räkenskapssanunandrag godkändes.
Räkenskapsföraren och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Valberedningens forslag om stadgeändring§ 4 delgavs. Styrelsens ledarnöter får en mandatperiod av 2 år. Vid övergången hälften av ordinarie ledarnöter samt 3 av suppleanterna för
en tid av 2 år, medan övriga väljs på l år. Antogs stadgeändringsforslaget en forsta gång!
Beslöts att redan nu utföra övergången. Under förutsättning att årsmötet 1993 eller annat
foreningsmöte där frågor av "större dignitet" behandlas accepterar stadgeändringsförslaget
ny- eller omvaldes de ordinarie ledamöterna och suppleanterna. Omvaldes revisorer och
revisorssuppleant för 1992 års förvaltning. Valdes ledamöterna i valberedningen till 1993 års
årsmöte.
Därefter godkändes framlagt förslag till budget. Beslöts att medlemsavgifterna skulle vara
35:- kronor för enskilda och 200:- kronor för organisationer.
Redogjordes det pågående arbetet rörande det lokalhistoriska forskningsinstitutet
Delgavs information om ett planerat lokalhistoriskt möte i Skellefteå.
S!rellefteå Möte- ett lokalhistoriskt möte- ägde rum i S:t Olovsgården 23-25 oktober.
Mötet samordnades med Johan Nordlander-sällskapet som hade sitt höstmöte under
fredagen innan Skellefteå Möte sattes igång. DDB visade sitt material för skolelever
från Sörböleskolan under fredagen.
Efter ett öppningsanförande av Zolo Östlund, SKEFO:s ordförande, hölls anföranden
av Lars-Erik &Hund, Lennart Sundqvist, Egil Johansson, Torsten Lundström och Annika
Hallinder på olika ämnen med anknytning till skelleftebygdens historia.
Bertil Marklund informerade om arbetsgruppen rörande ett forskningsinstitut i Skellefteå.
De närvarande fick ta del utav arbetsgruppens programskrivning avseende uppgifter,
fmansiering m m.
En paneldiskussion förekom sedan om ett lokalhistoriskt forskningsinstitut, verksamhet och
innehåll inkl planerna på ett projekt rörande sk)tllefteälven och dess dalgång.Panelen bestod
av: Levi Bergström, Lars-Erik Edlund, Egil Johansson, Lars-Göran Tedebrand och Sune
Åkerman.

+
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Det rådde stor enighet att med den tänkta organisationen skulle ett institut få utomordentligt
värde för forskningen och för skellefteregionen. Deltagarna uttalade sin anslutning till tanken
att Skellefteälven och dess dalgång borde ingå som ett inledande projekt.
(Den ekonomiska delen rörande forskningsinstitutet ännu ej löst.)
Mot slutet av kvällen var det supe för dem som var kvar.
Under lördagen var det ÖPPET HUS för allmänheten. DDB visade sitt material. Skellefteå
Hembygdsförening hade en fotoutställning om det gamla Skellefteå. Museet hade ett långt
bokbord - många skrifter att läsas på stället -- några skrifter till försäljning. Bland de skrifter
som såldes var SKELLEFfEBYGDEN 1992 (föreningen SKEFO:s årsskrift som ersätter
förut utgivna rapporter).Föredrag hölls av Ulf Lundström, Per Andre och Bengt Brunnström
(den senare i samtal med Rolf Granstrand).
Egil Johansson höll predikan i samband med en äldre tiders typ av högmässa i S:t Olovs
kyrka. Av slutning i S:t Olovsgården med kyrkkaffe.

Medlemmar
SKEFO har under året haft 12 organisationer och 19 enskilda som medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 200:- kronor för organisationer och 35:- kronor för
enskilda.

Ekonomi
Beträffande föreningens ekonomi hänvisar styrelsen till bifogade räkenskapssammandrag.
Skellefteå i januari 1993.

Zolo Östlund
ordf

Ulf Lundström
kassör

Stig-Henrik Viklund
sekr
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Peter Gustafsson, Folkrörelsearkivet
i Västerbotten

Pär Hallinder, Stiftelsen
SkeUefteå Museum

+
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STADGARFÖR
FÖRENINGEN SKEFO (bildad 1987-03-26)
antagna första gången 1987, förändrat enligt beslut 1992-04-1Ooch 1993-04-02.

§ l

Målsättning

SKEFO har till målsättning att befrämja, samordna och informera om forskning avseende
Skelleftebygden. SKEFO skall därvidlag aktivt samverka med andra organisationer, institutioner och enskilda som bedriver sådan forskning.
§2

Medlemmar

Som medlemmar antages enskilda, organisationer och institutioner som är beredda att
stödja föreningen och verka för dess målsättning.
§3

Arbetssätt

Föreningens verksamhet leds av en styrelse (§ 4), som inom sig äger utse ordförande,
v. ordförande, sekreterare och kassör samt övriga eventuella funktionärer.
§4

styrelse

Styrelsen består av högst 11 ledamöter och 5 suppleanter, valda av årsmötet bland
föreningens medlemmar för två år. Om val skall ske för mer än halva antalet styrelseposter väljas dock överskjutande antal för ett år.
Sex av dem skall representera kulturella eller vetenskapliga organisationer och institutioner.
§5

Årsmöte

Årsmöte hålls senast under maj månad. Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda
senast l Odagar före årsmötet
Följande ärenden förekommer:
l
2
3
4
5
6
7
8
9

Fråga om kallelse utgått i behörig ordning.
V al av ordförande för mötet.
Val av sekreterare.
V al av person som jämte ordföranden justerar protokollet.
Verksamhets- och revisionsberättelse behandlas.
Fråga om ansvarsfrihet.
Val av styrelse.
Val av 2 revisorer jämte suppleant/-er.
Medlemsavgifter och ekonomi.
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§6

Räkenskaper och re,ision

Räkenskaperna följer kalenderår. Räkenskaper, protokoll och verksamhetsberättelse
överlämnas till revisorerna före februari månads utgång. Revisorernas berättelse
länmas senast l april.

§7

stadgeändring

För stadgeändring krävs samstämmiga beslut av två föreningsmöten, varav ett är årsmöte.
§8

Upplösning

För SKEFO:s upplösning krävs samstämmiga beslut med tre fjärdedelars majoritet vid
två fdreningsmöten, varav ett är årsmöte.

Att stadgar antagits 1992-04-10 och 1993-04-02 intyga:
j
~ / ) ,.Y:'1;"; - - -1"'.t !)J;.. t--,:j~,.~
--

t:

justirare årsmötet 1993
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SKEFO ·MEDLEMMAR:

l. DemograflSka databasen, Umeå universitet, Box 1441, 901 24 UMEÅ
2. Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Gammlia, 903 42 UMEÅ
3. Föreningen SkeUeftebygdens Släktforskare, Nordanå, 931 33 SKELLEFfEÅ
4. Jörnsbygdens hembygdsförening, c/o Torsten Lundmark, Skolgatan 3, 930 55 JÖRN

5. NBV SkeUeftebygden, Box 156, 93122 SKELLEFfEÅ
6. SkeUefteå hembygdsförening, c/o Viklund, Nordanå, 931 33 SKELLEFI'EÅ
7. SkeUefteå kommun, skolkontoret, Skellefteå
8. SkeUefteå lfs kyrkokassa, Klockarbergsvägen l, 931 44 SKELLEFfEÅ
9. SkeUefteå museum, Box 146, 931 22 SKELLEFfEÅ
10. studieförbundet Vuxenskolan, Box 5, 937 21 BURTRÄSK

11. Umeå universitet, Forskningsarkivet, Box 1441, 901 24 UMEÅ
12. Utbildningsradion, Box 316, 931 21 SKELLEFfEÅ
13. Olaus Brännström, Luthagsesplanaden 14, 725 25 UPPSALA
14. Torsten Lindfors, PI 3700, 930 47 BYSKE
15. Åke Lundgren, Falkvägen 11, 930 70 MALÅ
16. Gunda Lundström, Bygdeträskliden 37,937 94 BURTRÄSK
17. Ulf Lundström, Uppfmnarvägen 22,93145 SKELLEFfEÅ
18. Bernt Marklund, Albemsgatan 13 A, 931 38 SKELLEFfEÅ
19. Gunnar Norde, Kyrkstadsvägen 4, 93133 SKELLEFfEÅ
20. Ture Rönnmark, Vallgatan 12 B, 93137 SKELLEFfEÅ
21. Andreas Svanborg, Svangatan 20, 932 31 SKELLEFfEHAMN
22. Stig-Henrik Viklund, Tjärhovsgatan 10 B, 931 32 SKELLEFfEÅ
23. Harry Åkesson, Karlgårdsvägen 14, 931 62 SKELLEFfEÅ

24. Zolo Östlund, Box 6041, 906 02 UMEÅ
25. Kjell Söderberg, Backenvägen 105, 902 51 UMEÅ
26. lnez Berggren, Karlgårdsvägen 12, 931 62 SKELLEFfEÅ

27. lnga·lill Andersson, storåkersgatan 3, 93145 SHLLEFfEÅ
28. Göran Marklund, Kyrkogatan 16, 930 55 JÖRN
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29. Hans-Olof SteinwaU, Lövlund 34, 931 98 SKELLEFI'EÅ
30. Katarina Eriksson, Lillkågeträsk 41,934 94 KÅGE
31. Sten Lundgren, Bondegatan 12, 931 49 SKELLEFfEÅ
32. Lars Jonsson, Kaplaosvägen l, 931 44 SKELLEFI'EÅ
33. Barbro Viklund, Yttervik 11 628, 93191 SKELLEFI'EÅ
34. Göran Wablberg, Tenorvägen 44, 931 46 SKELLEFI'EÅ
35. Birgitte Grönlund, Åbyn 4370, 930 47 BYSKE
36. Karl Axel Lundqvist, Klockarbergsvägen l, 93144 SKELLEFI'EÅ
37. Marianne Andersson, Fältjägarvägen 10, 93144 SKELLEFI'EÅ
38. Allan Boström, Genvägen 7, 934 31 KÅGE
39. Pia Sagesen, Styrbordsgatan 3, 932 34 ÖRVIKEN
40. Stig Stierna, Mässgatan 8, 930 30 URSVIKEN

