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Förord till årsskriften SKELLEFTEBYGDEN 1994

Detta är den 3:e årgången av SKEFO:s årsskrift SKELLEFfEBYGDEN. Den utkommer i samband med
böstmötet, som i år är förlagt till SkeUeftebamn 7-9 oktober.

SKEFO- Föreningenför Skellefteforskning- bar, enligt sina stadgar, tiD målsättning att
"befrämja, samordna och informera om forskning avseende SkeUeftebygden.
SKEFO skall därvidlag aktivt samverka med andra organisationer, institutioner
och enskilda, som bedriver sådan forskning".
I verksamhetsberättelsen på sidan 116 finns redovisat vad föreningen gjort under 1993 för att leva
upp till målsättning och uppdrag.
Utgivningen av SKEFO:s årsskrifter och arrangeraodet av höstmötena bar genom åren blivit föreningens betydelsefullaste synliga insatser. Här får våra lokalforskare tillfälle att i skrift eDer tal
presentera nya forskningsresultat. Samtidigt når de nya grupper och kan förhoppningsvis bos
dessa väcka intresse for hembygdens historia och för att själva börja "gräva". Efter varje höstmöte
ökar antalet medlemmar i föreningen. Det uppfattar vi gärna som en bekräftelse på att våra förhoppningar är riktiga.
En angelägen uppgift för föreningen bar under det senaste året varit förplaneringen för medverkan
i forskningsprojektet "Gränsbygder i förvandling". Bakom projektet står en grupp forskare vid
Umeå universitet. Projektet kommer bl a att omfatta en bred och ingående forskning inom skeUefteregionen, som är en gränsbygd av det slag som avses i projektet. En speciell forskargrupp med
Bertil Marklund som ordförande bar tagit fram en katalog över ämnen som är intressanta för
skelleftebygden. Gruppen bar även skött kontaktema med umeforskarna. Det intressanta är att
fritidsforskarna kommer att kunna medverka. Ett samarbete av detta slag meDan yrkesforskare
och fritidsforskare är rätt oprövat. Starten är planerad till1995 om projektet får sökta medel.
Vid Skelleftebamns möte kommer projektledaren Lars-Erik Edlund att berätta om vad som menas
med "Gränsbygder i förvandling".
Samarbetet med andra organisationer bar spontant och genom personliga kontakter fungerat
ganska bra. Föreningen kommer dock att skapa mer regelbundna samarbetsrutiner med i första
band Skellefteå hembygdsförening, Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare samt Västerbottens Norra Fornminnesförening.
SKEFO startar i höst en serie kurser för lokalforskare. Den första blir den 23 oktober och den
andra den 20 november. Närmare uppgifter om kurserna och anmälningslistor kommer att
bl a finnas i Kunskapskällan, Skellefteå museum.
Till slut en liten applåd för vår idogt arbetande redaktör Stig-Henrik Viklund, som varje år
under sommarmånaderna, då det mesta står stilla, lyckas fä in artiklarna till denna årsskrift.

Skellefteå i augusti 1994
HARRY ÅKESSON
Ordf. i SKEFO
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Redaktionellt

Undertecknad - som slutade i styrelsen för Föreningen SKEFO i samband med
årsmötet - har fått förmånen att ånyo vara redaktör för årsskriften SKELLEFTEBYGDEN.
Redan i april månad 1994 erhöll jag de första manusen till årsskriften. Och ju
närmare manusstoppet 10 augusti har jag fått i relativt god tid det material som
ibland behövdes bli redigerad.
En synnerligen blandad kompott har det blivit! Jag ber att få tacka alla medverkande
- vare sig det gäller text eller bild: Harry Åkesson för förordet, Per Andre (som
publicerade först sin artikel i Norra Västerbotten den 17 augusti 1994!), Peter
Gustafsson, Lage Johansson, Ulf Lundström samt fotografen Erik Norrfors.
Har själv inriktat mina bidrag rörande folkrörelseforskning. Att ge exempel på vad
som hänt med föreningar i Burträskbygden anser jag vara viktigt. Det ligger mig
varmt om hjärtat att informera om äldre tiders föreningsliv - den här gången blev det
om nykterhetsrörelsen före IOGT etc. samt om den kvinnorörelse för rösträtt som
också fanns i den här bygden.
Föreningen SKEFO anordnade Jörns Möte 1993. Erik Norrfors utförde en förtjänstfull fotodokumentation. Annars är det vanliga medtaget: årsberättelse - årsmötesprotokoll- information om medlemmar.
DU som läser denna årgång av SKELLEFTEBYGDEN
-om DU inte redan är det: BLI MEDLEM I FÖRENINGEN SKEFO!!
Skellefteå, augusti 1994
Stig-Henrik Viklund
redaktör
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GLIMTAR FRÅN SKELLEFTEHAMN MED OMNEJD
NÅGRA MINNEN FRÅN ARBETARERÖRELSENS FÖRSTA FRAMTRÄDANDE
I sKELLEFTEÅTRAKTEN

Det var på 1890-talet de första framträdandena av arbetarerörelsen skedde i
Skellefteåtrakten. Banbrytaren var en ombudsman Fast, skåning till börden.
Han reste för transportarbetareförbundets räkning och böll föredrag än här och
än där på platserna. Fast sökte väcka intresse för fackföreningarnas bildande,
huvudsakligast bland transport- och sågverksarbetarna. Lokaler vågade ingen
på den tiden upplåta till agitatorer. Fast brukade ofta tala från roddbåtar till
arbetarna, som samlats vid stranden, å landsvägar, skär, holmar och stenrösen,
vilka utgjorde samlingsplatsen. Han blev även nekad mat och logi, å den tidens
gästgivaregårdar. Jag erinrar mig särskilt, då han hade samlat arbetarna till ett
möte å Brönet, Ursviken, och han yttrade ungefär följande: <Det må vid dessa
tillfällen tillkallas så många bondlänsmän som helst •.•> Då grep länsmannen
talaren i kragen och drog honom av tribunen och överlämnade honom till
poliso
männen, som fingo order att föra mannen till arresten å Ursvikskajen. Ahörarna
följde efter för att se, hur det gick med honom. Spänningen var stor. Sedan Fast
placerats i arresten, avlägsnade sig länsmannen. Utanför befunno sig fortfarande
några av hans trogna åhörare, cellfönstret var trasigt varför han kunde fritt konferera med sina meningsfränder. Han lät dessa avsända följande telegram:
"Transportarbetareförbundet, Stockholm. Sitter nu i finkan. Fast." Han släpptes
senare på kvällen.
En annan agitator Elmgren, läs hans bok <30 år som agitator>, där han skildrar,
att han hade lejt en smed i Ursviken att transportera sig med roddbåt till dåvarande
sågverket i Örviken, där Elmgren skulle hålla fåredrag. Vid framkomsten till Örviken möttes Elmgren av den tidens bolagstjänstemän, vilket ej torde ha varit så
trevligt, ty vår gode smed blev rädd, tog sin roddbåt och lämnade Elmgren kvar på
ön, där han fick tillbringa natten inne i skogen. Detta vill jag andraga för att visa,
att våra banbrytare ej ha haft någon dans på rosor •.•
Den första fackföreningen i Skellefteå-distriktet, torde vara den vid Ursvikens
mek. verkstad bildade fackföreningen i nov. 1906. Denna föregicks av en strejk
bland gjutarna vid verkstaden, som resulterade i att några kamrater blev avskedade. Dessa erhöllo genast anställning i Småland. De kvarvarande gjutarna samlades
nu till möte och beslöto att bilda fackförening. Denna fackförening anslöt sig till
gjutareförbundet från och med den l febr. 1907 och den erhöll nr 85. Dess första
styrelse bestod av Hugo Landström, ordf., Rickard Eriksson, kassör, Nils Norsten,
sekr., Tycko Andersson, v. sekr., Axel Eriksson, v. ordf. Västerb.-Kur. var på denna
tid fackföreningsvänlig och jag minns tydligt, att den skrev med kursiv stil: Fackföreningsrörelsen närmar sig Skelleftetltrakten, till rubrik å denna notis. Denna avdelning fick röna samma öde som många andra avdelningar, den splittrades vid storstrejken 1909.
H.L.
~tf·
(Ur Västerbottens Folkblad 21 nov. 1931)
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ETT MINNE. SKELLEFTEÅ SKÄRGÅRD VID SEKELSKIFTET.

Vid tiden för sekelskiftet var Ursvikens hamn av stor betydelse för hela skellefteorten. Över Ursviken gick då all godstrafik, avsedd för hela orten och området
längs hela älven, långt in på landsbygden in mot Norrbottens gräns. Stockholmsbåtarnå (de s.k. kustbåtarna) angjorde hamnen med täta mellanrum för lossning
och lastning: ja den ombesörjde även i rätt stor utsträckning passagerare- och
turisttrafiken på Norrland under sommarmånaderna. Vid 1900-talets början funnos även förlagda vid Ursviksfjärden, de numera nedlagda sågverken K.lemensnäs, Nyhamn och Björnsholmen, vilka i stor utsträckning, genom export bidrog
till den livliga sjöfarten. Detsamma kan sägas om ett flertal trävarufarmor, som
drevo handel med bilade sparrar. Den tiden var det ingenting ovanligt att man
på Ursviksfjärden räknade 25 a 30, fartyg, seglare och ångare förlagda vid de
olika lastageplatserna. Det var dån och rassel, liv och färg över hamnen.
Ej var det underligt om Ursvikens samhälle då betraktades som stadssamhälle
av ortsbefolkningen och torde många av dess innebyggare drömt om att platsen
med tiden skulle erhålla stadsrättigheter. Att så ej blev fallet, torde närmast bero
på den av Skellefteå stad sedermera utbyggda Skelleftehamn, varöver trafiken
numera dirigeras. Hade detta ej skett torde säkert Ursvikens hamn och samhälle
vid nuvarande tid ha utvecklats storartat. Handel, industri och hantverk voro
högst uppdrivna och i ledningen för de olika företagen fonnos initiativrika och
handlingskraftiga män. Även i denna dag kan man spåra minnen som vittna om
vad som varit i såväl samhället som omgivningen.
Många härliga minnen står förknippade med den gångna tiden och många roliga
historier, som kunde gott fylla bokvolymer kunde nedtecknas, men undertecknad
anser, att fn. bör det räcka med att säga, att när historien om Västerbotten en
gång skall skrivas, kommer Ursvikens hamn och samhälle att intaga en framskjuten plats i densamma.
V. Ess.
(Ur Västerbottens Folkblad 21 nov. 1931)
NY BIOGRAFIKALLHOLMEN

I slutet av denna vecka inviges en ny biograf i Kallholmen speciellt byggd för
ändamålet. Ägare av lokalen är ett konsortium i Ursviken, vilket i sin tur uthyrt biografen till hr S. Lundmark från Piteå, vilken är en välrenornerad biodirektör.
Lokalens inredning är den trevligaste och mest ändamålsenliga som kan tänkas,
ingenting är bortglömt som kan göra biobesökaren på misshumör. Centralvärme
finns, god plats mellan bänkraderna likaså. Plats finns i salongen för 250 personer och på läktaren för 50. Ljuset vid ingången inverkar ej på duken, allt är ordnat efter modernaste principer. En tit~ maskinrummet, där just nu en ingenjör
från Stockholm är sysselsatt med uppmonteringen av biomaskinen, ger vid han-

NY BIOGRAF INVIGD l KALLHOLMEN 1933.
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den att maskinen är den mest fulländade som finnes i marknaden. Märket är
Erkholm och leverantör är maskinfirman E. Dillner, Stockholm. Apparaten är i
det stora hela av svenskt fabrikat och helt nätansluten. Inga batterier förekomma.
I övrigt är maskinrummet stort och väl inrett. Väggarna äro av gasbetong, fullt
brandfria. Vid eventuell brand i maskinrummet finnes det automatiska brandklaffar, som utestänga all möjlighet att elden skall sprida sig till salongen.
Ett uttalande gjordes av en svensk-amerikan i Kallholmen, som i egenskap av
ingenjör arbetat i Amerika i flera år som konstruktör av biomaskiner att den nu
inmonterade maskinen var det senaste som finns i denna väg. Direktören meddelade, att frukt och konfektyrförsäljning skulle äga rum ej inne i lokalen utan i förrummet. I övrigt synes direktören vilja göra allt vad som göras kan för att den
ärade publiken skall känna sig nöjd och belåten. De program som skola visas
utlovades bli av utmärkt slag ...
(Ur Västerbottens Folkblad 14 februari 1933)
BREV FRÅN SKEILEFTESKÄRGÅRD

Olika myndigheter ha beslutat att Kallholmen fr. o. m. den 15 maj detta år skall heta
Skelleftehamn. Post- telefon och järnvägen ha nu fått gå genom denna pånyttfödelse,
beroende på att Skellefteå stad, som är störste aktieägare av nedre skärgården, insåg en fara i att befolkningen här nere kanske i en ej allt för långt avlägsen framtid
köpt igen sina aktier och bildat egen stad eller något annat. Staden skulle i så fall ha
förlorat en stor del av den skatteinkomst, som inströmmar från Kallholmen. Framsynta män finnas i alla fall inom stadens kommunala förvaltning. En del kommunala
arbeten äro i gång i skärgården av staden, bland andra finns ett arbete med att uppmuddra Lappstrupen, en farled mellan Kurjoviken och Skelleftehamn. För att få
medel till detta företag, gingo stadens fäder i författning om att begära 50 proc. av
kostnaden i statsbidrag, vilken summa skulle belöpa sig till cirka 3,000 kr., ett futtit
belopp. statsbidraget beviljades. AK lade sin hand i spelet med att bestämma timlönen. Arbetet skulle sysselsätta 6--8 man några månader. Hur många som varit
anställda under den korta tid arbetet fortgått, kan jag ej ange, men nya ansikten ha
varit synliga varje dag. Ej att undra på, när betalningen utgör 47 öre per timme och
övriga kommunala arbetare i skärgården ha en krona per timme. Arbetet passar
bäst att utföras vintertid. Nu måste farleden vara öppen för motorbåtstrafiken
(fiskare i synnerhet). Om arbetet nu avbrytes finnes förhoppningar att det blir utfört
till vintern med skäliga tidlöner.

Ajas.
(Ur Västerbottens Folkblad 26 maj 1933)
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Att affärslivet revolutioneras inom blomstrande samhällen som Skellefte skärgård
bör till ordningen och det hör till samma ordning, att det blir en mängd smärre
affärer, som en tid föra en tynande tillvaro för att sedan upphöra eller vanligtvis
övergå till andra ägare. Det är inte bara arbetssökande som finna vägen till de nya
arbetsfälten; affärsmän, bofasta och resande komma i proportion därefter. Och
samma är förhållandet med hantverkare som skomakare, skräddare och reparatörer. Kartan blir brokig och mångfaldig.
Mest kännbar blir i åberopade avseende livmedelsbranschen. Vi taga som exempel
bagerier. År 1916 fanns det från Ursviken till Skelleftehamn tre bagerier. Nu är det
från Bergsbyn till hamnområdet 16 och blir snart några till. Inom charkuteribranschen
har utvecklingen inte varit lika snabb, kanske beroende därpå, att tvenne stupat utan
att få efterträdare och att köttbilar komma dagligen från Burträsk, Skellefteå socken,
Lövånger och Byske, som förse husmödrarna med köttbehovet. Konkurrensen från
köttbilarna ses med oblida ögon av ortens charkuteriaffärer. De mena, att medan
ortens slakteriaffärer äro ålagda att hålla lagenligt hygieniska lokaler, så tycks köttbilarnas ägare stå utanför lagbestämmelserna. En annan olägenhet med köttbilarnas
framfart anse de vara att dessa affärer så sällan skötas av fackmän. Det är vanligen
folk som syssla med litet av varje o. hugga in där så passar. Allt det där är nog riktigt
resonerat, men en annan fråga blir, om man skall fordra av kunderna att de själva
skola avskaffa systemet. Ett är säkert, att systemet inte ökar omsättningen av kött·
varor, som fn. finnas i överflöd. Men jag tror att ekonomiskt sett ha både kunder och
jordbrukare vinst på systemet, fast det trots konstaterandet därav på ett eller annat
sätt med tiden borde avskaffas.

Skellefteorten har huvudparten av leveranserna till skärgårdsområdet, i det att dagligen levereras cirka 2,000 liter mjölk och upp till 40 liter grädde. Resten levereras
av Norets mejeriförening, som ännu inte anslutit sig till Skellefteortens mejeriförening, och några frileverantörer. Det sista förtryter självfallet mejeriernas ägare, men
där som i fråga om köttvarorna så är felet främst oenigheten mellan jordbrukarna
främsta anledningen. Någon specialaffär för mejeriprodukter har ännu inte startats,
utan mjölkförsäljningen handhaves av livmedelsaffärerna, vilka för mjölken och
grädden ha iordningställt särskilda förvaringsrum, så att det ohygieniska systemet
med stora mjölkkrukor vid sidan av andra varor avskaffats. Kan nu bara mjölkförsäljning ordnas så att nymjölk även säljes söndagar, så vore mycket vunnet. Ännu
så länge är det lördagsmjölken som kunderna får när söndagsköp göres, men är jag
inte fel underrättad, så dröjer det inte länge förrän mjölkbil avgår från staden söndags
morgon.
Att bland specialaffärer kooperativa dominerar är ingen nyhet. Det förstår alla. En
av de gamla handlarna, som till)ört affärslivet i över 40 år, har dragit sin mats ur
skolan inför den tilltagande konkurrensen och överlämnat sin affär i andra händer.

-
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Det är också med nöje vi konstatera att i den rådande djungeln bland affärer mänga
skötas så att kunderna ha anledning känna sig belåtna.
Till de åsyftade affärerna får räknas några som koncentrerat sig på vissa branscher
som järn-, pappers- och tidningsaffärer, sjukvårds-, och jag höll nära på att säga
skönhetsinstitut.
K. J.

(Ur Västerbottens Folkblad 23mars 1934.)
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BUREATTEN OCH BUREA KLOSTER
År 1600 anträdde Johannes Bureos sin resa till norra Norrland, där syftet var att
samla in uppgifter om sin släkts historia, traditioner samt att bevaka arvet efter
mormodern i Kåge. Johannes Bureos var född 1568 och son till kyrkoherden Tomas
Matsson i Åkerby och hustrun Malin Andersdotter, dotter till kyrkoherden i
Skellefteå, Anders Olofsson eller Andreas Olai. Bureos var den förste i raden av
kända resenärer i norra Norrland och Lappland. Några av efterföljarna var Olof
Rudbeckius d.y., Carl von Linne och Abraham Hölphers.
Johannes Bureos var fornforskare, runkännare, språkforskare, handskriftssamlare
och mystiker. Stor del av sitt liv ägnade han sig åt viddlyrtiga spekulationer i kabbalistisk mystik och utgav flera skrifter om denna riktning. Hans bestående insatser
ligger främst inom fornforskningens och runforskningens områden.
Bureos anträdde sin resa i juni år 1600 och han kom till slut att nå så långt upp som
till Övertorneå. Den l december kom han till Bureå men även på nerresan den 27
februari 1601 besökte han byn. I Bureå träffade han släktingen Olof Björnsson på
hemmanet Bureå nr 8 och hans söner Karl, Björn och Jakob. Om den fjärde av
sönerna, Anders, säger Bureus: "Denne visste till pricka att referera om Herseoch Bureätten". Sina uppgifter om Bure kloster och Bureätten har sålunda Bureos
hämtat från Anders Olofsson och hans familj. Dessutom hade han i Skön i Medelpad träffat kyrkoherden Petrus Laurentii som kunnat berätta om Fale den unge
och Herse Falesson.
Fale den unge i Byrestad i Medelpad hade en son, Herse Falesson, som drog norrut
och slog sig ner vid Bureälvens mynning, där han "stichtade ett kloster och började
det bygga på en holma uti Bure åminne". Herse som var lärd och vis kallades för
"abboten i Bure". Det berättas att han gick klädd i silverskenor och silverbälte.
Han sysslade med säljakt och var en mycket god "själakarl" eller säljägare. Bureos
säger att Fale den unge levde i början av 1200-talet men räknar man generationerna
bakåt från Olof Björnsson kommer man till början av 1400-talet. Anläggningen på
Klosterholmen skulle sålunda ha kunnat byggas i mitten av 1400-talet, en uppgift
som stämmer väl med höjden över havet som är 6 meter, alltså skulle holmen stigit
upp ur havet under 1400-talet.
Om klostret berättar Bureos att det var helt byggt i trä och hade haft "många och
kosteliga våningar". När han besökte Bureå fanns ingenting kvar av klostret utom
källaren i vilken stod höga granskogen. I klostret fanns inskrivna 14 bröder utom
abboten. Av bröderna nämns endast Påvel i Ostvik, om vilken det heter att "han
var en av bröderna i Bure kloster tillförene, förrän han gifte sig". Den siste abboten
var Dominos Jonas Bureus. Han levde ännu på Gustav Vasas tid och kallades all-

mänt för Bure herr Jon. "Fjärde man ifrån Herse son lefde än i K Göstas tid". När
klostret drogs in blev han sänt tilllappmarken tillsammans med klosterbröderna
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"till att lära lapparna Guds ord och bygga dem kyrkor". Men de trolldomskunniga
lapparna förgjorde hans syn så att han inte kunde läsa skrift. Han följde sedan
klosterbröderna söderut och vart där död.
En annan person som enligt Johannes Bureos hade vistats i Bure kloster var
kyrkoherde Laurentios Svenonius i Säbro. Han var född 1507 och son till hövitsmannen i Medelpad Sven Pedersson och Margareta Boosdotter från Hälsingland.
"l sin ungdom sattes han i Bure kloster där han av sin släkting den siste abboten,
Jonas Olsson Bure, lärde sig läsa och vandes vid klosterlevnaden. Därifrån kom
han till franciskanerna i Uppsala och blev altarist i domkyrkan". Denna koppling
till franciskanerna kommer vi tillbaka till senare.
Karl Fahlgren refererar ur Petrus Stecksenius Grans gradualavhandling 1731 om
staden Piteå, där författaren sannolikt efter Göran Wallios anteckningar från
resan genom Norrland, berättar följande historia från den katolska tiden i Skellefteå:
"l kyrkan var två pelare uppsatta vid altaret vilka båda hade en ängel överst på.
Ängelns ena hand var rörlig, och i denna placerade prästerna än en kvist, än ett
svärd, än ett spjut. Genom hela figuren gick en järntråd, som en munk, gömd under
altaret, rörde som han ville, för att genom detta svek bedraga den vidskepliga allmänheten och övertyga den om att i träbilden fanns en gudomlig kraft". I mitten av 1700talet skriver kyrkoherden Pehr Högström att dessa änglar då ännu var i behåll.
Senare tiders forskare ifrågasatte Bureos uppgifter om Bure kloster. Carl Gustaf
Nordin, som hade Skellefteå socken som prebende och var biskop i Härnösand,
menade att anläggningen var ett gille, ett religiöst föreningscentrum. Till stöd tog
man anteckningen i Skellefteå kyrkas räkenskapsbok från år 1554 där det står:
"Ittm the Husa stakar här wår thr til någhra små klockor, sombli ge hörd t kyrkione
til, och somliga wår komma af Gille stugor, the leet man göro ena kloeko aff, huilken
wegher 51b, och galtt 40 mark, Stakanar och the små klockor löste 1+2 i 4 mark, thz
som öffuer war til ath betala, betalade Soknen, huaretTter som empur war•.." Som vi
ser så talas det om gillesstugor i pluralis, dvs flera gillesstugor. Intill Skellefteå
kyrka har det legat en gillesstuga och man undrar om det verkligen skulle ha funnits
behov av ytterligare en gillesstuga i socknen. Kan det vara minnet av gillesstugan
vid kyrkan som gjort att man buntat ihop den kyrkliga institutionen i Bureå under
samma rubrik?
Inga kloster är kända från Norrland och det känns inte sannolikt att byggnaden i
Bureå skulle ha varit ett kloster. I regel var det stormän som skänkte egendomar
till klostren och som spelade en stor roll vid grundläggningen. Det mesta talar för
att "Bure kloster" var en kyrklig institution men varken ett gille eller ett kloster.
1969 grävde Skellefteå museum på Klosterholmen och då kom ett senmedeltida
material fram: handtag till ett lerkärl, en fot av en gjutjärnsgryta och huggmejslar.
I samband med en mindre undersökning 1981 hittades en s k bierhane, dvs en tappkran till en öltunna. Dateringen av dessa föremål, Klosterholmens höjd över havet
och Bureos uppgift om att Bure herr lön var fjärde generationen från Olof Hersesson
visar på att anläggningen inte är äldre än från 1400-talet.
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Klosterholmen. Fyndfrdn smedjan "verkstan". Foto: Ernst Westerlund 1969.

Den utgrävda källaren mot NV. Foto: Pär Hallintlb' 1975.
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Bureå var ingen stor by på 1500-talet.1539 fanns här 4 bönder och till år 1600
hade antalet ökat till 8. Men många bönder var birkarlar och landsköpmän och
tillsammans med Kåge och Falmark var Bureå ett handelscentrum.
Peter Gustafsson har i en artikel kallad "Om medeltid vid norra västerbottenskusten" som ingår i RAPPORT* LULEÅ 1976 MARITIMHISTORISKT
SYMPOSIUM sysselsatt sig med Bure kloster. I artikeln pekar han på en
intressant uppteckning på Skellefteå museum från slutet av 1800-talet.
"I Fahlmarks by av Skellefteå socken varifrån min farfader var härstammat
berättades av honom att hans förfäder berättat vilka ock hade hört av sina förfäder berätta: Att under den tid befolkningen ikring de stora byarna i närheten av
Fahlmarks by levde mest av fiske och jakt så isynnerhet om hösten och vintern så
infunno sig jämte ortens fiskare och jägare även på kvällarna och nätterna Andar
klädda i sida gråkåpor och efter befolkningens tro tjuvfiskade och bortstulo vilt
från deras jaktredskap, varför de utlade tvenne spillror i kors vid vart notbrund
på isen och även på lika sätt förfors vid deras giller på landet. När så var förfaret
hördes från isen i synnerhet, att nämnda Andar sprungo mellan notbrunnen och
ropade: Kors i brunn! Kors i brunn! och således var deras fiskevatten och giller
skyddat. Till och med hade hänt, att när sådant förfaringssätt hade uteblivit fingo
befolkningen se Andarna draga not och i synnerhet dela sitt byte av fisk och fågel".
Peter Gustafsson omnämner även att många äldre har i friskt minne barnleken
"moonk", "att munka" som består i att två personer håller i ett minst meterlångt,
stundom hopknutet snöre, på vilket är uppträtt ett antal ryggkotor av lax eller
gädda. Det gäller att gissa hur många kotor motståndaren för tillfället gömmer i
handen; gissar man rätt vinner man dem, gissar man fel, pliktar man mellanskillnaden till motståndaren. Så håller man på tills någon blir utan och förlorar. Leken är
f n mest känd från Skelleftetrakten, men den har också förekommit i Arvidsjaur
och Vindeln.
Peter Gustafsson menar att sägnen och leken kan vara ett minne från den katolska
tiden. Leken kan gå tillbaka till ett katolskt radband och omnämnandet av gråkåpor
kan antyda att franciskanermunkar har funnits i närheten av Falmark och i så fall
i Bureå. Gustafsson omtalar att franciskanerna verkade bland vanligt folk, bedrev
en hel del fiske och anlade replipunkter för sin verksamhet och i synnerhet längs
farleder i avlägsna trakter. Bl a fanns ett klosterpåKökar i Ålands skärgård.
Jungru Maria var speciellt dyrkad och omhuldad av tiggarordnarna, främst franciskaner och dominikaner. Hon var också fiskarnas, jägarnas och de sjöfarandes
speciella skyddshelgon. Kan Jungfruhamn på Bjuröklubb ha något med Jungfru
Maria att göra och kanske har platsen varit en franciskansk utpost i norr till skydd
och hjälp för sjöfarare och fiskare? Här finns ett bra hamnläge 1100-1500. Peter
Gustafsson har i ett annat sammanhang pekat på att Grundskatarärten vid Bjuröklubb tidigare kallades Gråmansräften. Dessutom finns Jungfruviken intill Burvik.
Inte långt från Lövångers kyrka liggerrvid havet Munkviken som också antyder
att munkar varit verksamma här.
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Nyligen har framlidne professorn Jarl Gallen i boken "Det danska itinerarietfranciskansk expansionsstrategi i Östersjön" som utkom 1993 sysselsatt sig med
franciskanernas intresse för fiske och sjöfart. Franciskanerna verkade som själavårdare, predikanter och missionärer. De var inte munkar utan klosterbröder som
vandrade runt inom sitt distrikt. De vandrade två och två tillsammans och tiggde
livets nödtorft och samlade in allmosor. På avlägsna ställen kom de att grunda
kapell och härbärgen. På landsbygden kunde klosterbröderna hjälpa sockenprästen
med själavård. Franciskanerna kom till Sverige 1233 och kom snart att rikta sitt
intresse mot havet och skärgårdarna och ägnade sig åt fiskarnas själavård vid
fiskelägena. Bl a hade man ett konvent, dvs en typ av kloster på Kökar i Ålandsskären. Vidare finns uppgifter att franciskanerna var verksamma på fiskelägen i
Stockholms skärgård.
Gallen anser att de många Munk-namnen i våra skärgårdar kan ha med franciskanerna att göra. I dagligt tal skilde man inte mellan munkar och klosterbröder.
Gallen säger vidare: "Varken Munksund vid Piteå eller 'Bureå kloster' i det
medeltida Skellefteå kan ha att göra annat än med tiggarbrödernas, här närmast
franciskanernas verksamhet. Något kloster har givetvis icke funnits så långt i norr,
men traditionen talar också om en gillesstuga som kunnat tjäna klosterbröderna
både som kapell och härbärge vid deras besök. Traktens rika fiskevatten har varit
ägnade att skapa miljöer tacknämliga för tiggarbröderna med deras predikan,
själavård och insamling av livsförnödenheter". Sammanfattningsvis kan man säga
att tiggarbröderna i hela Skandinavien hade kustområdena med deras hamnar,
fiskelägen och sjöfart som sitt särskilda verksamhetsområde, där de kompletterade
sockenprästerskapets arbete och samtidigt skaffade sig själva sin utkomst.
Ute i kustbandet var det stor aktivitet under 1400-1500-talen. Bottenhavet och
Bottenviken var viktiga under denna period för här fångades mycket fisk som
användes under den katolska fasteperioden. En speciellt viktig plats utanför
Skellefteå sockens kust var Skötgrunnan där 1560 fiskade 11 fiskare vilka
nyttjade 11 båtar och 46 nät. De kom från byarna Burvik, lnnervik, Hedensbyn,
Bureå, Bergsbyn, Tuvan, Böle, Degerbyn, Morön och Sunnanå. Vid Korsören
intill Burvik fiskade 4 fiskare från Bäck, Bureå och Tjärn. De använde 3 båtar
och 17 nät. Vid Gåsören fiskade 5 fiskare från Myckle, Ursviken och Burvik.
De brukade 3 båtar och 20 nät. Vid Kågnäset fiskade Storkåge och Frostkåge -här användes 2 båtar och 6 nät. Vidare fångades säl under hösten vid följande
platser: Burefjärden, Långören, Simonsgrund, Korsören, Bred och Oresören,
Kågnässtenen och Storgrundet, Skelleftenäs och Snäckhamnen. Vidare var
Bjuröklubb viktigt för fisket och i början av 1600-talet finns det belagt att
österbottningarna fiskade här.
Thomas Wallerström på Norrbottens museum menar att kyrkans intresse för
Bottenviksområdet är en följd av ett beslut på fjärde laterankonciliet 1215. På
detta kyrkomöte stadgades att varje församlingsmedlem skulle regelbundet
bikta sig och mottaga sakrament minst 8ft-gång om året från sin församlingspräst. Genom detta beslut fick prästen en effektiv kontroll över sin församling.
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En viktig väg för erhållaodet av syndernas förlåtelse var ett iakttagande av
fastan. En följd av beslutet var att behovet av fastemat ökade och enligt uppgift
krävdes det att man fastade 180 av årets dagar, dvs halva året. Från 1200-talet
och framåt märks ett ökat intresse av Bottenviksområdet från kyrkan. De
största öarna i Haparanda skärgård fick på 1200-talet svenskspråkiga namn
trots att Torneå socken var finskspråkig. Många viktiga hamnar fick helgonnamn,
längs norrlandskusten finns en mängd S:t Olovs hamn och hamnar där ordet
jungfru- ingår. Fiskets betydelse öakde sålunda kraftigt och detta gällde inte bara
havsfisket utan även fisket i älvarna och i inlandets sjöar, det s k fjällträskfisk et.
En välbekant bild från fiskets högkonjunktur i Bottenviksområdet är Olaus Magnus
besök vid Hjoröklubb 1519 då han i dimma närmar sig stranden men känner stanken
av torkande fisk som lagts på klipporna. Troligen var detta vid Sillhällorna intill
Bjuröklubb. Norr- och Västerbotten var före 1200-talet en provins som dominerades
av östliga kontakter och kultur, dvs mot Finland och Ryssland. Sedan förändras
snabbt bilden och större delen av området blir en del av en sydlig, svenskspråkig
kultur.
Kyrkan kom även att intressera sig för kolonisation i området. 1327 är ärkebiskopen
intressent i Edeforsens laxfiske. Högkonjunkturen för fisket inom området bryts vid
reformationen då behovet av fastemat försvinner.
Det finns en märklig sak när det gäller Bureå kloster och det är att det finns inga
platsnamn bevarade i byn som anknyter till klostret. Idag kallas ju platsen för
klostret för Klosterholmen och vid hamnen i Bureå finns Klosterskären. Men
dessa namn finns inte på gamla skifteskartor över Bureå. Rolf Bengtsson i Bureå
uppger att dessa namn inte heller finns i muntlig tradition. Namnet Klosterholmen
används av prosten Pehr Högström när han talar om Bureå kloster men detta tycks
vara enda belägget i äldre tid. Kanske har han själv myntat namnet, en språklig
förenkling av "holmen där klostret legat". Själva holmen har kallats rätt och slätt
för Holmen. 1593 delades hemmanet nr 2 och det nya hemmanet - nr 4 - kom att
ligga på Holmen, söder om det ställe där klostret skulle ha legat. Ägare 1593-1605
var Olof Jonsson, son till Jon Olsson på hemmanet nr 2.1602-1605 är Håkan
Andersson ägare och 1607-1620 står Anders Jakobsson som ägare.1614-1630 ägs
det av Per Nilsson och 1631 och fortfarande 1648 av Olof Nilsson. Det är svårt att
se om ägarna är släkt med varandra.
Om det är tomt med spår efter klostret i Bureå så finns det faktiskt en annan plats i
Skellefteå socken där det finns flera namn med klosteranknytning. Dessa namn
finns i Hedensbyn. På en karta över byn från 1756 finns på södra sidan Skellefteälven strax söder om den västligaste gården Monkåkren. På norra sidan av älven
strax söder om de västligaste gårdarna finns också Monkåkren. Den ligger ungefär
där vandrarhemmet har legat. En karta från de första åren åv 1800-talet har söder
om älven mittemot Morön Munkåkern och Munkåkersslåtten. Åkrarna med detta
namn ligger sålunda mycket centralt i byn på ömse sidor om älven. Vidare har Peter
Gustafsson påtalat att Karl Fahlgren omnämner i Skellefte sockens historia del 1:1
att det fanns en holme i Skellefteälven t om hette Jungfruholmen. Enligt Fahlgrens
ordningsföljd på de holmar han nämner skulle den ligga i Södra Hedensbyn. Han
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säger: Antholmen, Skutholmen, Jungfruholmen, Bergsholmen, Risön, Vinterholmen
och ett flertal andra holmar och öar på ömse sidor av Skellefteälven är nu hopvuxna
med fastlandet. De tre första holmarna verkar ligga på södra sidan av älven och
räknade ut ifrån havet och de tre följande på norra sidan och räknade i samma ordning. Byarna mellan Tuvan och havet har kontrollerats vad gamla kartor beträffar
men här finns ingen "Jungfruholmen". På 1756 års karta över Hedensbyn finns ett
namn Holmen i Södra Hedensbyn vid hemmanen nr 11-13. Området som var landfast
låg mellan älven och dessa gårdar och avgränsades av en bäck. Troligen hade den
tidigare varit en holme. Möjligen kan denna holme tidigare ha hetat Jungfruholmen.
Andra holmar i området har andra distinkta namn och torde knappast komma ifråga.
Hedensbyn kallades under stor del av 1500-1600-talen för Byn. Förleden Heden-,
som är ett mansnamn, är ett senare tillägg. Namnet tycks indikera att byn var byn
framför alla andra och vad detta innebär är dunkelt. Inom parentes kan sägas att
intill Munkåkern på norra sidan älven har idagarna Hedensbyns bönhus övertagits
av katolikerna och blivit katolsk kyrka. Man kan säga att cirkeln har slutits igen.
Vi har alltså flera namn i detta området som kan peka mot en klosterinstitution.
Skulle Burens kunna ha fel ifråga om "klostrets" placering? Mynningen av
Skellefteälven bestod av en bredare havsvik med många holmar som höll på att
bildas genom uppgrungning. Avståndet från detta område och till Bureå är ju
inte långt. Kan Burens ha placerat institutionen i Bureå p g a hans släktingar
bodde där och sannolikt hade grundat den? Men ett viktigt argument för placeringen till Bureå är grunderna på Klosterholmen och de senmedeltida fynd som
gjorts där. Namnen i Hedensbyn kan vara ett minne från franciskanska klosterbröders verksamhet i Skelleftebygden. Vidare kan vi komma ihåg att vid
Skellefteå landsförsamlings kyrka finns en plats som heter Klostergårdan enligt
uppgifter av Karl Fahlgren och K. A. Fellström. Detta namn finns inte heller på
gamla kartor utan har funnits i muntlig tradition på 1900-talet. På 1700-talet
påtalar Abraham Hölphers att väster om kyrkan ligger resterna efter ett förment
kloster. Tydligen har namnet Klostergärdan myntats senare då man kommit ihåg
traditionen om ett kloster på denna gärda. Namnet skulle då betyda "gärdan där
det legat ett kloster". Klostergårdan har med största sannolikhet varit platsen
där gillet legat på 1500-talet. Så kanske man inte kan dra alltför stora växlar av
att namnet Klosterholmen inte har levat i muntlig tradition i Bureå. När vi nu talar
om Klostergårdan vid Skellefteå kyrka så måste vi ta upp namnet Klosterbacken
på Sunnanå. Även detta namn är endast belagt i muntlig tradition på 1900-talet.
Bakgrunden är sålunda oklar. På 1550-talet finns en bonde på Sunnanå som heter
Domenicus Hermansson. Möjligen kan namnet minna om att dominikanerna haft
någon verksamhet i Skelleftebygden.
Andra intressanta namn är Kapelskär på en karta från Boviken av år 1704.
Namnet betecknade nuvarande Skäret på norra sidan av Boviksfjärden. På
sockenkartan över Skellefteå och Burträsk socknar från 1664 finns ett Kapellskär i Kågefjärden utanför Frostkåge. Idag kallas holmen för Kattisholmen. På
samma karta finns Kapellskäret vid Boviken upptaget. Dessa kapell finns inte
belagda i några andra skrivna källor. Man undrar varför de lagts just här, eftersom avståndet till sockenkyrkan inte är speciellt stort. Troligen härstammar
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kapellen från medeltiden. Kan klosterbröderna även ha varit verksamma här?
Eller är det fiskarborgare från Mälardalens städer som hade dessa kapell när
de var här uppe och fiskade. Öregrund fiskade i Västerbotten på 1560-talet.
Ett annat intressant namn som belagts av Peter Gustafsson är Själahusviken i
Kåge. Ett själahus var ett härbärge för resande och i detta fall troligen för sjöfarande. Namnet själahus ger en antydan att det har funnits en kyrklig koppling.
Sammanfattningsvis kan vi säga att troligen har det legat en kyrklig institution
i Bureå och möjligen en franciskansk station. Bureus verkar noggrann i sina
uppteckningar om samtida företeelser och han besökte platsen inte så lång tid
efter dess nedläggning. Det är fullt troligt att han träffat personer som minns
denna institution. Vi kan hoppas på att det kommer fram dokument om Bureå i
katolska arkiv och då kanske mest sannolikt från Vatikanarkivet.
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KAGNASET OCH OMRADET VID
SKELLEFTEÄLVENS MYNNING
UNDER 1500- OCH 1600-T ALEN
KÅGNÄSET.

Under 1500-talet kommer de första skrivna uppgifterna om fiskelägena på Kågnäset.
Det är tack vare Gustav Vasas nit att skattlägga alla utkomstmöjligheter som även
dessa fiskelägen kom att sättas på pränt. 1557 kommer den första längden över skötfisket.efter strömming. där även fiskeplatserna finns omnämnda. På Skellefteskär
fiskar två bönder i Innervik, nämligen Anders Smed och Anders Jonsson. I skatt
skulle de lägga var nionde fisk och innerviksbönderna lade l tunna krampsill.
Skellefteskär kan vara ett tidigare namn på ön Norrskär som på den här tiden var
den ö som låg närmast Skelleftenäset, vilket numera kallas Näsudden. Då ön låg
närmast Skelleftenäset verkar namnet Skellefteskär logiskt. På Johan Persson
Gäddas karta över Skellefteå och Burträsk socknar från 1660-talet (se vidstående
karta) finns stugor markerade på Norrskär, troligen ett fiskeläge. På Kågnäset
fiskade många byar men tyvärr får vi inte veta exakt vilka fiskelägen bönderna
brukade. Fiskelagen kunde bestå av 2-4 bönder, l båt och ca 4 skötar.
Ett lag bestod av Måns i Sunnanå, Jon Nilsson och Nils Andersson från samma by,
Clemet Smed i Stämningsgården, Nils Hermansson och Nils Albrektsson i Myckle.
De hade l båt och 6 skötar samt lade en halv tunna i skatt. Ett annat lag bestod av
Jon Jonsson och Lasse Nilsson från Frostkåge vilka hade l båt och 4 skötar. De
lade en fjärdedels tunna i skatt. Ett tredje lag bestod av Anders Jakobsson i Böle,
Olof Hansson i Hedensbyn och Arvid Olsson och Per Jonsson i Morön, Jon Skomakare och Jon Andersson i Hedensbyn samt Erik Jonsson i Tuvan. Dessa bönder
hade 2 båtar och 8 skötar samt lade l tunna krampsill i skatt.
I 1559 års sälfiskeregister får vi flera namn på platser vid Kågnäset. Bönderna Olof
Nilsson, Jakob Olsson och Anders Jakobsson i Bergsbyn fiskade säl, man sade
faktiskt så, i Snäckhamnen, vilket torde avse nuvarande Storsnäckhamn. De använde
2 båtar och 4 nät. Fisket ägde rum under hösten då vikarsälen går in i vikarna och
fånstsättet var med nät. De hade fått 3 sälar. Vid Kågnäset fiskade två bönder i
Ursviken: Jon Andersson och Nils Larsson, vilka hade l båt och 3 nät. I ett annat lag
ingick följande bönder från Ursviken: Olof Persson, Anders Björnsson och Olof
Amundsson vilka hade l båt och 4 nät. De fiskade vid Enstenen och Storgrundet.
storgrundet torde avse den plats med detta namn strax norr om Näsudden. På
"Bred- och Gräsön" fiskade innerviksbönderna Andes Smed, Anders Jonsson,
Lasse Olsson och Simon Nilsson. De ~de 2 båtar och 6 nät. Namnen torde avse
Bredskär och Gråsidan.
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I 1560 års sälfiskeregister återkommer samma platser och vi får veta att i Snäckhamnen fiskade man vid Snäckhamnsgrundet. Dessutom jagade en säl med skredstång
på Ursviksfjärden. Han fick 7 sälar vilka vägde l skeppspund, 8 pund och 8 mark.
I 1567 års längd över böndernas fisken hittar vi några andra namn vid Kågnäset och
Ursvikensområdet. Vid Bockholmen fiSkar ursvikenbönder lax med 2 stakanät
Likaså fiskas det vid Degersundet, Degerön, Alderholmen och Fagervikssundet med
skatanät. I älven brukar bönderna i Hedensbyn, Tuvan och Bergsbyn vardera en kolknot Likaså brukade bönderna i Böle en kolknot i "Konungsz Elfr'. Det är ovisst vad
Konungsälven avser, det kan syfta på kungsådran. Men varför använde man då inte
begreppet kungsådran? I samma längd berättas att bönderna i Lund brukade en not
vid Nättinggrundet som låg mitt i "kongh åderen", dvs. kungsådraan. Kanske har
man menat kungens del av älven.
På 1664 års karta över Skellefteå och Burträsk socknar får vi namnen på öarna
utanför Skellefteälvens mynning. Utanför nuvarande Skellefteåhamn fanns då
Norrskär, Bregrund, Nygrund, Klubben, Gråsjälgrund, Flåtgrund, Gåsören, Hamnskär och Rönnskär. Namnen är i stort sett de samma idag men Bregrund heter
Bredskäret, Klubben heter Kubben och Gråsjälgrund heter Gråsidan. Hamnskär,
där hamnen i Skelleftehamn idag ligger, måste ha haft en hamn långt tillbaka i
tiden.
Närmare kunskap om fiskelägena på Kågnäset får vi genom en karta från 1803
över "en kronoallmänningstract" Kågnäset som omfattade den östra delen av
Kågnäset. Kartan var upprättad av Nils Boström inför skattläggningsberedning
och recognotionsmätning. Landshövdingen lämnade immission på ett tilltänkt
nybygge inom Kågnäset och Rännhällorna efter en utsyning som ägt rum den 21
oktober 1799. Den 30 juli 1801 kom ett utslag från landshövdingen som berättigade
samtliga byamän i Morön, Risön och Hedensbyn att under sina hemman nyttja den
mark som är otjänlig för nybyggesinrättning. De erlade en avgift i pengar till kronan
och metoden kallades, den savolaxska skattläggningsmetoden. Byamännens antal
uppgick till 22 och var och en nyttjade 1803 1/22 av området. Byamännen menade
att området var så föga givande att de inte vågade belasta sina hemman med
avgiften för nyttjandet.
Här finns två fäbodvallar utmärkta och de torde även ha nyttjats till fiske. Strax
norr om nuvarande Sillskatan låg fäbodvallen Kågnäsfäbodarna en bit innanför
Kågnäsbäckens mynning i havet. Viken utanför mynningen av bäcken kallas än
idag för Fäbodviken. På fäbodvallen fanns 4 stugor utmärkta. Bergsbyn-Hedensbyns
cirkel i "Jakten förr och nu", har i sin skrift berättat om den här platsen. Vid sekelskiftet 1900 fanns här fortfarande fäbodar som nyttjades av Tuvanbönderna som
hade sina kreatur på bete här. Det hände i början av flytten att korna hittade på att
gå hem istället för att gå till fäboden. Det berättas också att man rodde till Tuvan
för att proviantera och då lämnade man smör och ost. Cirkeln berättar vidare att
vid Fäbodviken fanns i början av 1900-talet en jordkula med två timrade stockvarv
ovan jord, där en gammal man bodllfe som kallades "Bläda" Hedman. Hedman som
hade en get och två höns brukade hjälpa fiskarna sommartid med olika handtag.
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Under vinterhalvåret tillverkade han kvastar och borstar av olika slag, som avyttrades mot en ringa slant. (l)
Söder om Sillskatan ligger Svartbäcken och fram till den sträckte sig Ursvikens
byaskog. Vidare fanns Rännhällans fäbodar en bit väster om Sandviken, där tre
stugor fanns markerade. Fäbodvallen låg några hundra meter från havet. Stranden
nedanför fäbodvallen kallas än idag för Rännhällhamnen. Vid vägen som går mellan
Sandviken och Finnhällen ser man än idag fäbodvallen. Husen är borta men kvar
finns en gräsbevuxen glänta i skogen och man anar rösen efter byggnaderna. Väster
om denna kronoöverloppsmark hade Tuvan sin skatteskog. I Sandviken fanns fyra
stugor markerade på kartan och fiskeläget verkar endast ha nyttjats för fiske.
Vid synen framkom att på Kågnäset fanns ett svagt boskapsbete, ingen mark som
var lämplig till uppodling och ingen timmerskog. Däremot fanns det ungskog av tall,
gran och risig lövskog. Tidigare hade det funnits timmerskog på några få ställen, men
genom avverkning för skeppsbyggeri och sågtimmer hade den försvunnit. Avverkningen hade Piteås handelsmän och Storkåge byamän stått för. Det som finns kvar
efter utsyningen och för avverkningsrätten hade man gett stubbören till kronan.
Fiske i havet efter lax förekom genom skatanät. Fisket nyttjades mot taxa efter utauktionering av "kringliggande sockenbor". Fisket uppgavs vara föga lönande.
Strömmingsfiske med skötar nyttjades av åtskilliga av Piteå stads fiskeborgare samt
soldater och inhysesmän i Skellefteå socken. Detta fiske nyttjades sällan av allmogen
och därför erlades inte någon taxa till kronan, men däremot tionde till kyrkan. På
kartan fanns vid Kågnäsudden ett berg som kallades Hovmanberget, det torde ha
fått sitt namn efter någon soldat Hovman som fiskade här ute. På dagens topografiska
karta finns Hovmanstjärnen vid den här platsen.
På en karta från 1756 över gränserna mellan Morön, Hedensbyn, Boviken och Bergsbyn ser vi delar av vägen som från Morön och Hedensbyn gick ut till Kågnäset. Den
tycks ha haft samma sträckning som den väg som idag går från E4:an vid Degermyrans soptipp och över Liden och ner mot Rävahusberget. Hela vägsträckningen på
Bergsbyns område ser man på 1733-34 års karta över Bergsbyns fäbodområde.
Vägen gick norr om Rävahusberget som då kallades storberget och vidare ut till
Kågnäs fäbod.
I militärernas recognosering från 1811 beskrivs Kågnäset i följande ordalag:
"Landet emellan Skellefteå Elf och Bodviksfjerden består mest af berg och backar,
är mycket oländigt, inga vägar gå öfver detta land, endast några fästigar, stränderne
merendels grunda, at ej några fartyg eller större fälbåtar der kunna landa. Fällviken
mcyket grund". (2)
KALKBRYTN/NGEN.

Kalkbrytningen har under lång tid varit av stor betydelse i Bergsbyn, Ursviken och
Morön. De första skriftliga uppgifterna kommer redan på 1540-talet, då bönder i
Bergsbyn och Ursviken levererade kalif till ombyggnaden av kyrkan. Jon Olsson
Djäken på hemmanet nr l i Bergsbyn levererade 1544 kalk för 13 mark till kyrkan
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och 1548 fick han 4 mark för en leverans av två läster (ca 24 tunnor) kalk. (3)
Vid indelningsverkets genomförande i Skellefteå socken 1695 antecknade kommissionen om Bergsbyn: God åker, medelmåttig äng, något mulbete, lax- och sikfiske, kalkbruk, nödtorftig skog till vedbrand och timmer. Samma år omnämns kalken i domboken. Den här tiden fick man inte lämna länet utan att ha landshövdingens pass. Men
Jon Persson och Johan Hansson i Morön samt Mats Nilsson i Ursviken hade i alla
fall utan respass begivit sig till Österbotten med kalk. De bötade vardera 40 daler
silvermynt.
I sitt tal i Vetenskapsakademien den l maj 1765 nämner prosten Pehr Högström
bland jordbrukets binäringar också kalkbruk: "Vid norra sidan av Skellefte älv
brytes god kalksten, varav de till havet på den kanten närmast gränsande byar
bränna försvarlig kalk, den de ej allenast avyttra till socknens behov utan ock med
små fartyg avsätta till de övrige socknar i länet samt (till) Ångermanland och Österbotten till något ansenligare kvantum".
När den nuvarande kyrkan i Solf, Österbotten, byggdes på 1780-talet, inköpte man
till bygget 40 tunnor kalk från Skellefteå. När Skellefteå landsförsamlings kyrka
ombyggdes på 1790-talet skulle bönderna i Bergsbyn och Morön leverera kalk till
kyrkbygget från sina "kalkgruvor". Men det hakade upp sig med leveranserna.
Antagligen tyckte de att de fick för dåligt betalt. Den 13 juni 1796 skrev landshövding
Stromberg och ålade dem att till kyrkan leverera "all kalk som äskas och är att tillgå".
Om de inte avtalat om visst pris, ägde de "att med kyrkobyggnadsdirektionen därom
överenskomma till vad skäligt är". (4)
På en karta från 1756 över råskillnaden mellan byarna Morön, Hedensbyn, Boviken
och Bergsbyn finns på Moröns mark Kalkberget där kalken torde ha brytits. Berget
ligger strax öster om nuvarande Alhems kyrka. 1808 begärde gruvfogden Anders
Markstedt hos landshövdingen att få tilldelning av skog att användas vid ett tilltänkt
silververk vid Kalkberget i Morön. Det blev avslag på yrkandet men silvergruvan
kom så småningom igång. (5) På 1733 års karta över Bergsbyn finns på stranden vid
Bergsholmen markerat kalkbodar och ugnar. Det är ingen tillfällighet att de ligger
nära älven för härifrån var det lätt att frakta kalken på skutor. På 1768 års karta
kallas platsen för Kalkugnsbacken. På 1733-34 års karta över Bergsbyns fäbodområde
finns kalkbrottet utmärkt och det låg då intill Degermyran där ett f d kalkstensbrott
finns markerat på dagens topografiska karta.
BERGSHOLMEN- HEMVIST FÖR STORMÄN.

Hemmanet nr 6 i Bergsbyn som ligger på Bergsholmen har en lång och spännande
historia. Där har verkat personer som har en plats i Sveriges historia. I mitten av
1500-talet var gården liten och obetydlig. Åren 1539-1561 ägdes hemmanet av Britta
änka.l543 hade hon 3 spannland åker, 0,5 hektar samt 41ass äng.1562-1574 ägdes
gården av Olof Andersson, möjligen en son. Sistnämnda år köps hemmanet av socknens kyrkoherde Erik Laurentii eller Erik Larsson. Han hade 1569 blivit kyrkoherde
i Skellefteå socken. Erik Larsson fraktade även varor på skutor ner till Stockholm.
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1572 hade han som last 64 skålpund torrfiSk, 16 bockskinn och 16 getskinn. 1581
var lasten betydligt större och bestod av 112 skålpund torrfisk, 48 hudar, 16 kalvskinn,
144 bockskinn och 2 timmer gråskinn. 1584 blev Erik Larsson kyrkoherde i Umeå
och hemmanet köptes av Per Olofsson från Östanbäck.
Per Olofsson ägde hemmanet fram till sin död 1608. Han var son till Olof Persson på
hemmanet nr 15 i Östanbäck och Karin Andersdotter (vilken kom från Bureå). Per
Olofsson var militär och blev snart hövitsman för en fänika norrlandssoldater. Titeln
motsvaras nu av överste.1575 var han trumslagare vid Christoffer Nilssons fänika
från Västerbotten.1579 var han fänrikslöjtnant vid Per Hårds fänika från samma
landskap. Åren 1580-1582 var han löjtnant och åren 1582-1601 hövitsman för samma
fänika. 1602 var han krigsöverste för Norrlands knektar i Pernau i Livland. Per
Olofsson var gift med Margareta Kenicia- dotter till birkarlen Könik Olofsson i
Baggböle, Umeå socken, och hans hustru Anna Olofsdotter. En bror till Anna Kenicia
var Sveriges ärkebiskop, Petrus Kenicius.
Bland Per Olofssons militära meriter märks stormningen av Kexholm i november 1580;
belägringen för Vesenberg i mars 1581; stormningen av Narva samma år den 6 september; belägringen av Nöteborg 1582; härtåg till Vita Havet 1590 samt till Kolahus 1591
och dess belägring; garnisionstjänst i Estland 1585-1586 och i Livland 1601-1602.
För sin långa och trogna tjänst fick han flera donationer och förmåner. Han tillerkändes 12 september 1573 3 tunnor spannland årligen, 8 februari 1587 skattefrihet på sitt
hemman på Bergsholmen. Den 23 oktober 1589 6 pund spannmål årligen till underhåll
sam 10 lass hö "så att han kunde föda en klipp (häst) att bruka på kringresorna". Per
Olofsson fick 10 mars 1588 "på egen omkostnad bruka Bomansforsens och Finnforsens laxfiske i Skellefteå älv, som tillhörde kronan, och därav årligen till kronan överlämna 7 tunnor gott förvarad lax, men vad som Gud däröver och samma fisken giver
skall han behålla för sin möda och omkostnad". (6)
Per Olofsson kom snart att genom köp lägga under sig flera hemman i socknen och
köpte dessutom till jordlotter till sitt hemman på Bergsholmen. Han fick ett landstingsfastebrev 1589 i Uppsala på hemmanet som han hade köpt av Erik Larsson. Till hemmanet Bergsholmen låg även en äng som hette Öndegran.1587 köpte han av samtliga
ursvikenbor en holme med fiskevatten. Dessutom en äng av Lasse Dumbe och Jon
Mickelsson i Innervik och av Clemet i Ursviken köpte han ett litet hemman med hus,
jord och fiskevatten samt alla inägor. 1605 hade han även köpt ett hemman i Hedensbyn och i Tuvan. Hemmanet som 1559 hade varit på 2 markland var 1605 på 27 markland.
1604 ägde Per Olofsson en skuta enligt kyrkans räkenskaper. Som tidigare nämnts
så avled Per Olofsson 1608. Änkan Margareta står som ägare 1609-1613. Sonen
Anders Persson ägde sedan Bergsholmen 1613-1623. Under hans tid köptes hemmanet
Skåppargården i Tuvan som sedan hörde under Bergsholmen ännu på 1700-1800-talen.
Brodern Könik Persson blev ägare till Risön som hade bildats ur de hemman som
fadern hade köpt i Hedensbyn och Tuvan.. Men 1621 blev Anders, Könik och brodern
Per borgare i den nybildade staden Torneå och de flyttade dit. Anders blev förste borg-
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mästare i Torneå, Könik den andre och Per den fjärde. (7)
Sedan verkar hemmanet ha brukats av arrendatorer, s k landbönder.1625-26 brukar
Anders Larsson hemmanet, 1627-33 finns här Anders Nilsson. Olof Nilsson brukar
gården 1634-41. 1641-43 finns Olof Olsson som brukare. Under den här tiden har
hemmanet delats och den del som blir hemmanet nr 5 brukas 1635 av Hindrick
Svensson. 1638-42 innehas hemmanet av Stora Olof Nilsson. Under hans tid är hemmanet på 43/64 mantal. 16431evererar han 21äster kalk till kyrkan för vilket han får
12 daler.1642-43 brukas hemmanet av Johan Christoffersson. Åren 1644-1654 brukas
de bägge hemmansdelarna av länsman Nils Ambrosiusson från Bureå vilken även
varit riksdagsman. Under hans tid är hemmanet på 15/16 mantal.1657-1668 ägs hemmanet av regementsskrivare Knut Pedersson.
ÅNGERMANBÄCKEN.

Vid Fäbodarna norr om Bergsbyn har Morön och tuvan haft fäbodar sedan länge och

Fäbodarna vid Ångermanbäcken som det ser ut idag. Blicken ser man i förgrunden.
Foto: Ulf Lundström.

idag finns det några fritidshus på den gamla fäbodvallen. Några gamla fäbodstugor
som byggts om finns också kvar. Bäcken som går nedanför stugorna heter Ångermanbäcken och den har fått namn från en person från 1500-talet som har med denna plats
att göra. Nedanför stugorna finns det några odlingar som fortfarande brukas. Ofta har
gamla fäbodvallar blivit omvandlade till byar när medlemmar i den familj som brukade
vallen slagit sig ner för gott. Men i fallet Ångermanbäcken är det precis tvärt om för
här fanns nämligen ett hemman under 1500- och en del av 1600-talet.
Åren 1539-1564 ägs hemmanet av Olof Ångerman-vilken troligen kom från Ångermanland.1543
ägde han 3~ spannlalfd åker, 0,6 hektar samt Slass äng.1553 hade han
o
6 kor. Olof Angerman levererade 1547 kalk till kyrkan för 3 mark. Troligen uppgick
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mängden till l~ läst. 1565-1588 ägde sonen Hindrick Olsson gården. Han kallas vissa
år för Hindrick Ångerman eller Ångerman Hindrick. 1583 blev han åtalad för hemgång
ti1149 mark i böter. Han blev benådad och gav10mark i böter. Hans bostadsort anges
här som Kågnäset.
Sonen Anders Hindersson står i längderna som ägare 1589-1608, men det framgår att
han dör 1606 i spetälska. Ny ägare till hemmanet blir Jon Elofsson, vilken troligen är
en måg till Anders Hindersson. Elofsson kom med största sannolikhet från hemmanet
nr 2 i Ursviken, det enda hemman i Skellefteå socken under 1500-1600-talen där namnet Elof gick i arv, undantagande burträskområdet 1609 uppgår arealen till4 spannland, dvs. något mera än 1543. 1611 står Jon Elofsson som änkling. 1620 är hemmanet
på 1/3 mantal och 1623 består hemmanet av 3 tunnland jord. Det sistnämnda året innehar hustru Anna l tunnland i hemmanet. Hon kan vara änka efter Anders Hindersson.
Sista året Jon Elofsson står som ägare är 1627.
Hindrick Andersson - vilken är son till Anders Hindersson - är upptagen som ägare
spridda år 1613-1626. Från 1628 och tilll635 är han ensam ägare. En andra bror,
Anders Andersson, var soldat 1623-1624. Olof Andersson, som kan vara en tredje bror,
är upptagen som soldat 1616-1623. Det sistnämnda året dog han. Enligt en uppgift dog
han i Kurlands huvudstad Mitau, nuvarande Jelgava, enligt en annan uppgift i Dalarö.
1637 står Hindrick Anderssons son Olof Hindersson som ägare till hemmanet. Efter
detta år försvinner spåren i skattelängderna efter gården. Men i ett dombrev från 1654
får vi veta vad som hände med hemmanet. Där framkommer att Anders Hindersson i
Bäcken, vilken sannolikt var en son till Hindrick Andersson, sålde sitt fädernehemman
Ångermanbäcken till Peder Andersson Dicker i Morön för 324 daler kopparmynt. I
köpesumman ingick 2 lador i Furuänget och en ko. Anders Hindersson uppges i dombrevet ha haft en båt liggande i en hamn men det är ovisst om det är i Snäckhamnen.
Hemmanet bestod av 2 tunnland.l695, i samband med indelningsverkets införande,
ägdes övriga delar av Ångermanbäcken av Jon och Olof Persson i Hedensbyn samt Per
Johansson i Tuvan. I roteringen anges att hemmanet blivit avhyst "på grund av den
stora frostjord som där under ligger" .1755 utbröt en tvist, då de personer från Morön
och Tuvan som hade sina fäbodar vid Ångermanbäcken ville ha del i Bergsbyns skogsmark och laxfiske. Skogsmarken var attraktiv p g a de kalktillgångar som fanns i
området.
HAMNAR OCH UPPGRUNDNINGAR I SKELLEFTEÄLVENS
MYNNINGSOMRÅDE.

e

När Skellefteå landsförsamlings kyrka anlades var Skellefteälven seglingsbar upp till
denna plats. Hamnen fanns kvar till åtminstone slutet av 1500-talet. (Se Skelleftebygden 1992, s. 30-31.) Från denna tid har vi en beskrivning av älvens segelbarhet: "Än
ähr en älff i Skällette socken benempd Skellethe älff, och ligger genast op åt Store
Affuen, dock kan man icke komma med bått länger wp än til kyrkian, som ligger 2
milor ifrå haffuett. Samme store Affue ligger 2 dagzleder ifrå Norgie, som kan ware
pass till 24 milor". (8)
~tt ·
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På 1660-talets karta över Skellefteå och Burträsks socknar finns en hamn markerad i
Åkerviken i Ursviken. En farled är markerad uppefter älven till ett fast laxfiske nerströms Bergsholmen i Bergsbyn. Troligen är Ursviken ett äldre namn på Åkerviken.
Den äldsta bebyggelsen i Ursviken ligger nära Åkerviken.
Militärens recognosering från 1811 beskriver hamnlägena vid Skellefteälvens mynning
enligt följande: "Emellan Fagerviksnäset och Degerön är allmenna Segleeden till
Innerviksfjerden och till Tellholmen som är Ytterviksboernes Iastage Plats. lnnerviksfjerden och Norra viksfjerden äro grunda. Inloppet till Skellefteå Elf är norr om Båkholmen. På norra stranden af denna holme är Lastageplats för dem som bo vid
Skellefteå Elf. Elfven är farbar med större fälbåtar till Tufva by mil från Båkholmen". Vidare sägs om älven: "Elfven är segelbar med mindre fartyg till Tufve by, derifrån upföre är Elfven grundare, men likväl båtbar till Skellefteå kyrka der forsar taga
vid som äro omöjliga att ro upföre.... På södra sidan om Elfven är farbar kärrväg ifrån
Tufve by till Nybygget Gråberg 2* mil. På norra sidan ifrån Furunäs by till nybygget
Granfors 3* mil. Om byarna Bergsbyn, Furunäs, Inre och Yttre Ursviken sägs att
invånarna idka sjöfart, har fiske i älven och i skärgården och att invånarna är till större
delen fattiga". (9)

*

Uppgrundningarna vid Skellefteälvens mynning har totalt förändrat landskapets
utseende. Gamla farleder och fiskeplatser har vuxit igen men denna pågående process
har också varit värdefull eftersom den gett mycket rika slåtterängar.
Ytterursvikens by hade rika slåtterängar söder om Skellefteälven, mellan älven och
Åvikskärret i lnnervik. Här fanns ängarna Öndegran, Gammelgrunnan, Rödslen, Norr·
drävjan, Öndan Grunnan och Mångmans grunnan enligt en karta över tegskiftet i
Ytterursviken år 1751. Öndegran, Gammelgrunnan och Mångmans grunnan bestod av
starrvall med de övriga bestod av hårdvall. Bland dessa ägor har även Bergsbyns byamän slåtterängar som tydligen räknades som en samfällighet med Bergsbyn. Vidare
hade här Per Eliasson i Innerursviken och Nils Olofsson i Innervik slåtterängar. Under
skiftet menade byamännen i Ytterursviken att Bergsbyns ängar hade kommit från Ursvikens ägor och därför ville de ha laga talan i frågor som i framtiden kunde beröra
dessa ängar. (10) Som vi såg när Bergsholmen behandlades så hade hemmanet äng i
Öndegran redan på 1580-talet så förvärvet av Ursvikenborna måste ligga ännu längre
tillbaka i tiden. Området kallas idag för storgranden och ägs fortfarande av Ytterursvikens och Bergsbyns byar.
Förleden i namnet Öndegran är sannolikt personnamnet Ön de. Gran betyder "en land·
sträcka bredvid åar, bäckar eller insjöar, som är tillkommit medelst uppgrundningar
av den sand eller gyttja som vattnet fört med sig". (11) Idag ligger dessa slåtterängar
väster om Småälvarna intill Stackgrönnan.
Väster om detta område ligger en tidigare ö som ännu heter Antholmen. Den har
åtminstone från 1500-talet
ägts av Prästbordet som hade ängar här. 1553 gav Antholo
men 10 lass äng och Aviken, som ligger strax söder därom, gav 6 lass. Dessutom hade
Prästbordet 2 lass äng i Tuvan. 16551ierättas att Antholmen är bevuxen av skog och
att där finns en lada. I samband med Byske sockens avskiljande från Skellefteå år 1874
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så såldes Antholmen. Men fortfarande på ekonomiska kartan räknas Antholmen som
liggande inom Prästbordets byagränser. (12) Det är oklart hur holmen har kommit
under Prästbordet, men troligen skedde detta när ängarna ännu var en ö. Området
runt Antholmen hör till Innervik.
På norra sidan älven i Bergsbyn var 1648 Bergsholmen och Bergsgrönnan öster om den
förstnämnda platsen, öar. På 1733 års karta var de hopvuxna med fastlandet. Men i
den stora vik som gick upp till Furunäs fanns flera öar, nämligen, från väster till öster:
Lillgran och Lövgroonan vilka bestod av stubbar och småskog, gran-, björk- och alskog. Västra och södra stranden av Lillgran kallades för Gonsen. Norra delen av Lövgrunna tillhörde Ytterursviken och Furunäs byar. Den del av fastlandet som låg mot
Lillgran var en halvö som kallades för Hergranden. 1764-65 var dessa öar fortfarande
vattenomflutna, men 1863 var Lillgran en del av fastlandet. 1764 kallas vattnet mellan
Lillgran och fastlandet för Svartälven och idag kallas detta vatten, som nu är en bäck,
för Svartån. Lillgrand kallas idag för Granden. LövgrunnaD är ännu idag ett namn på
ett område intill Yttre Furunäsviken.
På 1648 års karta över Furunäs kallas viken som gick in till byn för Gansviken. På
1733 års karta över Bergsbyn heter viken Gonsviken. Namnet på viken har gett upphov
till namnet Gonsen - som är ett landområde på Lillgran som ligger mot Gonsviken. Idag
heter området Gonsen medan resterna av viken heter Inre och Yttre Furunäsviken.
Professor Lars-Erik Edlund i Umeå har uppgivit att ordet &lm är ett gammalt ord som
betyder smuts. Viken hade troligen fått namnet p g a att uppgrundningarna har sett ut
som smuts i vattenspegeln.
I östra delen av viken vid Ursvikens strand fanns en holme som hette Alderholmen på
1664 års karta över Skellefteå och Burträsk socknar.
Under 1600-1800-talen låg det fler öar söder om Lillgran och Lövgrunnan, vilka idag
ligger söder om älvsfåran. 1733 fanns öster om Lövgroonan Ladugrönnan och Stackgrönnan. Mindre uppgrundningar intill hette Fräkengrönnan och Bockholmsgrönnan.
På 1764 års karta är dessa öar fortfarande vattenomflutna. Som ett minne av dessa
tidigare öar, så ligger Stackgrönnan och Ladugrönnans jord ännu inom Bergsbyns ägor
medan Bockholmen ligger inom Risöns ägor.
På 1802 års karta över Furunäs finns angivet att Bockholmen tillhör Olof Olofsson i
Risön. Risöns jord utgjorde ursprungligen ett hemman i Hedensbyn som hövitsmannen
Per Olofsson på Bergsholmen i början av 1600-talet köpte av Lars Eriksson. Då låg
hemmanet öster om hemmanet nr 6 i Hedensbyn. Gårdsplatsen tycks ha flyttats till
läget på Risön, vilken var en ö fortfarande på 1600-talet. Dessutom ingick i Risön ett
hemman i Tuvan som Per Olofsson köpt av Peder Andersson år 1602. När Per Olofsson
dog övertogs Risön av sonen Könik Persson. Bockholmen är troligen identisk med den
holme med fiskevatten som Per Olofsson köpte 1587 av samtliga ursvikensbor. När
Risön och Bergsholmen delades kom Bockholmen under Bergsholmen. (13) 1684 skedde
ett byte mellan dessa bägge hemman i och med att Lars Larsson Bjur som ägde Risön
bytte bort sina åkrar på Bergsholmen, vjlka uppgick till2 tunnlands åker, samt
Storänget vid Risöns och Bergsholmens fäbodar till Mårten Jonsson på Bergsholmen. I
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stället fick Risön Bergsholmens andelar i Bockholmen med fiskevatten och notdräkten
vid Bockholmsviken samt laxnätstället som kallades Norr på halsen. (14)
Men även längre uppströms Skellefteälven har öar vuxit ihop med fastlandet. På Norrböle fanns Vinterholmen som låg vid älven ca ett par 100 m öster om nuvarande Strömsör, vilket ligger strax öster om E4:an. Den låg ungefär vid nuvarande behandlingshemmet Gläntan på Älvsbackaområdet. Under 1600-1700-talen var Vinterholmen ännu
vattenomfluten men på 1810 års karta över Norrböle var holmen hopvuxen med fastlandet. Det är oklart vad namnet har för bakgrund. Många ortnamn på vinter- syftar
på vinterväg. På Norrböle fanns en vinterväg över Skellefteälven till Sörböle vid nuvarande E4:an men den ligger ett par 100m väster om Vinterholmen, så det är ovisst om
den ligger bakom ortnamnet.
Vid Södra Hedensbyn fanns 1756 följande holmar från väster till öster: Holmen, storholmen, Kettilholmen och Tuvholmen. De åtskiljdes från land av en bäck. Karl Fahlgren omnämner en plats som heter Jungfruholmen som enligt ordningsföljden kan ligga
i södra Hedensbyn. Fahlgren skriver:" Antholmen, Skutholmen, Jungfruholmen, Bergsholmen, Risön, Vinterholmen och ett flertal andra holmar och öar på ömse sidor om
Skellefte älv är nu hopvuxna med fastlandet. På gamla kartor kan man emellertid se,
att de icke utan orsak bär sina namn". Tyvärr anger inte Fahlgren någon källa på belägget Jungfruhol men, men ordningen mellan namnen verkar först vara södra sidan
från havet och inåt, och sedan samma riktning på norra sidan av älven. Därför verkar
Jungfruholmen ha kunnat lega i södra Hedensbyn. En trolig plats skulle då kunna vara
Holmen, som verkar ha tappat sin förled. Det är mindre sannolikt att någon av de
andra önamnen skulle ha bytt namn. {15) I de övriga byarna längs Skellefteälven finns
inte någon trolig plats som skulle kunna vara Jungfruholmen. Jungfru-namnen längs
kusten kan syfta på kapell som varit helgade åt jungfru Maria. På Bjuröklubb finns
Jungfruhamn och vid Burvik Jungfruviken.
Inte långt från Holmen i södra Hedensbyn finns Munkåkern, äldst belagt på en karta
över Hedensbyn från 1756. Även norra stranden av älven hette då Munkåkern. Både
namnet Jungfruholmen och Munkåkern pekar på att här kan ha funnits någon religiös
institution under medeltid. Lars-Erik Edlund har berört Munk-namnen vid Hedensbyn
och menar att de faller in i ett mönster av hamnar efter Norrlandskusten. Han säger
om Hedensbyn att på en karta över Morön från början av 1800-talet finns Munkåkern
och Munkåkersslåtten på södra sidan om Skellefteälven mittemot Morön. Han nämner
även att Ernst Westerlund har en uppgift på Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå att
namnen i Hedensbyn kan sättas i samband med kustsjöfart och handelsvägar. (16)
Vid Norra Hedensbyn fanns vid gränsen mot Morön Alderholmen, där endast namnet
påminde om en gammal ö. Längre österut Svidigrönnorna vilka bestod av 3 små öar
och vuxit ihop. Där fanns åker av lermyllan. Intill fanns grunden Pär-Oisgrönnan och
Lillgrundet. Längre österut fanns Risön som ännu var en ö år 1756. Gården räknades
som en egen by. Intill gränsen mot Bergsby fanns Grandgrönnan.
På en karta över Tuvan från 1723 finfis följande holmar, från väster till öster: Lillgrönna, Grönna, Skutholmen, Smutsgrönna och Selbogrönna. Den sistnämnda holmen har
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troligen fått namn av bonden Anders Olsson Selbo eller Silbo som ägde hemmanet
nr 3 i Tuvan 1557-1583. Han var ett tag även länsman i Skellefteå socken. Namnet
Skutholmen är fortfarande levande och förmodligen fanns en skuthamn här. Indirekt
antyds en sådan av militärens recognosering från 1811.
I södra delen av Skellefteälvens mynningsvik ligger öarna Degerön och Långön vilka
alltid tycks ha legat under Ytterviks by. Ytterviksfjärden kallas på 1648 års karta över
Yttervik för Ensviken. Detta namn kan ha varit det ursprungliga namnet på Ytter- och
Innerviksfjärdarna. Innervik ligger i den inre delen av fjärden och Yttervik i den yttre
delen. Denna vik måste ha haft ett namn och då troligen Ensviken. Alternativt kunde
man tänka sig att en av de små vikar som idag finns vid Yttervik intill Ytterviksfjärden
kunde ha burit detta namn, men dessa vikar verkar vara resultatet av en sentida uppgrundning. De finns inte utmärkta på 1648 års karta. Namnet Ensviken är otolkat.
I området skulle sålunda ha funnits tre gamla viknamn, nämligen: Gunsviken, Ursviken
och Ensviken.

1648 drs karta över Ytten1ik.
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PETER GUSTAFSSON:

CHAPMAN OCH SALTSTRÖMMINGEN

Den här artikeln är ursprungligen ett föredrag, hållet vid "Scientific
forum" i Jakobstad den 10 juli 1992- ett maritimhistoriskt seminarium
på temat" Jacobstads Wapen, Chapman och skeppsbyggnadshistoria",
arrangerat som en del av festligheterna kring sjösättningen av
"Jacobstads Wapen".
Föredragen är publicerade i Jakobstads museums publikationer nr 26.

"Jacobstads Wapen" pd väg in i Kdgefjärden 28 maj 1994.
Foto: Annika Sander.
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*****
Vad gjorde Medelhavet när Napoleons armeer tågade fram i Egypten? Jo,
vimlade av engelska fregatter! Så skrev en gosse en gång i en skolkria om
napoleonkrigen. Om nu inte Jakobstad direkt vimlar av F H Chapman, så
skulle man väl ändå i samma anda kunna påstå att Chapman går som en röd
tråd genom staden dessa dagar. Och med den stilblomman fick vi i alla fall en
marinhistoriskt korrekt ingress.
Tillsammans med den röda tråden Chapman och skeppsbyggmästaren Bertil
Bonns själv, så går också flera kardeler över Bottenviken till Skellefteå, där
tackel och tåg till" Jacobstads Wapen" slås på repslageriet i Kåge- ett av
Sveriges få bevarade fullständiga repslagerier. Skellefteå kommun har helhjärtat ställt upp på detta och det är glädjande att man, förutom andra tacklingar av
ytterligt sekundär natur, nu också satsar på en verkligt "schysst" tackling. Av
bl a den anledningen har jag lovat Pekka Toivanen att prata litet kring Chapmans besök i skelleftebygden under den bottniska resan "att bese skogarna"
1758-59.
Örlogsfartyg fick bara byggas i ek, som vid den här tiden hade blivit en bristvara och dyr att importera. Chapman menade att den svenska furan också
kunde duga. Han hade räknat ut att ett furufartygs livslängd var 2/3 av ett
ekfartygs och kostnaden blott 1/3 av ett ekfartygs. I norr fanns ännu god
fura och där borde man bygga örlogsfartyg, menade han. Därför den bottniska
resan.
När Chapman kommer till trakterna av Lappträsk och Sangis väster om
Torneälven och nuvarande riksgränsen, konstaterar han att "här var ingen
skog q var". Förmodligen fanns det skog i nutida mening, men omfattande tjärbränning i skogar inom räckhåll från bebyggelser hade säkert gått hårt fram
även bland sådana furor som kunde intressera en skeppsbyggare.
Bland skogskunnigt folk i skelleftebygden i vår tid ansåg man att en mogen
och avverkningsbar fura - en "fullmåling" - skulle minst ge en rotstock om
18 fot med en toppdiameter på 9 tum. Alltså: en 5.4 m lång stock, 22.5 cm i
diameter i lilländan.
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Men Chapman sökte nog något annat, nämligen skeppsvirke. Här och där under sin
resa låter han fälla och mäter upp vad han anser vara lämpliga träd. De är 240-310
år gamla och kan ha en diameter vid marken runt 20 tum och en längd av 25-30 fot
till första kvist där diametern är 12-16 tum! Om .e1t sådant träd skriver han: "Detta
var av de medelmåttige". En fura, 26 tum vid marken och 34 fot till första kvist, får
omdömet "tämligen gror'. Men det fanns ännu grövre: vid Burvik SO om Skellefteå
hittar han mastträd som är 25 tum i diameter 10 fot över marken och 50-60 fot till
första kvist! Det kan man kalla "fullmålingar"!

Under sin resa längs den svenska bottenvikskusten från nuvarande riksgränsen
och ner till Ratan i mellersta Västerbotten finner Chapman lämplig skog på flera
ställen trots en ganska omfattande tjärbränning här och där och han anger också
tre platser där skogstillgången och övriga förhållanden talar för anläggaodet av
varv. Den första är Bergön i Kalix skärgård. Den andra är Kågefjärden en dryg mil
norr om Skellefteå och den tredje är i Burvikstrakten drygt 3 mil sydost om Skellefteå. Det skulle föra alldeles för långt aUtbär följa Chapman hela vägen i nuvarande
Sverige, varför jag koncentrerar mig på skelleftetrakten.
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•

Vid Kinnbäck och Avan längst i norr i Skellefteå socken - skriver Chapman - finns
ganska litet skog. Kanhända man skulle kunna få 500 st tjänliga träd till plankor.
Piteborna låter hugga virke här att bygga klinkskutor av. De brukar ej längre plankor
än 12 alnar.
Vid Byskeälven finns ingen duglig skog- mesta delen ihålig. En halv mil västanför
Drängsmarks by begynner en skog - drygt 3 mil i fyrkant - som är tämligen grov •..
med somliga träd tjänliga till master. En stor del är korta och tjocka träd, tjänliga till
intimmer.
De träd som växa på Drängsmarks ägor är mycket ihåliga. Ungefär l mil inuti skogen
är en tjärdal; tvenne muskötskott från samma SV ut, står på en liten krets över 20 träd
- det minsta av dem 18 tum i diameter och ungefär lO alnar bruklig längd - tjänliga till
intimmer och plankor; mesta delen friska, är katade till tjärved. (Katning är att i omgångar med ett par års mellanrum barka tallen nerifrån och uppåt några meter; i början lämnas en smallodrät barkrand som sedan tas bort när man barkar sista gången).
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Här finns virke, skriver Chapman, till 8 a 10 fullkommelige stora skepp, så väl i anseende till myckenheten som till grovheten. Detta var skog i trakterna av dagens
byar Ullkågeträsk och Norrlångträsk. All denna skog måste köras till sjön vid gästgivaregården i Frostkåge. Vägen är jämn. 1/4 mil därifrån är en liten holme som heter
Kattisholmen och där kan byggnaden ske. En god hamn; stapelplatsen vänder sig mot
söder. Då fartyg skall härifrån skola de passera Kågnäsudden. Även runt byn Ostvik,
norr om Kågefjärden, fann Chapman ca 1000 träd av lämpligt slag.

d
.l

Det kan finnas skäl att dröja vid Norrlångträsk en stund. Många har liknat skellefteborna vid smålänningarna. Småland har sitt Jerusalem i Jönköping och Norrland har
sitt i Skellefteå, sägs det. En nyttobetonad fromhet i förening men klurighet, gott handlag och sparsamhet. Jag tänker på framväxten av sådana välkända företag som Alimak,
Skega, Foco, Futurum och Br. Lundbergs t ex. Och det finns fler! Drygt 200 år efter
Chapmans besök i Norrlångträsk fick två bröder i byn för sig att dom skulle bygga
båtar och därmed skapa arbetstillfällen. Konceptet (som man ska säga i dag) fick bli en
kombination av några båtar de såg nere vid sjön - men i plast. Företaget lyckades och
det är i dag dom välkända Utternbåtarna.
Skellefteå blev ej stad förrän 1845 och lydde fram till dess administrativt under Piteå.
Detta ställde till besvär, inte minst för den framväxande sjöfarten. Även umeborna ansåg sig ha intressen att bevaka i skellefteområdet och denna rivalitet försenade nog
stadsgrundaodet i Skellefteå.
Forskar man om skelleftesjöfarten, måste man t ex söka bilbrev både på Piteå och
Umeå; ty Lövångers sn lydde under Umeå. Och Umeå brann 1888 och därmed många
bilbrev•.. Och i Kommerskollegiums fribrevshandlingar kan t ex Bergskärets varv i
Lövångers sn hamna under Umeå sn! I bästa fall; men där kan lika gärna bara stå
"Västerbotten".
Det blev aldrig något örlogsvarv på Kattisholmen i Kågefjärden. Men strax intill, på
Ön vid Kåge, fanns ett varv redan på 1500-talet; där och i Ullånger som enda platser
i Norrland lät Johan m bygga galejor 1585-87. Och under den stora skeppsbyggnadsepoken på 1800-talet byggdes många handelsfartyg på detta varv och på ytterligare tre platser i fjärden.
Ja, nog fanns det skog så det räckte på sina ställen trots den omfattande tjärbränningen. Chapman pratar med bonden i Norrlångträsk, som säger att han har "en skön ung
skog", som han emellertid inte själv sett på 20 års tid. Och på "Skelleftenäset" fanns
en myckenhet grov skog, men full med "tjörn", "sköror" och "rötor". Tjörn är mycket
kådrikt och hårt virke, sköror är sprickor och rötor är ja, rötor. Den skogen var alltså
.fur gammal.
Trakterna kring Bureå och Burvik SO om Skellefteå tycktes innehålla det mesta av
den skog som Chapman sökte, trots att "Burevikskogen har lidit stor skada av storm.
En myckenhet stora träd låg omkull och större delen spruckna av stormen som velat
kröka dom." Trots det fanns det rundHult åt små fartyg, master till små skepp och
jakter, träd till plankor om 36 fots längder, kölar, kölsvin, master, intimmer och berg-
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hult till stora skepp. Och allt inom rimliga räckhåll från sjön. Här tycks Chapman nära
långt gående planer på att låta bygga fartyg, ty han kartlägger nu befolkningsunderlaget i byarna Ursviken, Yttervik, Bureå, Bäck och Burvik, antecknar dagslöner, arbetstider och matvanor: "de vill ha lO mark kopparmynt om sommardagen, går på arbete
kl4 om morgonen och slutar kl 9 om kvällen." Arbetsfolk skall ha 4 gånger mat om
dagen:
"kl6 ~kaka bröd, lite smör och drick eller mjölk
kilO mjölvälling af mjölk, salt stömming och bröd
kl 4 filbunke, bröd och strömming
kl 9 kornmjölsgröt och smör, dricka eller mjölk."
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Chapman måste ha lodat i folkdjupet, ty innan han skriver ner den här matsedeln
så har han i dagboken antecknat att "l'tönna saltad strömming kåstar 15 D kmt".
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Ännu i denna dag kan man i byar åt Burträsk-hållet få höra att "snålskelletboen, dem
leva av saltströmmingen å blåmjölka". Chapmans matsedel tycks ge syn för sägen.
Att man ofta åt saltströmming och drack skummjölk, vill säga. Hur det kan vara med
snålheten ska jag kanske som inflyttad smålänning, och med hänsyn till omständigheterna, försiktigtvis inte uttala mig. Att det är åt Burträsk-hållet man kan få höra
sådana sanningar ägnar inte att förvåna. Burträskborna och skellefteborna har nämligen en numera ganska vänskaplig träta igång sedan slutet av 1500-talet. Då ville
nämligen burträskarna bryta sig loss från Skellefteå socken, bilda egen församling och
bygga egen kyrka • ty man hade en dryg väg till sockenkyrkan i Skellefteå.
Skellefteborna vägrade i sten och till slut fick Karl IX själv ingripa, knäppa skellefteborna på näsan i det han frågade om de i Skellefteå allena vilja till himmelriket och icke
unna andra med sig att komma dit. Burträsk blev egen församling år 1606.
Men- åter till Burvikstrakten. "På den udden som ligger NO från byn (Burvik) kan
byggningen ske. Detta är allt vid slut av Skellefteå socken". Här blir man enda gången
litet brydd över Chapmans uppgifter: uddarna NO om byn ligger mot öppet hav och
tämligen oskyddat för ett varv. Felskrivning? Kan han ha menat NV? Där finns en
udde som idag beter "Byggnäsudden", därför att man enligt traditionen ska ha byggt
fartyg där förr. Och det är alldeles riktigt. På avvittringskartan 1783 hittar man här två
namn: Bynäset och Skeppsvarvsudden. I beskrivningen till kartan berättas det att
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sedan den grovbladiga sågen lagts ned, så är arbetarnas förnämsta näringsfång "fiske
och skogens förädlande till skeppsbyggnad och tjärbränning." Den hittills enda kända
skutan byggd här var en brigg som hette "Fruktan" byggd för pitebor 1804.
Men åter till Chapman. Kan han ha menat SO? Går vi mot SO och tar fasta på Chapmans uppgift att detta är alldeles vid slutet av södra sidan av Skellefteå socken, så
kommer vi bl a till Bergskäret vid södra sidan av Bäckfjärden. Och det är så till den
grad södra sidan av Skellefteå socken att det är ett litet, litet stycke in i Lövångers sn!
Det dröjde länge innan det var lokaliserat, ty det finns flera Bergskäret i de två
socknarna Skellefteå och Lövånger, och på två har det byggts fartyg- ett i vardera
socknen.
Redan 1779 byggdes här en galeas för en redare och skeppare Tafvelin i Umeå. 1780
-81 byggdes två snaubriggar för Koch & Söner i Uddevalla. Huruvida dessa byggen
kan ha något samband med Chapmans resa 20 år tidigare, har jag inte hunnit följa
upp. Men Chapman hade ju många band till Göteborg. När det gäller nästa bygge barkskeppet "Åkers Bruk" 1783 - förefaller det dock som om Chapman kunde haft
ett finger med i spelet. Bland beställarna märks en von Wahrendorff, en av delägarna
• o
1 Akers Styckebruk.
I sitt arbete "Västerbottnisk skeppslista" säger framlidne redaktören på VästerbottensKuriren och forskaren Kurt Boberg att "Hertiginnan af Södermanland" var det första
barkskepp som byggdes enligt anvisningarna i Chapmans "Architectura Navalis Mercatoria". Fartyget byggdes 1774 på Djurgårdsvarvet, enligt uppgifter från Sjöhistoriska
museet i Stockholm. Bland delägarna i detta fartyg fanns såväl Chapman själv liksom
en annan av delägarna i Djurgårdsvarvet:
grosshandlaren och kommercerrådet
o
Joachim Daniel von Wahrendorff. "Akers Bruk" skulle enligt Boberg ha varit det
tredje barkskeppet byggt enligt anvisningarna i" Archtechturan". Termen barkskepp
kanske inte är helt korrekt i detta sammanhang. Chapman talar ju om fartyg av "barks
skapnad" och menar då ett lastdrygt enkelt skjroy, utan galjon och extra utsmyckningar. Det tycks ha byggts några fartyg av "barks skapnad" redan före" Architechturan";
Jakobstads Wapen var ett av dem. Barkriggen - alltså en tredje mast med gaffelsegel dyker också upp vid denna tid och rigg och skrov sammansmälter senare till ett
begrepp- barkskeppet. När barkriggen dyker upp ute i stora världen kallas den
"svensk rigg" och forskare menar att den kan ha uppstått någonstans vid Bottenhavet
-Bottenviken. Men var? Man har föreslagit Gamla Karleby.
Lite vanvördigt kunde man tänka sig att Chapman med vår tids vokabulär sa till von
Wahrendorff: "Hördu, Jocke, faxa Du det här konceptet till grabbarna på Bergskäret
vid Bäckfjärden så får Du en prima skuta fort och billigt! Gott virke finns i överflöd
och dom jobbar från 4 på morgonen till 9 på kvällen för 10 mark och lever bara på
saltströmming och skummjölk."
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Men - skämt åsido - det här var inget nytt. Man lät gärna bygga fartyg norrut, ty där
var billigare; det är redan utrett och konstaterat. Intressant i detta sammanhang är
emellertid att Chapman kan ha haft ett finger med i spelet när skeppsbyggeriet tar sin
början även i skelleftetrakten under 1700-talets sista decennier efter lättnaderna i det
bottniska handelstvånget. Full fart blev det dock först på 1820-30-talen; och då var
varvsverksamheten och antalet fartyg tidvis större än i Umeå.
Nå, men bark nummer två, då? Jo, enligt Boberg var det en "Amphion" om 180 läster,
byggd av Zachris Franzen m. fl. handelsmän i Uleåborg år 1778 och såld till kommecerrådet Arvidsson i Göteborg.
Som en liten kuriositet kan nämnas att Franzen och andra redare och handelsmän i
Uleåborg sannolikt väl kände till varvet på Bergskäret; det låg ju vid segelleden. På
Nordenankars sjökort från 1790 ser vi en ankarplats vid Vånöra ett par distansminuter
öster om Bergskäret I sundet norr om ankarplatsen - vid Gräsviken - fanns vid denna
tid ett stort fiskeläge, med kapell och marknadsplats. Kapellet står nu i hembygds par-
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ken i Bureå. Förutom talrika hål efter utskurna sälbösskulor, pryds dess väggar av
inskurna namn och årtal. Minst sex av dem som går att tyda var handelsmän från
Uleåborg: Pehr Petrelius 1756, Johan Stenius 1761, Brandberg 1773, Engman, DM
Blom 1800 och Hoffren. Petrelius och Franzen var gamla affärsbekanta.
Chapman gick ur tiden 1808. En minnesteckning över honom skrevs av skalden och
sedermera biskopen Frans Mikael Franzen. Han var son till nyss nämnde Zachris
Franzen i Uleåborg. Av biskopens barn valde alla utom ett den lärda banan; och det
var sonen Seth Mikael, som i stället valde att gå i farfaderns fotspår och gick i lära
hos sina farbröder i Finland. Han blev också handelsman och redare och utförde sin
mannagärning i Skellefteå åren 1844-63 som trävaruhandlare, redare, rysk vicekonsul
och en av den unga stadens äldste. Han får representera de mänga handelsmännen och
redarna under Skellefteås första tid som stad. Han hade 8 fartyg, varav 4 i ostindienfart. Nieanor Sandström i den kända skeppshyggarsläkten Sandström byggde flera av
hans fartyg. Han "återupptäckte" Ostindien och vid ett tillfälle nästan vimlade Burma
av hans fartyg: hans barkskepp Skellefteå havererade på utgående med teaklast från
Moulmains hamn samtidigt som hans barkskepp Zacharias (döpt efter farfardern i
Uleåborg) var på ingående.
Biskopen och Fanny-sångernas skald Frans Mikael Franzen hade en dotter som hette
Anna Francåska - kallad Fanny. Hon avled 1848. Brodern Seth Mikael i Skellefteå
hade då under byggnad en skonert på sitt varv vid Strömsör i Skellefteå. Hon löpte
av stapeln samma år och fick namnet Fanny efter systern. Fanny gick på Medelhavet
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de första åren, men sedan blev det mest resor med trälaster till Danmark och Tyskland tills hon såldes till Roslagen 1878. 1891 försvinner hon ur skeppslistorna. En
dagbok, förd av styrmannen i Fanny, bonden och sjömannen Gustav Holmström i
lnnervik, ger lapidariska vardagsbilder från en sjömans tillvaro i Skellefteå vid den
här tiden: vårutrustningarna i vinterhamnen medan isarna ännu låg tjocka, 3-4 resor
med trälaster under säsongen (ofta i barlast hem) kapplöpningarna med vintern hem
på hösten och avriggningar i snöstorm och kyla; vintertidens arbeten i skogen, omsorger om hemmanet, fångst, slakt, mööelsnickring, hustimring, släkt- och marknadsbesök mm.
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På sjöresorna kommenteras årsväxten på destinationsorterna och spannmålspriser
noteras, ty skelleftebon var hela tiden bonde och sjöman. Sjötjänst, varvsarbete och
virkesleveranser gav tidvis goda inkomster åt folk i bygden under den långa tid som
sjöfartsepoken varade. Och t o m skellefteborna kunde då tumma på helgfriden: en
bonde på Vikgårdan i Ostvik gick en söndagseftermiddag till byn för att hämta ett
handbrev som kommit med posten. Hemkommen läste han och begrundade det och sa
sedan till brodern som satt och läste i postillan: "Franzen, den buten, skall ha en båt.
Du får säga Amen när du vill!"
Det var nog i mycket också en de snabba klippens tid; bygga en skuta och sälja med
last och allt. En namngiven bonde i Ersmark hade byggt en skuta på spekulation på Ön
i Kåge i början av 1830-talet. Men när det skulle bära till, ville hon inte i sjön. Och bara
det var ju ett dåligt omen. Och bara det borde ju ha stämt till eftertanke. Han for runt i
Kåge och köpte ihop allt fett han kunde få tag i och till slut lyckades det och hon gled
av stapeln. Det här luktar ju litet vandringssägen, men eftersom det hände i Kåge så är
det inte bara sannolikt utan helt visst sant, eftersom det var i Kåge det hände. Nyriggad
och med fulllast fördes hon av en lejd skeppare till Stockholm, där skepparen fullgjorde sitt uppdrag, men försvann med alla pengarna. Bonden blev så vred som bara en
ersmarksbonde kan bli, så han packade en färdkost och fotvandrade till Stockholm för
att hålla räfst och rättarting med bedragaren. Men han fick naturligtvis gå hem samma
väg med oförrättat ärende.
Och osäkra tider; åter till styrman Holmströms dagbok: den 17 juli 1870 ligger Fanny
i Bureå med trälast och däckslast nästan upp till vantjungfrurna, klar att segla, när
självaste patron Johan Marklund på Bure Bolag kommer ombord och berättar att
fransmännen har förklarat krig mot preussarna och alla tyska hamnar är blockerade;
detta var två dagar före den officiella krigsförklaringen den 19 juli 1870 i fransk-tyska
kriget. Man bidar några dygn, men seglar sedan iväg utan destination och allt gick
vägen till sist, men det är en annan historia. Man lastade mycket och man seglade
hårt.
Buresågen var ett av de tidigaste stora sågverken i skelleftebygden, bekantgjort genom
P O Enqvists roman "Musikanternas uttåg". Bekantgjord, genom Sara Lidmans
senaste romansvit, är också handelsfirman Markstedt & Söner i Skellefteå. Firman
ägde flera sågar och byggde sina fartyg på Alderholmens varv i Yttre Ursviken - nu
vårdat som kulturminne. På Alderholmen - det mest kända av de 20-talet varv och
byggplatser vi nu. känner till - kan man i dag se stapelbädden där man byggde de
största, de snabbaste och de sista stora fartygen i skelleftebygden: Andrea Wilhelmina
1873, Sävenäs 1875 och Antoinette 1878. Andrea Wilhelmina seglade Malmö Melbourne på 114 dygn, såldes sedermera till Norge 1893 och övergavs i Atlanten i
november 1899.
Antoinette torde ha varit den första barken med dubbla mesangafflar; strandsattes på
Manilla av en tyfon. Såldes, gick sedan med 1000-tals kineser till USA för ett
Hongkong-rederi tills hon åter kom i svensk ägo 1898. 1916 sattes hon i brand av en
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tysk ubåt på Nordsjön. Hon var det näst största fartyg som byggdes i Västerbotten.
Det största var barkskeppet Stavanger, byggt i Sikeå 1880.
1870-talet var den "stora" tiden. Sedan fick man likt kapten Onedin kämpa allt hårdare mot de allt mer övertagande ångfartygen och under 1880-talet gick det sedan snabbt
utför. Före den stora seglationen hade alla kustbyar sina skutor som upprätthöll infrastrukturen i Bottniska viken och säkert stundom också trotsade handelstvånget och
styrde söder om Åland. Och den sista blev också en bondeskuta: skonerten "Huldia"
från Avan i Byske. Det är en händelse som ser ut som en tanke att det i dagarna är
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nästan exakt 100 år sedan "Huldia" löpte av stapeln; det sista segelfartyget som byggdes i Västerbotten. Då hade minst 200 fartyg byggts och/eller hört hemma i det område
som är dagens Skellefteå. Nu börjar det om igen - i Österbotten. Fast på en litet annan
bog, kan man säga.
För 10 år sedan levde ännu personer som räknat 26 segelfartyg samtidigt för ankar
på redden i Kåge. Nu väntar vi i Kåge på att få se ett: "Jacobstads Wa pen"!

*****

Så seglade då äntligen" Jacobstads Wapen" in i Kågefjärden lördagen den 28 maj
1994 och lät ankaret gå strax innanför Bergskäret kl21.07. Det var en vacker
afton!

Foto: Peter Gustafsson.
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FORSTA ANGSAGEN I VASTERBOTTEN
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Johannåsfors såg i Klutmark var en vattensåg som kunde drivas med ångkraft, vilket
ju kan synas något märkligt. Och det var nog mer som var egendomligt med Johannisfors. Detta berodde mycket på disponenten och delägaren Nieanor Sandström, en
företagsam och uppfinningsrik herre. Så här lyder sågens korta men spännande historia:
I början av 1800-talet bodde på Karlgård (som fortfarande finns kvar på Sörböle) den
rike och mäktige skeppsbyggaren Johan Sandström. Denne ägde vid Finnforsån en
liten omodern vattensåg med ett enda grovt blad i sågramen. Han skaffade sig tillstånd
att flytta denna såg längre ner efter ån till ett fall i Klutmarks by, strax före åns utflöde
i skellefteälven. Samtidigt fick han rätt att ändra den till en modern finbladig såg med
flera tunna blad i de två ramarna.
Johan Sandström avled 1841 innan sågbygget hann komma igång och det blev en av
sönerna, Nieanor, som genomförde sågprojektet. År 1844 blev en damm fårdig över ån
och året därpå byggdes såghuset - 22 x 12 m - med två toppmoderna sågramar.
Sågverket kallades Johannisfors, troligen efter fader Johan - som planerat företaget.
Senare ändrades namnet till Johannesfors. Johan Sandströms arvingar var ägare och
Nieanor blev disponent.
Sågtimmer måste man köpa från byarna uppefter Finnforsån och flotta ner till sågen.
Men detta var ett ganska begränsat fångstområde, efter skellefteälven fanns mycket
mer virke att hämta.
Sågdammen med timmerintaget låg högre än stora älven. Hur skulle timmer kunna tas
upp dit? En hög och brant sandås låg i vägen. Men Nieanor var tydligen en man med
fantasi. Tvärs igenom åsen grävde han en TUNNEL genom vilken sågtimmer drogs

från skellefteälven upp till sågdammen.
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.Johannisfors såe
(enl brandförsäkringshandl.1855)
l. Disponentbostad
2. Såghus med 2 dubbla ramar och kvarn
med 2 par stenar
3. Klutmarkböndernas vattenkvarn
4. Railväg för bräder till älvstranden
5. Boningshus med uthus
6. Smedja
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De i Johannesfors sågade bräderna skulle uttastas i Ursvikens hamn. Dit transporterades de i flottar, sammanhållna av "järnband". Detta gick ofta alls inte bra. Flottarna
slogs sönder i älvens forsar, bräderna förstördes och järnbanden försvann.
I Ursviken togs bräderna upp på land för att skuras rena från dy och slam samt för att
torka. Till skutorna på redden utfördes bräderna med pråmar. Senare övergavs brädflottningen och ersattes med nösttranstport, vilket givetvis blev mycket kostsamt.
Från början byggdes vid Johannesfors såg ett mindre boningshus och en smedja. Snart
(1850) uppfördes också för disponenten en stor tvåvånings mangårdsbyggnad (22x12 m)
med ladugård, stall, magasin m m. Boningshuset var synnerligen elegant inrett och
möblerat med bl a fortepiano, spegel med böhmiskt glas, konsolbord i pyramidmahogny, högt bokskåp i bonad björk m m, allt enligt brandförsäkringshandlingarna.
Nieanor Sandström var änkeman då han flyttade till Johannesfors, men gifte sig där
med de två döttrarnas guvernant, adliga fröken Anna Braun. Familjen levde här ett
livligt herrgårdsliv med ridturer i skogarna eller roddutflykter på Finnforsån till "Fåfängan", där man förlustade sig i det gröna.
Redan 1845 köpte Lejonströms sågbolag en tredjedel av Johannesfors. Syftet angavs
vara samarbete om timmeranskaffning och flottning. Johannesfors måste köpa allt sitt
sågtimmer från bondeskog, hade inget privilegium om "stockfångst" från kronoallmänning som Lejonström. Allt lejonströmtimmer som kom i Finnforsån fick nu Johannesfors ta hand om, men också en del av det som kom i storälven.
I östra änden av sågdammen hade klutmarksborna fått bygga en kvarn, som dock inte
kunde användas sommartid, när sågen var igång. Vattnet räckte inte till. En överenskommelse härom träffades 1845, som innebar att kvarnen inte fick nyttjas från slutet
av maj till medio oktober.
Troligen var det denna vattenbrist samt högkonjunkturen under
Krimkriget som var
o
anledningen till att Nieanor Sandström år 1855 inköpte en ANGMASKIN. Två inmurade ångpannor i ett särskilt hus med en 19 m hög skorsten gav ånga till en 40 hkr högtrycksångmaskin med två cylindrar. Maskinen kunde driva sågens två ramar, men
också en kvarn med två par stenar, som byggts intill såghuset.
Norrlands första ängsåg hade anlagts 1849 i Tonadal utanför Sundsvall. Nieanor Sandström kom endast några år senare ocb Johannesfors blev den första ängsågen i Västerbotten.
Tveksamheten var givetvis stor inför en sådan här nyhet. Hovkamrer Nils Clausen, som
var disponent vid Lejonströms såg och delägare i Johannesfors, protesterade redan när
ångmaskinen skulle köpas. Han trodde tydligen inte på dessa eldfarliga maskiner. Men
han hade ingen majoritet på bolagsstämman och kunde inte stoppa anläggningen.
Och något ångmaskintillstånd hade Nicauoc Sandström inte skaffat sig hos Konungens
Befallningshavande. Snart kom därför en ukas från Umeå att maskinen inte fick använ-

....

JohannesforsÅng & WattensiJgwerk i SkellefteiJ, belägen vid Finnforslins
utlopp i Skellefte älv vid Klutmarks by, var länetsförsta dngsiJg.
Akvarellerad tuschteckning friJn 1800-talets mitt.
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das. Pannorna förseglades av kronofogden tills att vederbörligt tillstånd ordnats och
verksamheten kunde fortsätta.
Ångan var i Johannesfors bara ett komplement till vattenkraften när Finnforsån sinade. Men verksamheten var så ny och ovanlig att t o m kronprins Carl - som senare blev
kung Carl XV - besökte sågen. Det var är 1858 under en resa förbi Skellefteå som han
gjorde en avstickare till Norsjö och samtidigt tog sig en titt på Johannesfors.

År 1857 såldes både Lejonströms och Johannesfors sågar till Salomon Fredric Säve,
en läkare från Stockholm som ägde bruk på flera håll i landet. Nieanor Sandström
blev disponent för båda sågarna och flyttade till herrgården vid Lejonström. Den stora
disponentbostaden vid Johannesfors lär senare ha rivits och flyttats ner till staden.
En av fördelarna med ånsågar var att de - oberoende av vattenfall - kunde placeras där
sågtimmertillgången var god och där det var nära till utskeppningshamn. En ängsåg vid
Johannesfors var alltså helt fellokaliserad. Svårt att få upp timmer från storälven och
mycket dyr transport till kusten och lastageplats.
Säve insåg omedelbart detta och flyttade 1859 Johannesfors ängsmaskin till en ny såg,
som han byggde på Ytterursvikens mark vid skellefteälvens mynning. Här kunde timmer tas in från älven och skutorna lastas med bräder direkt från brädgården. Efter anläggaren fick den nya sågen namnet Sävenäs.
På Sävenäs anlade doktor Säve också en MASUGN med bessemerverk för ståltillverkning. Bakar och ribb från sågen kolades till träkol, som användes vid järnframställningen. Järnmalm kom söderifrån med båt.
Sågen i Johannesfors drevs alltså med ånga endast åren 1855-59. Som enbart vattensåg
fortsattes driften några år, men snart blev Johannesfors bara husbehovssåg för Klutmarks by.
Alla lämningar av Johannesfors såg och herrgård är numera borta. De försvann under
vatten när skellefteälven dämdes för Kvistforsens kraftverk och timmertunneln hade
rasat samman långt dessförinnan.

***
Huvudsakliga källor:
Skellefteå häradsrätts dombok.
Brandförsäkringshandlingar.
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LAGE JOHANSSON:

NÖJESLIVET I SKELLEFTEBYGDEN
-del l
l. Den allmänna bakgrunden
Umgängeslivet var under bondesamhället i Sverige i allmänhet inte klart avskilt
från arbetslivet - man höll arbetsgillen, träffades vid gemensamma arbeten,
kyrkobesök, marknader m m. Det rena nöjeslivet ordnades främst av byns
ungdomar, som kunde hålla informella danser- sommartid ofta på landsvägeneller bara träffas och umgås i exempelvis en bagarstuga. Speciella lokaler för
ungdomens nöjesliv fanns praktiskt taget inte.
Med industrialismen sker en uppdelning av arbete och fritid som inte funnits
tidigare. Fritiden "som en tydligt avskiljd del av dygnet, uppstår i samband med
arbetsgivarnas krav på en effektiv arbetstid". (l) Fritiden blir också roremål
ror de nya folkrörelsemas aktiviteter; nykterhetsrörelse, väckelse och arbetarrörelse. Samtliga dessa rörelse hade tankar om "bildning och nöje" ror sina
medlemmar, vilka kom främst från den nya och växande arbetarklassen.
Till det rena nöjet hörde naturligtvis dansen, som så småningom också blev en
viktigt inkomstkälla för nykterhetsloger, arbetar- och idrottsföreningar. Men
dansen var också en ständig källa till debatt inom folkrörelser och även bland
andra med fostrande ambitioner, som skola och kyrka. Inom nykterhetslogerna
kom vid 1800-talets slut dansandet ofta upp på dagordningen, eftersom logemedlemmarna var ålagda ett "värdigt sätt" och kunde då dans rorenas med
detta - speciellt som spritdrycker var vanliga i samband med dans? Ronny Alnbjörnsson har i sin uppsats "Logen 880 skärgårdsblomman" (i: Den dolda historien ... - Malmö, 1984) beskrivit en nykterhetsloge i Holmsund och de folkbildningssträvanden som hade stor del i nykterhetsrörelsens arbete. För övrigt var
ju studiecirkeln en uppfinning inom denna rörelse.
Under början av nittonhundratalet ökade debatten om dansen, for att kulminera
under början av 1940-talet med debatten om det s k dansbaneeländet, som Jonas
Frykman ägnat en mycket intressant och rolig bok med just den titeln. (2) Han
visar hur debatten kan sägas vara mer ett uttryck for debattöremas värderingar
än de faktiska fOrhållaodena bland ungdomar vid den tiden.
Under 20-talet kom också fler utländska influenser i själva dansmusiken, i och
med jazzens internationella genombrott. Detta gav ofta en rasistisk anstrykning
åt kritiken mot dansen, där de svarta jazzmusikerna utmålades som vildar och en
fara för den västerländska och kristna civilisationen.
Tidigare hade blåsorkestern varit den mest omhuldade musikensemlen inom
folkrörelserna, inklusive frikyrkorna, tith blåsorkestrar spelade såväl på möten
och demonstrationer, som till dans och underhållning. Blåsinstrumenten var i sig
själva också en produkt av industrialiseringen - serieproduktion av instrument
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B Idsorkester i Byske.

Godtemplare i Byske.
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var inte möjlig tidigare, och detta innebar också att priset blev överkomligt för
stora grupper. (3)
Vid sekelskiftet gjorde dessutom ett annat massfabricerat instrument entre i
dansmusiken - det i många kretsar forhatliga dragspelet. (4)
Industrialiseringen medforde också ett mer urbant sätt att bedriva nöjesliv,
influerat av den borgerliga kulturen. Man höll nu offentliga, utannonserade
danser, oftast i någon forenings regi. Men det hände också att orkestern själv
anordnade offentlig dans. (5) Härtill krävdes lokaler för fritidsaktiviteter och
det blev framför allt i ordenshus och Folkets hus (och -parker) som den framväxande arbetarklassen bedrev sitt föreningsliv - till "bildning och nöje".

2. Den lokala bakgrunden.
I Skelleftebygden började industrialiseringen på 1860-talet, med ängsågarnas
inforande. I Sävenäs startade ne ångsåg 1863, i Björnsholmen 1865, Klemensnäs
1866, för att ta bara de tidigaste. Efter sekelskiftet kom den s k sågverksdöden,
med många nedlagda sågar, men massafabrikerna var däremot på frammarsch;
Örviken startade 1907, Ytterstfors (Byske) 1908 och Klemensnäs 1912. (6)
Dessutom drogs järnväg från Bastuträsk till dåvarande Kallholmen (Skelleftehamn) 1912 och innebar en mängd nya människor och influenser i bygden. För
att inte tala om malmfynden i Boliden som ledde till Rönnskärsverkens byggande
1928-30.
Arbetarna organiserade sig också, även om det gick trögt med agitationen i
Västerbotten. Speciellt norra länsdelen var av tradition en bondekonservativ bygd.
1909 bildades dock det första socialdemokratiska partidistriktet i Västerbotten i
Sävenäs och den första arbetarekommunen var Skellefte skärgård/Kallholmen ...
1913 bildas arbetarekommunen i Ursviken. (7)
Nykterhetsrörelsen fick dock ett tidigare genombrott än arbetarrörelsen i norra
Västerbotten. I Skellefteå skärgård bildades IOGT-logerna Dunker i Ursviken
1882 samt Ungdomens hopp i Bergsbyn och stålhandske i Klemensnäs, båda 1883.
1891 bildades logen Sann nykterhet i Sävenäs. Senare kom logen Thor i Skelleftehamn (1901). På södra sidan älven kom IOGT-logen Havsörnen 1907. (8)
Logen 423 Stålhandske byggde 1886 ordenshuset Fridhem i Klemensnäs och kunde
år 1894 köpa in instrument till en egen mässingssextett, som säkerligen även hade
uppgifter inom nöjeslivet. Man hade nämligen diskuterat under rubriken "Hvad är
att göra for att uppmuntra ungdomen att besöka mötena?" En logebroder foreslog
hornmusik, medan en annan ro respråkade "lekar o nöjen efter mötena". Broder
F. Melander ansåg att "de unga böra sjelfva yttra sin mening om hvad som bäst,
kan draga dem till mötena". (9) Logen beslöt enligt protokollet att "mangrant
teckna sig for ett frivilligt, årligt bidrag till skuldens betäckande" och den 14 oktober 1894 tog man beslut om att ta ett lån på 350:-, varav 250:- skulle gå till "inköp
~rav hornsextett". (10)

61

Greta Högberg, född 1898 och uppväxt i Ursviken, berättar att det "var dans, eller
bal som det då hette, kanske en gång i månaden på Godtemplarhuset. Utfårder
med dans och teater förekom. Bio var det väl ganska sällan fore 20-talet i Ursviken,
men i Sävenäs fanns ju Tip-Top". (11)
Om man studerar tidningarna finns det fore 1920-talet endast någon enstaka annons
om danser i och runt Skellefteå. De enda offentliga nöjena är biografer, som Tip-Top
i Sävenäs och Central-Teatern i Ursviken, och teater, när kringresande teatersällskap kommer till staden. Dessutom förekommer konserter ibland, bl a besökte Henri
Marteau och Wilhelm Stenhammar Skellefteå i februari 1922. (12) Men det var inte
den typen av musik som spreds via dansbanorna: samma år annonserar Varumagasinet i Skellefteå om "nytt succesnummer: 'Kiss-Kiss', foxtrot, inkommer i dagarna".
Om man går fem år framåt i tiden, ti111927, har annonserna om danser blivit fler
occh nu kan man också se att en ny musikform, jazzen, har kommit till sta'n:
"STOR BAL å foreningshuset i Morön lördagen den 8 jan. kl 9 em. Finfin jazzorkester, bestående av piano, fiol, banjo, trumma etc. Servering."
(kursiverat i original) (13)
Men den äldre musiken dög fortfarande att dansa till:
"Dans i Öhrviken. / ••./Entre: herre l kr, dam 50 öre. Hornmusik". (14)
Bostonvalsen var något som hade slagit igenom kraftigt, och vanligen annonserade
man bara med:
"BOSTO N å teatersalongen. Lördagen den 15 jan. kl 9 em.
Musik av Näsström och Kjellin ". (15)

(f. d. Automatbuffen)

MUSIK:
Da~tli~ten:

l

kl. 12-1;6-7; S-11.
Sön.. &: hel~tda~tar:

1- 2,30; 5,30-7; 8--11.

The black and White trio
från Stockholm.

Absolut senaste

schla~ter.

Nytt för Skellef.teå.

Annons i Skelleftebladet
4 febr. 1928
~t r~

Il.

1
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Stig-Henrik Viklund:

ATT INVENTERA FÖRENINGSARKIV
- EXEMPLET BURTRÄSK F D KOMMUN

Undertecknad har arkivinventerat burträsk-bygden under perioden 2 augusti 1993
- 22 april 1994 på halvtid (mestadeles: en vecka arbetade jag med inventeringen sedan mitt sedvanliga arbete på museet en vecka- ånyo en vecka på arkivet osv.).
Det blir endast 4 ~ månader -- själv tyckte jag redan från början att minimikravet
borde ha varit på 6 månader, dvs. jag skulle ha hållit på ett helt år på halvtid.
Varför kan man ju fundera! Hur det än är så är det en tidsödande process att få
reda på det som skall stå i blanketten. En normal inventerare efterlämnar sig 2-3
pärmar. Beklagligt- jag fick ihop 16 pärmar (en allmän, tre korrespondens m m
samt 12 fördelade på vissa huvudämnen).
Min tanke var att först "kartera" =dvs. via tidningsfilm, böcker samt genomgång
av arkivmaterial i Folkrörelsearkivet (i Skellefteå + Umeå då det gäller distriktsmaterial) m m få veta vad det har funnits för föreningar i bygden och vilka som finns
1993-94. Nästa steg att ringa eller skriva till folk som förmodligen visste något om
föreningarna. Tredje steget: fältarbetet innefattande hämtning av arkivmaterial
(om nu intresse fanns att deponera handlingar för det mesta gratis- och brandsäkert),
genomgång av handlingar "på platsen" eller besöka någon som visste något väsentligt om föreningen/-arna.
Innan inventeringen sändes ett brev till vissa utsedda kontaktpersoner: en önskan
om hjälp med tanke på deras kunskap. En del av dem har varit till stor hjälp för mig:
Östen Andersson, Andersvattnet --Karl-Eric Boström, Bygdsiljum --Birger Eriksson,
Bodbysund -- Bruno Lundström, Skellefteå -- Gunda Lundström, Bygdeträskliden -Ingemar Nyström, Ljusvattnet -- Östen Sagebro, Mjödvattnet -- Kerstin och Stefan
Wedin, Villvattnet.
Mina tänkta tre steg följdes nog relativt bra: kartering i stort sett hela tiden -ringa/skriva från september och framöver samt fältarbetet några resor i början men blev flera ju närmare slutet på inventeringen. Pga att undertecknad inte har
körkort fick jag en chaufför - Peter Gustafsson, filialchefen på Folkrörelsearkivet.
Vilka uppgifter ville jag ha nedtecknat? Jo, följande:
Föreningens namn - namnändring - uppgått i annan förening - bildandetid - eventuell
reorganisering- eventuell vilandetid-upphörandetid (för förening som ej existerar)
- annat intressant om föreningens verksamhet - vilka arkivhandlingar som finns
bevarat (protokoll, kassaböcker, verksamhetsberättelser etc.)- och var de är placerade.
Dessutom - och det var Gustafsson och jag överens om - eventuellt få låna illustration
(helst foto) som kan användas till den sammanställning som skall göras efter invente~rr~
ringen.
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Resultatet: ibland bara föreningsnamnet och möjligen en angivelse vilket årtionde jag
hade uppgifter om den föreningen. I ett speciellt fall kunde det vara en fullständig
beskrivning inkl när protokollena fördes!
Jag skulle informera om möjligheten av att deponera arkivhandlingar på Folkrörelsearkivet. Kunde alltså inte gå alltför hårt fram ... Några orter t ex Bygdsiljorn (i Siljegården) har planer på att samla byns handlingar+ föreningspapper till ett ställe.
Det enda man kan hoppas är att handlingarna uppordnas så att det blir tillgängligt
för forskare. Men förmodligen är det en dröm!?
Under min inventeringstid uppmärksammade jag även personer som ogärna ville
att jag och Peter G. fick se vad det var för arkivhandlingar som fanns bevarat.
Tycker det är olyckligt- men vad göra åt saken?
En gång i tiden förekom en kurs i Edelvik. Det informerades bl a om Folkrörelsearkivet. Då sa en burträskare att nog skulle originalhandlingarna vara kvar - men
visst kunde han tänka sig att lämna ifrån sig kopior till arkivet. Vad sägs?
Här kommer valda delar av det insamlade materialet som förmodligen inte kommer
att användas i sammanställningen. Många gånger utdrag av vad som skrevs i lokaltidningarna rörande föreningarna. Läs gärna en äldre tidning! Tänk, vilket härligt
språkbruk som delges! Numera är det kort - och tråkigt!! I något enstaka fall har
jag även nedtecknat vad som stått i arkivhandlingarna.
POLITIK
1918 bildades tre avdelningar av Jordbrukarnas riksförbund - föregångare
till nuvarande centern - i Burträsk kommun: Bygdeträsk, Storbrännan och
Burträsk. Om den senare avdelningen berättar signaturen "Lunkan"
följande i Norra Västerbotten 1/3 1919:

"En lokalavdelning av Jordbrukarnas riksförbund bildades i höstas här efter
föredrag av hr Weizer. Elakt folk påstod att det blott var en ny uniform, som
högern ville skruda sig i och att den gamla kåpan trots allt satt inunder. När
åttondels-bönderna övergivit sina fäders tro och svurit den nya fanan sin ed,
så ville de mindre jordägarna ej vara sämre. Resultatet blev 50 medlemmar
i den nya föreningen.
Sedan dess har över föreningens verksamhet en gravlik tystnad härskat och
det är fara värt att därest ej upplivningsförsök med konstgjord andning snarast
tillgripes, så torde den arma nyföddas by snart utslockna. Det månde bliva glädje
i herdestället, när de arma vilsegångna återkomma, vilket sannolikt torde ske
den 25 mars."
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Här nedan en beskrivning när en arbetarkommun bildades - ur Västerbottens
Folkblad 28 februari 1930:
"NY ARBETARKOMMUN l KALVTRÄSK.
Bygded-Nysätra kretsstyrelse hade anordnat möte i Kalvträsk söndagen den 23 febr.
där även kamrater frlln Burträsk voro närvarande. Kamrat John Johansson, Robensfors, talade om partiet och Jwmmunernas uppgifter, varefter Uno Ericsson föredrog
partiprogrammet, vilket föranledde livlig diskussion. Som ordförande för diskussionsmötet utsllgs kamrat Lage Svedberg, Burträsk. Efterlit bildades Kalvträsks arbetarkommun, som vid starten erhöll17 medlemmar.
styrelseledamöter blevo: Ordf. och lwrresp. Signar Lindfors samt kassör Gunnar
Nilsson. Övriga ledamöter: Alf. Stenman, Alvar Lindberg och Nils Söderström, med
Adolf Söderström och Karl Fredriksson som suppleanter. Revisorer blevo John Viksten och Robert Lundström med Erland Nilsson som ersättare.
Anslutning till parti och distrikt beslöts frlln l april.
Glädjande är att se, att detfinns vakna socialdemokrater i Kalvträsk, och vi hoppas
att organisationen mlltte växa sig stark, vilket den nog gör, ty det var käcka kamrater
som fanns där.
Ref."
Ti~tar man i Västerbottens Folkblad kan man hitta "typiska" beskrivningar om motståndarna. Här ett sådant exempel - ur lördagen den 27 september 1930 -- undertecknat "Reflex":

"KÅSERI FRÅNVALSÖNDAGEN I BURTRÄSK.

Högerns valåkare i Burträsk bedrev i söndags ett intensivt arbete tack vare storaförberedelser av samhällets <Musse> med hjälp av sin högra hand <Marklind>. Ett berömmande ord ges även åt åkeriets konduktörer <Manå> och <Pyntan>. Manfår ej heller
glömma bort vagnkarlen <Sjömops> som,fastän ung, dock var nitisk i sin tjänst, troligen iförhoppning om meriter, så att tjänsten kunde bli långvarig och lönande. Ja, den
skrytsamme och välmående lokdirektören Liljekvist sken i klumpen som en sol, när han
gav order åt sinaförare att hämta till vallokalen de resande som <Musse> beställt, ty
nu var parollen, att nu eller aldrig skall vänstern klubbas ner.
Sämre tillslutning av resande hade det frisinnade åkeriet. Detta på den grund att åkeriets
reklamchef icke skött sin tjänst och kanhända även för det att tjänstepersonalen var
mindre. De resande, som hunnit upp till så där 80 vårar, åkte också hellre i högeråkeriets
vagnar, ty då blevo de mottagna av moderata kvinnaklubbens damer, som tjänstvilligt
ställde sig som ledsagarinnor till va/båset.
Dagens brådska smittade även valnämnden, ty vid valets slut sågs <Musse> med en av
sina konduktörer hjälpa valnämnden med sBiizmanräkningen. J a till och med vår ärade
komminister ställde sig tjänstvilligt tillförfogande som kuvertöppnare. Manfår hoppas
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att nästa val förrättas på en söndag så att valnämnden kan utökas så att den klarar utav
räkning själv. Vår ärade präst kan då få vara hemma och vila sin trötta lekamen.
Emellertid sågs ett besvikelsens grin skymta över <Musses> och hans hejdukars trynen,
när valresultatet blev.känt. Ty den här gången hade nedklubbningen ej lyckats efter deras förväntan ."

FACKLIGA
Här nedan redogörs vad som hände i två olika årsmöten när valen blivit avklarade,
dels Villvattnets lokalavdelning av RLF (NV 2/2 1944), dels Burträsk-kretsen av
Sveriges Allmänna Folkskollärareförening (NV 2/111933):
Fritz Vikström är ordförande på årsmötet för RLF-avdelningen. Referatet är
skrivet av signaturen 'Nilrub':
"Som den goda ko.ffetdren väntade avbröts mötet för dess avnjutande. Efter rasten
blev det filmförevisning av filmen >Enighet ger styrko.>, vilken i klara bilder visade
hur bönderna förr i tiden underbjöd varandra vid oliko. arbetstillfällen. l del/l stigs
tydligt vad nytta organisationen gjort för bättre betalning av sdväl arbetare som
produkter.
Efter filmen fortsattes förhandlingarna och bestlimdes att styrelsearvodet skulle som
förut utgd med endast 10 kr. för 1944.
Därefter framkom ett mötesuttalande att alla medlemmar skola gynna mejeri- och
slakteriföreningarna samt fordra att dess styrelser bör vara medlemmar i RLF.
Sd besteg ombudsman Karlsson talarstolen och höll ett medrycko.nde föredrag berörande avtalsfrtigor samt andra föreningsangelägenheter.
Som tiden redan var liJ.ngt framskriden avslutades tirsmötet av ordf. med ett tack
till herr Karlsson för de mdnga upplysningarna och ett tack till medlemmarna för
deras intresse att närvara och deltaga iförhandlingarna samt önsko.de ombudsmannen välkommen liter, vilket även denna lovade och att det ej skulle komma att dröja
länge."

Ett 25-tallärare och lärarinnor infann sig på följande årsmöte:
"Lärarinnan Nara Brännström inledde därefter diskussion om det av centralstyrelsen
begärda uttalandet i frågan om ett obligatoriskt sjunde skolår. Efter det sakliga och
upplysande inledningsanförandetföljde en stunds diskussion. Mötet beslöt därpå
uttala sig i enlighet med centralstyrelsens förslag , attfolkskolan i regel bör vara 7årig och att arbetet för en sjuårig folkskola bör närmast inriktas på lokala förändringar
i enlighet med nu gällande folkskaleförfattningar och att framdeles, då så befinnes
lämpligt, spörsmålet om en allmän sjuårigfolkskolaframföres till statsmakternaför
behövliga ändringar av vederbörande statliga författningar. Den sjuåriga folkskolans
kursplan borde då även inrymmafortsättMingsskolans kurs.
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Sedan av centralstyrelsenföreslagna ändringar av föreningens stadgar behandlats
överlämnades ordet tillfolkskoll. Knut Pettersson, som talade om skolresor och campingliv, varvid han bl. a. gav en intressant och trevlig skildring av sommarens skolresa till fjällen.
Årsmötets förhandlingar avslutades därefter och mötesdeltagarna samlades till ett animerat samkväm i en av skolans salar, somför tillfället trevligt dekorerats. Folkskoll.
Harald Dahlborg, Lund, sjöng på ett briljant sätt Fridas visor till acc. av luta. Kretsens
>skaldinna> hade producerat en spirituell och hurtig bordsvisa, som även bidrog till
att höja den gemytliga och kamratliga stämningen. Folkskoll. Zingmarkframbar mötesdeltagarnas tack till hr Dahlborg och övriga som medverkat vid mötet, och den angenäma samvaron slöts med att aftonens värdar, lärarna vid municipalsamhällets folkskola, vederbörligen avtackades för de lyckliga anordningarna."

Arbetets frihet finns också i Burträsk med omnejd. Enligt uppgift fanns en avdelning
i Ljusvattnet - utan angivelse av när den kom till. Under inventeringen lyckades jag
få tag i uppgifter om ytterligare tre avdelningar - och det tack vare nedanstående
resolution som var infört i Norra Västerbotten den 18 maj 1933:
"Bönder och arbetare, anslutna tillförbundetför Arbetets frihet, samlade till möten
i Å byn, Vestomsundet och Tvärilbyn har efter överläggning om blockaden emot
flottningsarbetet i Bure älv, som igllngsatts av Slwgs- och Flottningsarbetareförbundet,
beslutat protestera emot det socialistiska övergrepp som den fria befolkningen därigenom
utsatts för.
Blockaden är icke riktad mot arbetsgivaren utan mot den fria befolkningen, vilken man
därigenom avser beröva arbete och utlwmst och söka tvinga in densamma i de socialistiska organisationerna. Genom att utsträcka blockaden till virkets vidarebefordran vid
kusten avser fackföreningsledningen att pil kiint sätt pilkalla de socialistiskt organiserade industriarbetarnas hjälp i kampen mot vilr frihet.
Mötesdeltagarna, som pil resp. platser bildat lokalavdelningar av förbundet för Arbetets
Frihet, vidhdUer pil det bestiimdast sin rätt tilllwntrakterade arbeten och förklarar sig
beredda, att oberoende av all otillbörlig inblandning, upptaga arbetet.
Varje eftergift friln arbetsgivaresidan, som är ägnad att skada det fria folkets rätt, /w mmer att betraktas som medverkan till rättsstridig och revolutionär handling."

Det var förbundets ombudsman Eugen Johansson från Sundsvall som under ett par
dagar i bygden hade bildat dessa tre avdelningar anno -33!
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NYKTERHET
Den äldsta föreningen jag har funnit i arkivinventeringen är Burträsk nykterhetsförening av Svenska Nykterhetssällskapet Den bildades anno 1840.
Tänkte delge Er utdrag ur "ett litet bidrag till de glädjande Sockeperfarenheter.
som på de sednare åren mångenstädes vunnits angående Nykterhetssaken" till
riksorganisationen av C. J. Hammargren, ordförande i Burträsk nykterhetsförening,
skriven Burträsk den 22 februari 1844:
"Att denna sak under det förflutna dret gdtt framdt i denna församling, visar sig
icke allenast deraf, att rätt mdnga hafva ingdtt i Nykterhets Föreningen och deribland ndgre, som förut varit supseden ganska tillgifne, utan öfwer och ännu mera
deraf, att nykterhet börjat blifva alltmer gängse i Socken öfver hufvud taget, sdledes
äfven ibland dem, som äro ingenting mindre än vänner till absolut nykterhet. Föreningens tillwaro utöfwar äfven pd sddane,förmodligen emot deras egen vilja, ett
mögligt inflytande.

När manjemför det nuwarandeförhdllandet i nykterhetsväg med det, som var gängse
för 3 a4 dr sedan och derförut, kan man ej annat än förwdnas öfwer den märkliga
förändring, som föregdtt i Allmogens sedliga lif. Wid marknader och Högtider möttes
man vanligen af öfverlastade och stojande personer, h warhelst man gick. Nu deremot
giJ.r allt stilla, skickligt och ordentligt till väga wid stö"e folksamlingar och sällan träffas
någon af starka drycker ankommen. Nykterhet hörde diJ. till undantagen, men har nu
blifvit regel. Detta förändrade förhdllande nödgas äfven nykterhetssvärmeriets varmaste motsttlndare medgifva, att nykterhetsföreningen i ndgon mdn dertill bidragit,
det kunna de sin vishet icke finna. Likwäl hafva de ej ännu behagat upplysa om hwilka
de verkande orsakerna varit. Mdhända vilja de skjuta skulden pd ndgon outredd
naturkraft.
Antalet af Föreningens ledamöter utgör nu 594, sedan 12 enligt de jag bestiimdt känner,
hafva affallit.
Wid 1842 drs Sicattskrivning uppgdfvos 125 bränvinspannor till begagnande. Sistlidne
IJ.r begagnades 113 och detta dr äro 68 anmälda, deraf 54 begagnas blott i 3 mdnader.

l bland de märkvärdigaste företeelserna äro bröllopp utan bränvin. Att denna dryck
allmänt varit ansedd sdsom alldeles oumbärlig vid sd högtidliga tillfällen samt utgjort
en väsentlig besttlndsdel af undfägnaden, torde ej behöfva nämnas. Det oaktadt hafva
under det nästförflutna dret 8 bröllop blifvit hdllna, der intet bränvin vankats. Den,
som bevistat ett brölopp med och ett annat utan bränvin, skall ej kunna tweka,
hwilketdera han bör föredraga ...
~f

Wid nligra af dessa bröUopp hafvajlere af bröUoppsgästerna antecknad! sig till medlemmar i Nykterhetsföreningen.
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Den vanliga trakteringen med bränvin vid Husförhören har inom flere Husförhörslag
upphört.
Slisom exempel pli förbättrade drinkare miJ anföras:

En bonde A. ]. - 6llir gammal - som i miJnga lir varit en af dryckenskapens olyckligaste
slafvar, sli att han till och med haft delirium tremens, höll sistlidne vinter bröllopp lit
sin dotter, hwarwid intet bränvin bjöds, ingick d/ljemtejlere andra i Nykterhetsföreningen samt har, trogen sin föresats, deraf rönt de vanliga välgörande följderna. Ehuru
eljest af ett stilla väsende, war han i sitt rusiga tillsttind vlildsam och oregerlig."

Jag har funnit i Norra Västerbotten (12 juli 1914) ett referat rörande "Midsommarhögtidens firande i Bygdsiljum anno 1914" som ger en god bild vad somliga tänkte
när en IOGT-loge har legat nere ett tag:
"Redan nelgra dagar före midsommar sätuks ett par hästar till närmaste stad för att
hämta den kvantitet spirituosa som skulle vara behövlig för högtiden, som redan söndagen före midsommar syntes ha sina verkningar pel flera olika sätt. Tvel försvaret-främst bönder jlögo i luven pel varandra och mörbultade varandra rätt kraftigt, sd de
hafeltt bära selr och skrelmor som prydnadsmärken under hälgen, en del begdvo sig
till sjöss för att göra en lusttur, tvel bdtar sattes ut, men när de kommo ett stycke ut pd
det stora Bygdeträsket sd kom en passagerare pd den iden att kasta en kognaksliter
till den andra belten med den pelföljd att den kära litern splittrades i bitar. Och hälsotillstelndet hos de sjöfarande började bli skralt sd de mdste begiva sig tilllands för att
vila sig. Pel mdndag i arla morgonstund sd ldgo de flesta i ljuv slummer vid elngbeltskajen. En av herrarna hade tagit till sovläger uppkörsbryggan invid nämndemansgelrden. När denne väcktes av gdrdens dräng skulle han begiva sig hem till sin bättre
hälft som satt väntande hemma, men han tog fel väg och gick mot sommarladugdrden
och försökte gel upp efter väggen men misslyckadespel grund av att kopparslagarna
hade flyttat in i övervelningen och vdr man var för tung upptill för att göra den bergsbestigningen, och flög diirjör baklänges och mdste vila en stund till innan hemresan
företogs.
De följande dagarna eliföljdes av en tiit dimma tills natten efter midsommardagen
dit det var anordnat bal d dansbanan, dlir även backi dyrkades rätt grundligt.
Mindre vackra uppträdanden utspelades av ett par ynglingar, samt även av män,
som lämna sina frugor hemma hos sina smdttingar, för att fritt fd utstöta sina
indiantjut och andra otidigheter i det fria, samt att köra hem dem som voro mäst
ldngväga och mindre välkända av Backibröderna.
Ä ven dagen därpd räckte det väljörsedda alkoholjörrddet sd att en del herrar gingo

raglande kring knutarna och vägarna. En känd brdkmakare tog sig det orddet före
att antasta intet ont anande personer med örfilar, varvid särskilt en byggmästare
blev övetfallen utan anledning, men detta torde fd sin välbehövliga efterräkning.
Vore det icke tids nog att även Bygdsi/jeborna började inse nyttan av spritförbud.
Nog var det väl mycket trevligare att felfirase-stora högtiderna pd ett lugnare sätt
men nu i dessa tider resonneras det endastförsvaret främst, och det kan nog vara
riktigt att kunna försvara sig vid dylika batllljer, som tyvärr ej äro allt för sällsynta
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Resplan
för nykterhetstalaren Emil Öster
Jan . 21-'22 Ljusvallne~
» 2~ Järftjärn
c
24 Öl're Åbya
» 25 Nedre Åbyn
» 2G GammeJbyn
» .27 Henbergsvattnet
» 28 Mjöd vattnet
. » 29 Bursiljum
. » i.!U Lappvattnet
· » 31 llodbya
Fl!br. l Innansjön
» 2 Kvarebyn
» 3 llygdeträsk
» 4 llygdsiljum
» 5 Ve:.tanträsk
» 6 Björnliden
» 7 Villvattnet
Föredragen börja kl. 5 em. där t'j
nykterhetsföreningar belllämrna och
kungöra annan tid. ·
llurträsk i Jan. HlO!).
1~-l
Kretsstyrelsen.

Annons i Skellefted Nya Tidning
den 18januari 1909.

IOGT-logen 3862 Friskt Mod, Lappvattnet, hade eget revygling.
Foto: Norra Vlisterbotten 1954.
~ ~~
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men om ej spritfloden flödade alltför mycket sd vore nog förlulllandet bättre här i
vdr eljest sd lugna och trevliga by. Det vore mycket önskvärt att goodtemplarlogen
Lyckans Baner dterupprättades som för ndgra dr sedan utförde ett lyckobringande
arbete i Bygdsiljum, och som nu har sd mycket, mycket mer att uträttll.
Därför upp alle man att ännu en gdng sättllliv i Lyckans Baner."

Karl G. Blomgren berättar om MISSIONERINGEN INOM BURTRÄSK
KRETSLOGE i Västerbottens distrikts av I. O. G. T. månads- och programblad
(n:r 88) N:r 3, mars 1915:
Förstaföredraget hölls i Bursiljum. På denna plats äger den gamla satsen "tiderna förändras och vi med dem" sin fulla tillämpning. Då jag för en sju år sedan
första gången besökte denna plats så nekades mig att hålla föredrag i skolan.
Föredraget hölls emellertid den gången. Nu är fördomarna mot godtämplarorden
borta och nykterhetsvärksamheten uppskattad och värderad i samhället. Föredraget var talrikt besökt och uppmärksamheten mönstergill. Det gäller nu för
logen, sedan den brutit bort stubbarna och odlat upp ödemarken, att inte slöa till,
utan komma ihåg att just nu behöver vår orden och nykterhetsrörelsen mer än
ndgonsin "mandom mod och morske män" om intefrukten av desenniers arbete,
offer och strider, skall trampas under fötterna av motståndarna.
Logen i Mjödvattnet har haft en längre tids semäster. Men nu kommer arbetet att
börja på allvar igen. Föredraget var besökt av så många lokalen kunde rymma
och stämningen ypperlig. Vid logemötet betalades gamla skulder, valdes tjänstemän, ordnades med rapportering m. m. Logen har stabila medlemmar och goda
framtidsutsikter, om den håller hänförelsens heliga eld brinnande.
I Lappvattnet var ocksåfullt hus. Efter föredraget logemöte med intagning av nya
medlemmar. Logearbetet ganska gott.
I Renbärgsvattnet var en trevligfäst anordnad. Här arbetar en riktig mönsterloge.
Det var en fröjd att se, vilken ordning och reda som rådde där ifråga om logearbetet och med vilken talang de olika tjänstemännen skötte sina åligganden under intagningen. Studiesirkelfinnes också inom logen.
Befolkningen i Ljusvattnet är synnerligen konsärvativ och ljusskygg. Logen som
haft oerhörda svårigheter att kämpa emot, har också de två senaste åren bestått av
ett par medlemmar och legat nere i fullständig ovärksamhet. Efter mitt föredrag,
som var besökt av ettfyratiotal åhörare anmälde sig nu 17 personer, somvorovilliga
att återupptaga arbetet i den vilande logen. Jag hoppas nu också att logen med den
inträsserade landstingsmannen br. Nils Brännström i spetsen skall gå en "ljus framtid" till mötes.
I GammeJbyn har vi en pigg och bra loge. Föredraget åhördes av en talrik och
inträsserad publik och därefter hölls ettfästligt och instruktivt logemöte med intagning av nya medlemmar.
~r~

I Kvarnbyn var logen död och att väcka upp den var omöjligt. Föredraget var besökt
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av 30 personer.
Fullt hus var det i Bygdeträsk pd de tvänne föredrag som hölls därstädes för ungdomsoch grund/ogen. Bdda logerna syntes mig pigga och arbetsdugliga. Inom ungdomslogen
fans även en sdngkör, som medvärkade vidföredragen med ypperliga sdng. Intendenten
br Lundmark har all heder av densamma . Önskligt vore att logerna i allmänhet mera
inträsserade sig för sdngen än vad nu är fallet. Det synes som om logerna inte fdtt
klartför sig, att "sdngen ädla känslor föder" och "att hjärtats nyckel heter sdng".
I Bygdsiljum var ocksd lokalen fy/d till sista plats. Goda utsikter fins att f d logen i
värksamhet. Flera antecknade sig och uttalade sitt inträsseför saken. Det beslöts
emellertid att ldtafrdgan vila till i medio av mars, dd en gammal inträsserad och
värksam godtämplareflyttar dit, nämligen hand/. br. Nordstedtfrdn Gammelbyn.
Han har ocksd lovat mig att göra alltför attfd logen i arbetet. Utsikterna äro alltsd
ganska lovande.
Intrycketfrdn Burträsk-kretsen är övervägande gott. Visserligenfins en del svdrigheter, men de äro till för att övervinnas. Vad jag vill anmärka pd är Reformatorns
ringa spridning inom kretsen. Det är inte nog med att logen prenumererar pd ett ex.
för L . D .:s räkning. Varje medlem, som vill bli en stridbar kämpeför vdra ideer
mdste själv äga och noga studera Reformatorn.
Detta mdste framför allt inpräntas hos vdr ordens medlemmar.

Att det behövdes nykterhetsföreningar kan man utläsa av följande rader med i Västerbottens Folkblad l mars 1930:
"NYKTERHETEN I BURTRÄSK.
Burträsks nykterhetsnämnd ansöker hos socialstyrelsen om största möjliga statsbidrag
till sin verksamhet. I Burträsk har under lir 192915 personer bötat sammanlagt 760
kr. för fylleriförseelser, 3 ha bötat för förargelseväckande beteende, en för olaga
pilsnerförsäljning och 6 sammanlagt l ,550 kr. för olaga brännvinsförsäljning."
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RELIGION
Undertecknad och Peter Gustafsson fick en dag en god lektion av kyrkoherde Lundström att det även fanns "illegala" föreningar inom Svenska kyrkan-- och dessa
borde medtas i arkivinventeringen. Det gällde ungdomskretsar (se bakgrunden nedan!),
missionskretsar (inkl de flesta syföreningarna) samt kyrkobrödrakåren. Vi kom överens
om att arkivhandlingar efter dessa föreningar skulle vara placerade i pastorsexpeditionens arkiv. Därför hände det att vi tog emot och förmedlade till Burträsk.
Arne Persson skrev den 12 januari 1945 i Norra Västerbotten en oerhört intressant
artikel- "Det kyrkliga ungdomsarbetet genom åren inom Burträsk. Burträsk har alltid
haft förmånen äga goda präster. En återblick". Här nedan några utdrag av Perssons
återblick:
"Burträsk församling har alltid haft förmdnen äga dugliga präste, som ömmat för ungdomens kristliga fostran och andliga hälsa.
Redan innan den kristliga ungdomsverksamhetenför ett40-ta/ dr sedan togfastform i
Burträsk väcktes intresset för ungdomsarbetet. Sålunda lär bl a kyrkoherde Strinnholm,
som verkade i Burträsk 1881-1896 ha varit en ungdomens vän, som pd sitt sätt sökt vinna
de ungaför kristendomens höga syften. Starka andliga rörelser gick genom socknen under
1800-ta/ets senare hälft. När konventikelplakatet upphävts 1858 och lagen om fri religionsutövning 1860 trädde i kraft började folk samlas för att lyssna pd lekmannapredikanternas
förkunnelse. Prästerna i Burträskförstodo tidigt att predikanterna kunde bli till stor hjälp,
speciellt i det kristliga ungdomsarbetet, och de anlitades däiför flitigt. De voro män av
folket och kunde däiför bättre komma människorna in pd livet och göra de kristna sanningarna begripliga för dem.
När kyrkoherdetjänsten i Burträsk blev vakant efter prosten Käl/ströms död tjänstgjorde
pastor Erik D. Erikssonfrån Åse/e. Denne var intresseradför sitt kall och en god talare.
V äckelsen dr 1904.
Annandag påsk 1904 hade han samlat ett antal sockenbor till ett möte i bönhuset, där han
predikade över ämnet >Vanekristendom>. Pastor Eriksson talade med Herrens anda och
kraft, en andlig väckelse utbröt. Många unga människor övergdvo sina gamla vanor för
att börja ett nytt liv. Snart började ungdomarna längta efter en fast sammanslutning och
den 2 oktober 1904 bildades en kristlig ungdomsförening i Burträsk".

Sedan delges stadgarna med de nio paragraferna.§ 1: "Föreningen bär namnet Kristliga ungdomsföreningen i Burträsk. Den ansluter sig till och samverkar med Burträsk
missionsförening". Efter antagandet av stadgarna valdes en styrelse: ordf. Erik D.
Eriksson, v ordf. K. V. Lindberg, sekr. K. E. Lindberg, v sekr. lärarinnan Bilda Sundquist samt kassören Edv. Lundström. Vid starten hade föreningen 18 medlemmar.
När kyrkoherde Rickard Markgren kom till Burträsk 1905 utsågs han till ordförande
för denna ungdomsförening.
~r·
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"Föreningen i Burträskföljdes snart av andra liknandeföreningar i olika delar av socknen.
Redan 1907 synesfemföreningar ha funnits, nämligen i Bygdsiljum, Kalvträsk, Övre Fäboliden, Renbergsvattnet och Gammelbyn. Detta år synes också en överorganisation ha bildats under kyrkoherde Markgrens ledning. Den kallades Burträsk Kristliga Ungdomsförening och utgjordes av en sammanslutning av ungdomsföreningarna ute i byarna, vilka nu
kallades kretsar. - -- Inom Burträsk pastorats ungdomsförening, ett namn som organisationen haft sedan 1932 har styrelsen givetvisförändrats under årens lopp. I regel har någon
av församlingens präster varit dess ordf. men dessa ha haft ett flertal intresserade och
duktiga medhjälpare vid sin sida. Hemmansägaren K. E. Lindberg är en av dessa och
kyrkvärden K. V. Lindberg är en annan. De båda voro en lång följd av år föreningens
sekr. resp. kassör, till dess att yngre krafter togo vid och de nedlade för övrigt ett
erkännansvärt arbete för föreningens bästa".

Tisdagen den 2 aprill946 uti Västerbottens Folkblad fanns medtaget detta referat:

"NY FÖRSAMUNG I BURTRÄSK.
Pingstvännerna i Burträsk, vilka tidigare tillhört Filade/fiaförsamlingen i Ånäset hade
söndagen den 24 mars tillika med ett stort antal vänner från modeiförsamlingen,
samlats i Bygdsiljum till stor högtid.
Tillresande predikanter voro pastorerna Thorsten Dahl, Rödåsel, Gottfrid Kristoffersson,
Ånäset, och Bertil Åström, Robertsfors.
Högtiden började med sång 88 ur Segertoner. Därefter läste pastor Kristoffersson Apg.
2:37.47 och påminde bl. a. om att det var ett stort ögonblick, en historisk dag då för
första gången en bibliskfriförsamling ordnas i Burträsk.
Sedan sång 84 sjungits talade pastor Dahl över l Tim. 3:15 och l Pet. 2:4-5. Sedan talade
pastor Knut Eriksson över 2 Tim. 2:19-21. Därefter företogs upprop av de 35 medlemmar
vilka skulle ansluta sig till den nya församlingen.
Församlingens namn skulle bli Filade/fiaförsamlingen i Burträsk.
Till äldste utsågos,förutomföreståndaren Thorsten Dahl, Emil Lundberg och K. W.
Nyström.
Kurt Eriksson, vilken varit böneringens predikant, har på grund av sin kallelse till Afrikamissionär, sagt upp sin plats till den l juni, men skall till dess stå som församlingens
föreståndare, dd pastor Dahl tillträder. Till sekreterare valdes Bror Andersson, kassör
Anselm Gustavsson."
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EKONOMI
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NAGRA UPPGIFTER FRAN KONTROLLFORENINGARNA I BURTRASK
finns som rubrik i Norra Västerbotten 22 januari 1914:
"Inom socknen finnas 4 stycken kontrollföreningar, nämligen:
Ljusvattnet, Gammelbyns, Bodbyns och Mjödvattnets. Koantalet i samtliga
föreningar utgör f. n. 304 st. fördelade ptl47 ladugtlrdsbesättningar.
Föreningarna, som hava gemensam assistent, började sin verksamhet hösten 1911,
och har man ej kunnat uppvisa stl goda resultat ännu, men tlrsresultaten bli för
varje dr bättre. Första tlret uppntldde endast 3 st. kor en mjölkmängd av över 3.000
kg; för 1913 hava 3 st. kor mjölkat mellan 3.500 och 4.000 kg, nämligen P. A. Nilssons
i Gammelbyn >HeroS>, G. A. Karlssons i Bodbun >Prima>, Aug. Anderssons i Mjödvattnet >Majros>.
Samma dr hava nedanstilende kor mjölkat mellan 3.000 o. 3.500 kg: P. A. Nilssons
i Gammelbyn >Stjärna>, Alcam Sundqvists i Gammelbyn >Kindros>, Albin Johanssons i Gammelbyn >Lita>, N. K. Jonssons i Gammelbyn >Tonny>, G. A . Karlssons
i Bodbyn >Blomma>, O. P. Anderssons i Bodbyn >Rosa>, M. Klockhoffs i Gammelbyn >Krona>. Högsta mjölkmängd pr dag hava de tre sistnämnda korna lämnat
nämligen mellan 18 o.19 kg.
Det är ju helt naturligt att det fordras goda mjölkanlag hos korna innan man kan
uppntl goda mjölkresultat, men lika nödvändigt är en omsorgsfull utjordring, och
vad som är huvudsak är att ftl utjordringen stl billig som möjligt, det är härutinnan
som kontrollverksamheten skall hjälpa oss, men för att kreatursägaren därav skall
draga största fördel fordras att man i samrtld med assistenten med ledning av fodertillgtlngen för varje dr uppgör utjordringsplan, som av kreatursskötaren noggrann!
följes, samt att uti utjordringsplan mtlste ingtl en stor del rovor och baljväxter är
absolut nödvändigt för att ftl utjordringen billig.
Det är glädjande att kreatursskötseln och särskilt uppfödning av en god stam mjölkkor börjar ägnas stö"e uppmärksamhet än förut. När man hört uppgivas mjölkresultatfrtln kor av fjällras t. ex. frtln Jämtland har mtlngen trott det vara rena fabler,
men genom provmjölkning har man nu konstaterat att även utmärkta kor finnas i
vtlra bygder, och de kreatursuppfödare som förskaffat sig goda tjurar, och gjort pillägg efter de allra bästa korna i flera dr för dessa blir ju resultatet bäst, men det är
ju möjligt för vem som hälst blott man gör början och intresserar sig för saken. Detta intresse väckes bäst genom att bilda kontrollföreningar, den lilla avgift som härför fordras betalar sig flera gtlnger om.

-m."
Ibland kan man hitta material i något som kallas "slasken"- en benämning för
sådant arkivmaterial som rör någon annan förening o dyl än vad som skall ingå
i det uppordnade föreningsarkivet
~r

Här ett bra exempel - nämligen stadgar för Burträsks fiskevårdsförening antagna
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IDudriiff ~nflförfii~ri~R~Jbtt•
ninR Qll>t ben 2-i apr!_l orl>tnnm ftamma.
ID.lroil> jön~o 11 bm fornt t!Ujlltt~ .ft~rr.l•
. len att föreninnen nu ifttlle f>ort~ ftn
roerfjJml)et, M ben. bc~ut.tl>e m{nimt!um•
man 50 000 fr. ofmertrcfnatG, i bet att
li.irfåfrinllnr teb.,'n tJnitfi för ~ell~n ~O·
od) GO,OOO fe. (5t5mman f>c~ot forentn•
51ena tröbnnbe i mnf\ilm~et lamt att ftl)•
rd j en ffulle fnml.t8 fii.rfta lör~n~.en l
bronrit mnnal>, M tuel>~rt>.~ranl>! bnft~i\nrt
ffulle In anmöla od) forfofra ftna Qnrtar.
<;tiO O~rt!lmG orbförnnbe lunll>eG bt ~.
~oftröm IJ3ol>b~n. od) till lebnmöter. Qrt
~'· Wnl>~r!l\on, ~Jljöoroattnet, ~. ~rann•
tlröm ~jnaunttnet, D. ~I @llnafon,
~onb~triiff, od) Dllo m~nnblom, @J~:
melbl)n. <;till fnppltanter tuJlbrG ~rr •• (.
3obQnGfon, ~1 SonGlott od) 3. 9ll)ftrom,
05.unmelbt)n. 'itill rtt,ifom ut!&no!l Qtr
3. CSturl>bcrn,: 0>.1mmelbvn, od) ~(. !Bur•
man, !{'mfifium.
Referat i Skellefted Nya Tidning
den 28 april1909.

Den sista tjurstämman i Renbergsvattnet. Den ekoiiUmiskaföreningen
upphörde 1979, sedan semin. Fr v: Samme LundstrDm, Josua Olsson,
Karl Renström, Sten LindstrDm, Emil Andersson och Ivar Eklund.
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1943. När jag hade kontakt med sekreteraren för fiskevårdsföreningen visade det
sig att ur hans synvinkel hade föreningen bildats ett helt annat år!
Delger här de två första paragraferna på de här stadgarna:

,

STADGAR
för
BURTRÄSKS FISKEVÅRDSFÖRENING.
antagna den 414 1943.

§l.
Föreningen omfattar Gamme/byns skifteslag och dessfiskevatten i sjön
Burträsket.
Föreningens mdl bör dock vara en sammanslutning av allafiskeberättigade
i sjön Burträsket, så att föreningens verksamhetsområde får omfatta hela
nämnda sjö.
§ 2.

Föreningens ändamål är, att genom sammanslutning av fiskerättsägare,
fiskerättsarrendatorer och fiskare vid i § l angivet område åstadkomma en
rationellfiskevård och ett rationellt ochför fiskbeståndets bestående och
förbättring lämpligt avvägt fiske. För ernående av detta syfte villföreningen
i främsta rummet arbeta för:
a) Tillsyn och åtgärder mot olagligtfiske samt uppammande av lagligtfiske genom upplysningsverksamhet, försäljning av fiskekort
etc.
b) Fiskodling och inplantering, skyddför lekfisk och ungfisk, iordningställande av lekplatser för fisken samt andra fiskevårdande
åtgärder.
c) Användning av lagliga ochför ifrågavarande vatten lämplig fiskredskap.
d) Införande av lämpliga stadgebestämmelser.
e) Åstadkommande av fiskeribokföring.
f) Höjande av medlemmarnas intresseför fiskevård ochfiske genom
anskaffande av fiskelitteratur för cirkulation samt i övrigt tillvaratagande av medlemmarnas intressen.
l) Medlem iföreningen är varje i under§ l nämnda vattenfiskeberättigad
person som till föreningen erlägger avgift.
2) Rätt till fiske kan efter styrelsens medgivande erhållas även av i nämnda
vatten ej fiskeberättigad person mot lösande av fiskekort som utlämnas av
styrelsen och berättigar kortinnehavaren till fiske i enlighet med å kortet
angivna bestämmelser. Fiskekort kunna utlämnas dels i form av årskort och
dels i form av tillfälliga fiskekort gällande för kortare tid.
a) Fiskekort gällande för åretfår försäljas till inom skifteslaget
fast bosatta personer, som äro illtresserade av att stödja föreningen i dess arbete och vid sittfiske respekteraför fisket
meddelade föreskrifter.
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b) Fiskekon ~ällande tillfälligt fiske. Dessa fiskekort få endast
omfatta rätt till mete och dragfiske samt s.k. kastfiske. (Ej
fiske med s.k. utter eller långrev).

Å alla fiskekort skall finnas angivet till vilket fiske kortinnehavaren är
berättigad. Missbrukas den rätt till husbehovsfiske som genomfiskekort
medgivits kortinnehavaren, så att denne befunnits fiska med otillåten redskap eller eljest ej följt meddelade föreskrifter äger styrelsen att omedelbart
indraga vederbörandes fisketillstånd.
3) Medlems- och annat fiskekon skall vid anfordran uppvisas.
4) Medlem är skyldig att till styrelsen eller vederbörande tillsyningsman
omedelbart anmäla tjuvfiske ävensom överträdelser av för sjön gällande
fiskeristadga eller andra bestämmelser."
KULTUR
Jag har funnit fem föreläsningsföreningar i burträsk-bygden:
Burträsk, bildad 1915, vilande 1932.
Åsträsk, bildad 1919, upphörde 1920. Dvs. en mycket kort period!
Ljusvattnet, bildad 1919, upphörde 1932.
Burträsk östra (arbetade på fyra platser: Lappvattnet, Bursiljum, Mjödvattnet
och Renbergsvattnet), bildad 1925, upphörde 1928. Också relativt kort period!
Bygdeträsk, bildad 1950, upphörde 1961.
Här nedan en beskrivning om en av föreningarna- Norra Västerbotten 14/11928:
"LJUSVATTNETS FÖRELÄSNINGSFÖRENING
har för vårterminen 1928 engagerat följande föreläsare: fil. dr Sven Liljeblad, Lund,
vilken föreläste den l Odennes över ämnet Tro och sedvänjor vid jul och nyår. Söndagen
den 5 april prof Kjellin, ämne: Bland ester, ryssar och balter. Söndagen den 4 mars ing.
H. Nauckhoff, Nyköping över ämnet: Med malmen Grängesberg och Kiruna till hyttorna
i Ruter. Söndagen den Il mars skådespelaren Åke Claesson, Stockholm, visafton tillluta
samt söndagen den l april doc. F. Malmgren, Uppsala, ämne: Med Amundsen till Nordpolen.

Som man ser äga samtliga återstående föreläsningar rum pd söndagar, vilket ur publiksynpunkt spelar en icke oväsentlig roll. Önskligt vore, att föreläsningarna omfattades
med ännu större intresse än vad somfallet varit hittills då endast den vanliga stamtruppen vissa gånger mött upp. Institutionen är ju i allafall tillför den stora allmänheten
som mot en ringa avgift sättes i tillfälle att inhämta många nyttiga upplysningar i olika
ämnen i regeln beledsagade av förträffliga skioptikonbilder. Vintertidens mörka och
långa kvällar kunna knappast bättre utnyttjas."
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En biblioteksförening har jag hittat - och den var i Mjödvattnet. Följande referat
hittar man i Norran 2 februari 1945:
"MJÖDVATTNETS BIBUOTEKSFÖRENING
hade på tisdagskvällen årsmiite i folkskolan. Till att leda mötetsförhandlingar valdes
folkskollärare Knut E. Bur/in.
A v årsberättelsen framgick att bokbeståndet vid årets början utgjorde 366 band.
Under föregående år har inköptsföljande 12 böcker: John Nilsson, Kyrklig Fronttjänst,
Albert Viksten, Den vita vidden. Gustav Bolinder, Djungeläventyr, Harry Blomberg,
Land öppna dig, Ivar Lo-Johansson, Jordproletärerna och Måna är död, HedenvindEriksson, Ur en fallen skog, Gul/i Hertzman-Eriksson, Av jord är du kommen. Bernhard
Nord, Flickanfrånfjäl/byn, Per Nilsson-Tanner, Inger Grannes, Mårten Korek, Striden
om ett arv, Sigge Stark, Cora Bergös gåta. Alltså summa 378 böcker vid årets slut. Under årets lopp har 730 utlåningar inregistrerats.
Sedan revisionsberättelsenföredragits och ansvarsfrihet beviljats, övergick man till
styrelsevalför kommande år. styrelsenfickföljande utseende: bibliotekarie Knut E.
Bur/in, studieledare Oskar Andersson. Övriga styrelseledamöter Elsa Nyström och Jenny
Vidmark. Revisorer: Palmer Andersson och Östen Andersson. Vidare beslöts att tillsätta
en kommitte för att hjälpa bibliotekarien med inköp av böcker under innevarande år.
Valda blevo: Oskar Andersson, Elsa Nyström och Östen Andersson. Fem nya medlemmar
antecknade sig för medlemskap och beviljades inträde i föreningen."

IDROTT

Det finns ett antal "historiker" i lokalpressen. Den som signaturen "Pat" skrev
i Norran 24/31951 om Mjödvattnets idrottsförening innehåller några lustiga poänger.
Föreningen bildades den 11 september 1935. (Mjödvattnets IF:s arkiv kommer sedermera att deponeras till Folkrörelsearkivet -- efter genomgång av Östen och Randy
Sagebro•.. )
Följande delges i det här sammanhanget:
"Under de första liren d4föreningen hade sina iniromster frlin denför mlinga silförhatliga dansen, hände det sig attföreningen bötade 15 kr. för olaga danstillställning.
En av medlemmarna tyckte att detta var en onödig utgift, varför han tog pli sig att
sitta av böterna. Det blev 6 dagar, och det berättas vidare att den som skulle avtjäna
straffet lämnade alla sina pengar hemma, varför polismyndigheterna fick lov att betala
resan blida vägarna, bjuda pli kaffe m. m.

***
Fotbollen har mlinga glinger haft svlirt att samla fullt lag, och en gling fick man faktiskt köra runt byn med bil och plocka folk frdn gdrdarna. Änd4 blev det bara 9 mannar
i laget, men dessa kämpade storstilat och i halvtid var ställningen O - O. Sedan föll
laget ihop ochförlorade med 5-O. Motsllindarna hette den glingen Flarken."
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Fotonfrdn Bygdeträsk. Fotograf: Alvina Söderlund (1896-1946).

Skidtiivling i BygdetrDsk.

BygdetrDskungdom spelar fotboU VDstimyra ca 1920.
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Korpen i Burträsk.
Fr v: Roland Lindkvist, Anita Lindgren, Per-Rune Lindgren,
Tore Andersson och Annika Olofsson.
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I verksamhetsberättelsen för Burträsk skytteförening 1957/58 finns några tänkvärda ord av Göran Noren. Rubrik: sekreterarens slutord. Skrivet Burträsk den
25 mars 1959!
Ber att få återge Norens ord:
"När jag nu efter 20 lir iföreningens styrelse, varav 19 är som sekreterare och kassör,
har jag för avsikt att avsluta min verksamhet inom skytterörelsen är det mig angeläget, att fil rikta nligra ord till föreningens medlemmar.
När föreningen 1939, efter en tids längre törnrosasömn, reorganiserades i samband med
den uppryckning, som blev en följd av andra världskrigets utbrott, var det en sann fröjd
att arbeta inom skytterörelsen.
Alla som kunde stil pli ett par ben, ungdomar, kvinnor, äldre och yngre män, fylkades
pli skjutbanan. Ehurujag själv icke under nligon av de glingna liren deltagit som aktiv
skytt, kom jag med i verksamheten i ovannämnda befattningar, och det var otvivelaktigt
stimulerande att arbeta, när alla hjälptes lit, när intresset var sil allmänt.
Att aktiviteten till stö"e delen grundade sig pli de krigiska förhlillandena ute i världen
var väl allom uppenbart. Det bakslag, som sedermera kom, var därför ocksil väntat,
masspsykosen hade upphört och kvar stod en skara, för vilken skytteintresset som sildant
byggde pli mera reella principer.
Det kan dock nämnas, att i synerhet de nordligaste länen, Västerbotten och No"botten,
kunde behlilla positionerna litskilligt längre och fortfarande, än vadfallet blev i södra
Sverige.
Den kärntrupp som fanns vid krigets slut har dock alltmera uttunnats och rekryteringen
är idag sämre än vad siffrorna utvisar. De rekryter, som inskrivas första g/ingen, kvarstlir ytterst sällan mera än i ett par lir. Det vill synas, som även skytterörelsen, liksom
idrotten, drabbats av konku"ensen med bilar, motorcyklar och mopeder. En ojämn kamp,
där pengarna i första hand användes till det, som ungdomen idag tycker bäst om, nämligen motor i alla former.
l dagens läge synes därför föreningarnas roll alltmera komma att bli den, att uppeh/illa
verksamheten om än i blygsam omfattning, till dess att organisationen än en gling
kanske kommer att behövas.

Svlirigheten att erhlillajöreningsledare är markant inom alltföreningsliv, sil ock i
skytte, och den rlidande situationen ser tyvä" icke ut att förbättras.
Slisomföreningsledare i 17/ir inom idrotten, 20 inom skytterörelsen och 17/ir inom
civilförsvaret samt lika lb.ng tid inom manskörslingen har detta framstillt för mig
allt tydligare.
Att vara medlem i en förening lilägger numera vederbörande knappast nligon skyldighet
och att ledningen, under slidanaförhlillanden, själv uttröttas är ju naturligt.
Slisom icke varande skytt har jag försökt sköta mitt uppdrag inom föreningen sil lb.ngt
tid och fritid tillb.tit och oftast med uppoffrande av ett normalt hem- och familjeliv.
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Göran Noren, avgiJ.ende sekr.lkllssör för BurträskIK
Under de tre sista IJ.ren har jag vistats pli. annan ort än Burträsk i 21 mdnader, vilket
givetvis har bidragit till, att insatsen inom skytterörelsen har blivit haltande.
När jag nu lämnar skyttestyrelsen vill jag dels be om överseende för bristerna i föreningens skiitsel, dels tackll medlemmarna för det samarbete som varit riJ.dande .
Till de som kommer efter vill jag säga, att förtröttas icke i första taget och hiJ.ll framför
allt skutan igiJ.ng.
I den miJ.n tid och tillfälle det medgiver, skall jag alltfort ställa mina tjänster till förfogande, i det fall behov av hjälp föreligger. "
För mig personligen har Norens ord om föreningslivet en allmän giltighet även anno
-94. Föreningar med individuell utveckling går bra nu - men föreningar med ett gemensamt mål (vare sig det gäller skytteföreningar eller t ex fredsföreningar) inte så mycket.
HUMANITÄR
Röda kors- och Lions club-arkiv har deponerats till Folkrörelsearkivet.
En annan hjälpande förening var" Jultomten" i Burträsk 1907 - 1967.
Burträsks Jultomte-förening bildades av prostinnan Markgren, doktorinnan
Forsberg och folkskollärarinnan Celina Lundström. Arkivet finns till stora delar
bevarat i kyrktornet!! Bl a finns "Förteckningar över familjer som erhållit julgåvor"
1907-24, 1930-37, 1939-46. Tomteutdelningarna från 1930-talet är uppordnat byavis,
föräldrar och barn. (OBS! Jag vet att det fanns en Jultomte-förening även i Skellefteå!)
Annars är det väl sjukkasseavdelningar stUn det finns i en stor mängd. Av utrymmesskäl kan jag hänvisa till min artikel om sjukkasserörelsen i "Skelleftebygden 1993".
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Men jag bör väl ge en kort bakgrund - med följande uppräkning:
Framtidsförbundets lokalavdelningar höll på t o m kring 1965 (t ex Bygdsiljum).
Det lär finnas kassaböcker i Bygdsiljorn och Ljusvattnet.
Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa bildades ursprungligen 1897 - i nära
anslutning fanns Nykterhetsfolkets understödsförening. Ombildning 1927 pga förändrad lagstiftning till Allmänna rikssjukkassan. Och sedan enligt Blå boken 1961
ändring igen till Försäkringsförbundet Trygghet! Hr Brodin höll ett avskedstal
den 11 juni 1933 då avd. 1254 Lappvattnet skulle sluta!
Svenska folkets sjukkassor finns också i burträskbygden. Avdelning 912 i Kvarnbyn
- bildad troligen 1925 - är den enda avdelning som har bevarat en protokollsbok
avseende åren 1932-33!
Många sjukkasseavdelningar försvann i och med att Övre Norrlands erkända lokalsjukkassa kom till 1933. Följande erkända sjukkassor avser burträskbygden:
326. Storbrännan, Burträsk.
335. Bygdsiljum.
336. Ljusvattnet
347. Kalvträsk.
525. Bygdeträsk.
541. Burträsk. 1/11950 fanns endast en erkänd sjukkassa kvar i bygden.
542. Burträsk östra.
Kalmar läns Templares sjuk- och begravningskasseförening bildades l november 1891.
Den 12 juni 1892 ändrades namnet till Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begravningskassa. Omkring 1927-28 ändring till Sveriges rikssjukkassa. 1932 blev det
Sveriges centrala begravningskassa. T ex bildades det en avdelning i Mjödvattnet
den 29 juli 1917 för Nykterhetsvännerna.
Svenska arbetarnes allmänna sjuk- och begravningskassa + understödsförening.
Avd. 771 = Fäbotjäln, Burträsk!
Sveriges godtemplares sjuk- och begravningskassa (bildad 1/8 1897).
Har noterat att det fanns en avdelning i Bygdeträsk.
Rikssjukkassan W asa allmänna sjuk- och begravningskassa. Huvudort: Skellefteå!
Avd. 278 fanns i Bygdsiljum.
Fortsättningskassor. T ex Svenska folkets fortsättningskassa avd. lO, Rönnliden.
Övriga:
Rikssjukkassan Alla Trogna Vänner. Fanns i alla fall3 avdelningar i Burträsk:
Kalvträsk, Villvattnet och Åsträsk.
~r~
Allmänna sjuk- och olycksfallskassan. Avd. 6 i Rönnliden finns 1939.
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Svenska träarbetarnas erkända sjukkassa. Fanns en i Burträsk -- höll på under åren
1938-1955.
Här nedan några exempel på vad som skrevs om sjukkasseavdelningarna:
Norran 24 januari 1939 förtäljer följande:
"Lokalavdelning 1383 Tallträsk
av Framtidsförbundets allmänna sjukkassa, avhöll sitt ordinarie årsmöte den 15 jan.
Mötet öppnades av avdelningens ordf hr Alvar Vikström som hälsade de närvarande
medlemmarna välkomna. Avdelningen bildades den 16 jan.l938 av hr Uno Nilsson,
Innansjön, samt inregistrerades i förbundet den l febr. samma dr. Vid starten antecknade
sig 9 medlemmar, som sedan under året ökats med 29 medlemmar vadan medlemsantalet
vid årets slut uppgick til/38 st. Av 1938 års revisionsberättelseframgick att avdelningens
utgifter och inkomster under året balanserat pd kr. 519:45. I sjukhjälp har under året
utbetalats kr. 326. Den avgående styrelsen beviljadesfull och tacksam ansvarsfrihet.
Till styrelseför år 1939 valdes herr Olaus Viderlund, ordf, fru Helga Viderlund, sekr.,
samt herr H . T . Boström, kassör. Revisorer blevo herr Viimar Eklund, herr Åke Eklund
samt Herr Vilhelm Lindgren. Till sjukbesökare utsdgos herr Bror Boström, herr Jakob
Vikström, Tal/träsk, herr Hugo Holmgren, Ilvädersträsk, samt herr Alvar Eklund, Gurkoträsk.

Till ombud att representera avdelningen vid distriktsmötet, valdes enhälligt herr H. T.
Boström, med herr Olaus Viderlund som ersättare.
Vidare beslöt årsmötet att hålla sina uppbördsmöten andra söndagen i varje månad.
Två nya medlemmar sökte inträde vid mötet, som fätflöt under god stämning."
I samma lokaltidning den 5 september 1929 delges följande:
"A vd. 91 Kalvträsk
av rikssjukkassan Alla Trogna Vänner har avhållit möte för inväljande av styrelse.
Följande medlemmar blevo utsedda: ordf hr Edvin Bergmark. Kassör: fru Agda Konradsson. Suppl.frulngeborg Persson och hemmansäg. Magnus Lundström.

Revisorer: fröken Hildegard Bergmark och ackuschörskanfru Jenny Lundström.
Till sjukbesökare utsågs kassans kassör fru Konradsson.
13 nya medlemmar ingingo i kassan."

~t r·
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ÖVRIGA

JUF i burträsk-bygden placerades under ovanstående rubrik. Här nedan en ganska
intressant beskrivning- ur Västerbottens Folkblad 22 juni 1931:
"J. U. F . i Burträsk.
Jordbrukarnas ungdomsförbund är en politiskt och religiöst neutral organisation, med
avsikt att hos landsbygdens ungdom väcka intresse för studier av med jordens skötande sammanhängande frågor, både teoretiskt och med praktiska experiment. Liksom
nykterhetsrörelsen i modernform komfrån Amerika så har också JUF bildats efter
mönster av den dr 1898 bildade <Landtungdomsrörelsen>, som av de amerikanska
statsmakterna erhåller årliga anslag för sitt arbete. Det svenska ungdomsförbundet
bildades 1918 av någraför jordbrukets tekniska utveckling intresserade personer,
bland vilka var den över hela landet kände agronomen Sigurd Svensson. Till Burträsk,
som inom norra länsdelen leder propagandaarbetet, kom det för fem dr tillbaka, då
Åbyns JUF bildades och nu är ett par avdelningar till i verksamhet. studiearbetet
bedrives närmast med mönster från ABF och nykterhetsjöreningarnas studieverksamhet, fast det naturligtvis sker med stark betoning av att tilljordbruket hörande frågor,
tekniska, ekonomiska, djurskötsel och trädgårdsskötsel skola utgöra tyngdpunkterna
på studieprogrammet. Arbetets art kan bliva omfattande ochför 6 dr tillbaka införlivades med det svenska förbundet de sedan många år i Amerika arbetande "Lantungdomsklubbarna", som speciellt arbeta bland 10-20-dringar efter mönster, som utom det rent
praktiska något Liknar scoutrörelsen. Bland länets jordbrukareungdom är väl den sista
grenen relativt okänd och det är Burträsk som har äran av att vara denförsta socken
där sådanförening bildats. Det var för ett par dr tillbaka i Bergviken, Bygdeträsk och
Kvarnfors byar, som avdelningar bildades. Lärare vid dessa klubbars förläggningar ha
varit agronom U. Hannu, Umeå ,folkskolläraren H. Nilsson, Bygdeträsk, och vandringsrättaren Oscar Söderholm i Burträsk, som också är den egentlige Ledarenför och drivande kraften bland socknens jordbrukareungdomar. <Ungdomsklubbarna> har ett
eget emblem, som avser att åskådliggöra jordbrukarens mångsidiga verksamhet: en
fyrklöver med ett stort H., som betyder hand, huvud, hjärta och hälsa.

K. J."

Det som jag fastnade särskilt för under min tid som inventerare var fredsrörelsen i
länet slutet på 1920-talet och drygt ett årtionde framöver. Det bildades ett ganska
så stort antal fredsföreningar i burträskbygden. Mestadeles var det Svenska fredsoch skiljedomsföreningen som var initiativtagare. Men i ett fall (Kalvträsk) var föreningen medlem av-- Svenska världsfredsmissionen!!! (utbrytning ur Svenska freds
-- nuvarande Kristna fredsrörelsen). Den bildades 28/4 1929. Året därpå bildades
det en ny fredsförening i Kalvträsk - och då var det för Svenska freds •.. Orsaken se nedan!
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Åbyns JUF -avdelning, Burträsk har i sitt arkiv
- som finns i Folkrörelsearkivet -fotografier.
Här är tvd av dem - utan beskrivning!

-:--~~~~
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Svenska freds och Svenska världsfredsmissionen sände ut gemensamt frågor till
nominerade riksdagsmannakandidater:
l) Är ni med det nuvarande världsläget för ögonen villig att för Sveriges vidkommande verka för:
a) fullständig avrustning;
b) minskning av de militära försvars bördorna;
c) bibehållande av status quo;
d) ökning av nuvarande rustningar.
2) Hur ställer ni er till den viktiga frågan om avskaffande av den allmänna värnplikten?
Redaktör Anton Wikström, Skellefteå besvarade i september 1928:
Fråga l a och b: ja - l c och d: nej. Fråga 2: anser att värnplikten bör avskaffas.
På initiativ av Vännäs fredsförening anordnades en fredskonferens i Vännäs 9-10
februari 1929. 38 föreningar representerade med 49 ombud. Då var det den största
distriktskonferensen i den svenska fredsrörelsens historia! För under konferensen
bildades ett Västerbottens distrikt.
En kretsförening för Burträsk bildades också - tidigt ute i norra länsdelen den 24
mars 1929. Initiativtagare: Pehr Johansson, ordförande i GammeJbyns fredsförening. I samband med en fredskongress i Skellefteå 8-9 mars 1930 föreslog han att
flera krets-föreningar skulle bildas!
Vad jag vet i nuläget är att det bildades krets-föreningar i:
Ostvik, lO maj 1930: Kåge-Byske södra fredskrets.
Sävenäs, 11 maj 1930: Skellefteå-Bureå krets av Sv. freds- och skiljedomsföreningen.
Malåträsk, 27 november 1932: "Malå kretsförening".
Enligt referat från konferensen i Lycksele 1931 fanns då 9 krets-föreningar i länet!
Detta motsäger en notis i VF 15/41930 där det står "Vid senaste sammanträdet uppdelades vidare distriktet i 22 kretsar. Den första av dessa konstituerades under påsken
i Sävar. Stadgar för kretsarna har uppgjorts." Eller gick det trögt??
Bör kanske påpeka att det fanns ett motstånd i Burträsk. Fredsvännerna var inte så
värst välkomna! Lokaltidningen Skelleftebladet tyckte inte heller om att det bildades
fredsföreningar.
Jag har en uppgift att det fanns 149 st fredsföreningar i länet anno 1929. Enligt Västerbottens Folkblad 9 april 1930 räknade Svenska Freds- och skiljedomsföreningen då
för hela riket 1.500 lokalföreningar! "Sin starkaste ställning har rörelsen i Västerbotten, där icke mindre än nära 200 lokala fredsföreningar finnas. Dalarna, Småland,
Bohuslän och Västergötland ha också byggt upp starka fredsorganisationer."
Vad sägs om det?
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Länets fredsdistrikt blev uppdelat i ett Södra och i ett Norra Distrikt i samband med
konferensen i Sävar 1933. Efter några år fanns önskemål om att de två distrikten
ånyo blev ett...
Om Bygdeträsk fredsförening- som bildades första gången i april månad 1917 och
reorganiserades 1/41929- kan man hitta i Norra Västerbotten den l februari
1919: "Fredsföreningen har även givit ett livstecken ifrdn sig. Söndagen den 5
dennes hade den anordnatfest i slrolan. Siro/an som lokal betingade en avgift av
l Okr. Det synes att intresset för fredsverksamheten är stort. F esten var synner-

ligen lyckad och besöktes ocksil talrikt. Tvenne föredrag förelrommo samt utfördes
dessutom ntlgra smd sk4despel, särskilt lämpliga vid en dylik fest. Vidare förekom
en tabltl som avslutning. Dessutom bjöds även pil kaffe och dopp. I stort sett var
allmänheten, utom en del av vännerna till höger, vilka inte riktigt kunde finna sig i
anordningarna beltlten. Mil det bli dem förltltet. Deras kalk är bitter nog änd4 och
olyckorna ha ju kommit sil att säga slag i slag. Först underrättelsen om att Tysklands
pansrade näve ej längre kunde lyftas till slag. Sedan att denne militarismens förgrundskämpe, Tysklands kaiser med Guds ndde, abdikerat och alla de andra stora händelserna som under de sista mdnaderna fyllt världen med häpnad. Dessa unde"ättelser blevo
för dessa hemmapreussare sil att säga blixtrar ifriln en klar himmel. Dessa som sd
bergsäkert trott pd Tysklands seger i världskampen i vilken tro de styrkts av bl a
Skelleftebladets militäre medarbetare som ända in i det sista försökte ge sina trogna
hopp och förtröstan. Högerpressen har ocksil försökt att sil smärtfritt som möjligt meddela de sorgliga underrättelserna. AftonbL skrev vid kejsar Wilhelms avgdng att han
ändd trots allt var en jätte i raden bland sildana som en Alexander den store, en Julius
Cesar eller andra sildana världshistoriens märkesmän."
Bygdsiljorns fredsförening höll ett årsmöte den17mars 1929 i gamla skolan. Nedanstående referat ur Norra Västerbotten 21/31929 ger en inblick vad som diskuterades:

"Mötet hade inbjudit intresserade till diskussion varför motstAndare tillfredsfrdgan
(vilka icke saknas i Bygdsiljum) hade infunnit sig, och diskussionen blev rätt livlig och
rörde sig i huvudsak om fredsrörelsens berättigande enligt bibeln. Hr J Hultmanframhöll att fredsjöreningarnas huvudsakligaste uppgift är att sprida upplysning bland folket
om fredsrörelsens stora betydelse. Detta väckte en viss anstöt bland krigsivrarna, vilka
ville ifrdgasätta det berättigande uti att fredsvännerna skuUe kunna upplysa folk som var
nog upplystförut ifrdga om krigets nödvändighet. Diskussionen pilgick sakligt och lugnt
till dess att ledarenför söndagssiwlan i Bygdsiljum hr Joh. Ekman begärde ordet och
bedyrade att kriget var absolut nödvändigt enligt bibeln och uppliiste Lukas Ev. 12 kap.
51 vers. Diskussionen avslöts medförslag om att diskussion skuUe ävenföre/romrna nästa
möte och är att hoppas att meningsutbytena md omfatUis med saklighet och intresse samt
gd i ärlig och god anda."
Vilket mustigt- och delvis tillkrånglat- språk!!
I Norra Västerbotten den 13 maj 1930 noteras följande:
"Fredsarbetet har de senaste dagarna varit synnerligen livligt och givande i västra delen
av Burträsk socken.

Sålunda höll Åsträskfredsförening aftonunderhållning i Åsträsk skola den 9 dennes.

Efter ett par livligt senterade sånger av Åsträsk ,;å;tnskörs, som välvilligt ställt sig till disposition höll krigsinvaliden M. Paseka ett synnerligen intressantföredrag om sina upplevelser
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i världskriget. Lugnt, flärdfritt- och med självvunnen, bitter erfarenhet- skildrade han
krigetsfasansfulla verklighet. Intet sinne kan inför en sådan verklighetsskildring undgå
att gripas av vämjelse ochfasa över allt det meningslöst hemska i det människas/aktande,
som kailas krig.
Sedan en prosadikt upplästs framträdde sångkören årryo och avslutade aftonunderhållningen
med tvenne varmt sjungna sånger.
Omedelbart därefter sammanträdde fredsföreningen, varvid bl. a. ombud till distriksorganisationen blevo utsedda. Härtill utsågas Gust.
Lindahl och O. Rönnbäck.
Den l Odennes upprepade Paseka sitt föredrag i Kalvträsk skola inför ett hundratal
åhörare. Som utfyllnad av programmet
bidrog O. Rönnbäck med uppläsning, och
sedermera bildades en ny fredsförening i
Kalvträsk, ansluten till Svenska Freds- och
skiljedomsföreningen. Redanför ett dr sedan
har en fredsförening bildats där, men som
denna aldrig verkat antogs den ha upphört,
trots att intresset för fredsiden är stort.

"Kri~ets verKii~a ansi~te".
Den Mo~a frnl!Hfil:uc:n,, vcrkll~
hct~uppto. :;n l ngar fri:n
Yildcb.
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Den nyaföreningenfick redan vid starten ett
20-tal medlemmar, och utan tvivel kan medlemsantalet flerdubblas. Till styrelse valdes folksko/l. Hj. Wiklund, handelsföreståndare G.
Jonsson och hr Signar Lindfors.

Jlur•ll,ltt lll ch-!1 !l cl••c·. kl. ;, c•:11.
ll)'itl.•lijum uc•n lll dc:c·. kl. G crn.
llrr:tll'tril-k <lcrr ·ll.tlt·c·. ld 4 t•m.
llurnn~Jiin

dt! n 11 tic ·<'. 7.~ 0

.. l.Jn~l'lllluc•t clt' ll ::; d t•c:, 7

c::11.
!'!Il ·

J.nt>JII 'Utlllo•t -Ul! Il l :t dl't'. ld. -1 1.'111 .
nutthni l) l' :J l:: slc•c·. k l. 7 t' :"'l.
. llurtrll•k dc·n 1·1 dc•r·. h l. ;; o~·h 7
·. r~!ll.

För någon tid sedan bildades ock en fredsförening i Fisktjärn/ide n. Där är intresset
synnerligen levande och stort, och därifrån
har försäkrats att medlemsantalet, som redan
nu är uppe i 30, helt säkert kanfördubblas
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Annons i VF 7112 1929.

Som synes vinner fredsrörelsen allt mer och mer terräng i våra bygder. Ett glädjande
faktum. Tyvärr finnas dock än stora byar - t. ex. Villvattnet och Storbrännan - som sakna
fredsföreningar, men vi få väl hoppas, att de ock i en snar framtid skola vara Jänkar i
kedjan, som snart omspinner allt Sveriges land.
Som vännen Pasekajust nu håller sinaföredrag i vår landsända villjag varmt uppmana
alla att höra honom berätta sitt livsöde, som samtidigt är en världskrigets sannsaga.
skriver sign. Guerre."

När jag läser referatet rörande Pasekas föredrag om första världskriget tänker jag på
nutidens krig - och då främst det som äger rum i Bosnien!
Arne Persson har i Västerbottens Folkblad 29 januari 1938 skrivit följande intressanta
rader- rubriken är: "FRÅN DET IDEELLAS FÄLT. Några ord om fredsarbetet i
Burträsk":
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TRE FUNKTIONÄRER I FREDSRÖRELSEN 1929.
Ur: Porträttgallerifrtln Västerbotten (1936).

Carl ReinholdNorlin
ordförandeiBygdeträsk
fredsförening

Paul Burström
-. sekreterare. i Bursilju~s . fredsförening
·

John Hultman
kassör i Bygdsiljums
fredsförening
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"Ntlgot egentligtfredsarbete kan man här i Burträsk knappast tala om, ty ntlgon
organiserad fredsrörelse ha vi icke. Det fanns för en del dr sedan ntlgra avdelningar
av Svenska freds- och skiljedomsjöreningen, som voro ganska livliga, men deras verksamhet avstannande sil smtlningom, och nu tror jag knappast att ntlgon av dessa ens
rapporterar. De platser där dessa junnos bruka nu i regel varje dr fil besök av en ombudsman för Sv. freds- och skiljedomsjöreningen och dtl hillles naturligt nog ett fredsmöte. Dessa bruka dock i regel vara ftltaligt besökta sil man kan räkna ut att en
ganska liten procent av Burträsks befolkning blir upplyst om >mänsklighetens största
och vackraste tanke< . Men fredsiden gror och spirar ända pil djupet av mtlnget
hjärta, och mer ön en suckar bL a. över att denna ide sil gott som utpl4nats ur riksdagsmännens hjärnor.
En företeelse som i här berördafrtlga är mest beklämmande i Burträsk är att
fredsarbetet mötes av att en sildan kyla, ja, rent av motstllnd,frtln de kristna leden.

Mot slutet av inventeringen hittade jag uppgifter om en diskussionsklubb i början av
1930-talet. Lövångers-inventeringen hittade en liknande klubb i Vallen.
Såhär ser referatet efter diskussionsklubbens första årsmöte- NV 28mars 1931:

"Burträsk diskussionsklubb hade söndagen den22mars sittförsta tlrsmöte, vilket med
andra ord vill säga, att ett dr förflutit frtln dess stan. Den gamla styrelsen, bestllende av
vandringsrättare O. Söderholm, kronojäg. V. F. Dahlberg och folkskoll. Knut Pettersson
omvaldes i sin helhet. Ursprungligen beswd klubben av ett tiotal medlemmar, vars numerär
nu svällt ut till ungefär det dubbla. Klubbens uppgift eller syfte är att diskutera sociala,
ekonomiska och aktuella problem för att pil sil sätt fördjupa den enskilda medlemmarnas
kunskaper pil samma gtlng som den är en skola i debatteringens svdra konst. Under den
tid klubben arbetar har den inte haft mindre än elva möten, vilka alla varit livligt besökta.
Ämnenaför diskussionerna ha varit:
l. Fattigvtlrden.
2. Tidningspressens förtjänster och feL
3. Nöjeslivet.
4. V ad beror den nuvarande jordbrukskrisen pil, och vad kan göras för att avhjälpa densamma?
5. Nutidsmänniskans ställning till statskyrkan.
6. Fackföreningsrörelsen.
7. Olika samhälls- eUer statsskick.
8. Brattsystemets för- och nackdelar, vilket utgjorde söndagens diskussionsfrtlga."
Västerbottens Folkblad den 25 februari 1932 berättar att diskussionsklubben haft
sitt andra årsmöte:

"Under det gångna året har klubben haft 8 möten, som i medeltal ha varit besökta av 12
tilll5 medlemmar. För närvarande har klubben ett medlemsantal av ungefär 30. Den
gamla styrelsen omvaldes i helhet. Här nedan lämnas ett plock ur de ämnen, som tidigare
under året diskuterats: Rösträtt och rösträttsålder, Hur kan kvinnan på bästa sätt gagna
sitt land? Äktenskapets uppgift i det moderna samhället. Dagens diskussionsfråga löd:
Är nuvarande skattelagstiftning rättvis."
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Stig-Henrik Viklund:
o

SVENSKA NYKTERHETSFORENINGAR PA
1840-T ALET -- särskilt den i Skellefteå
Nykterhetsföreningar har funnits i Sverige sedan 1828 då Rydaholms nykterhetsförening,
Jönköpings län, bildades. Innan 1836 hade det bildats 27 föreningar. Ångermanland: 1830
Härnösand, 1831 4 st: Junsele, Ed, Reselesamt Sollefteå & Multrå. 1837 bildades Svenska
Nykterhetssällskapet -den tidens riks-IOGT! Någon liknande organisation fanns t ex inte i
Finland. (l) Här nedan en mycket intressant statistik över svenska nykterhetsföreningar den
24 maj 1845: När föreningarna bildades- ev reorganiserades (r) under perioden 1836-1845. (2)

1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843
Stockholms stad
Skåne: Uti Malmöhus län l
Christianstads län
Blekinge
Halland
Småland: Jönköpings län
Kronobergs län
l
CaJmar län
Öland
Gotland
Östergötland
Wästergötland:
Götheborgs län
Elfsborgs län
Skaraborgs län
Wermland
Nerike
Södermanland
Uppland: Stockholms län
Upsala län
Westmanlands län
Westmanland
Dalarne
Gestrikland
Helsingland
Herj edalen
Jämtland
Medelpad
Westerbotten:
Westerbottens län
Norrbottens län
Lappmarken
2

4
l
l

-

-

l
14
13
7

2
l
5
l
2r+l5 2r+9
16
2
2
3

3
5
l

l
lr
l
2
2
3
lr+2 2
l
3
2

l
l

3

lr+l 3
3

l

l

lr
6
3

l

2

2
l
l
l

l

4

2
l

l
4
2

l
l
l

l
l

l
l
l

4
4
l

l
2
3
3
2
lr+4 2r+ll 8
l
2
2
l
l
If f •

l

l
6
l
5

3

5
l
l

2

l
5
5

l
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1844 1845
Skåne: Uti Malmöhus län
Christianstads län
Småland:
Kronobergs län
Calmar län
Uppland: Stockholms län
Dalarne
Helsingland
Medelpad
Ångermanland
Wester botten:
Norrbottens län

l
l

l

2

l

l

l
l

l

l
l

l

Nils Nordlander.

Just denna majdag 1845 fanns 323 st nykterhetsföreningar i landet!
Om man tittar på föreningarna i övre Norrland får man följande beskrivning:
1836
1838
1839
1840
1841
1843

1844

Lycksele (3), Stensele (4)
Umeå (5)
Norsjö (6)
Skellefteå (7), Burträsk (8), Robertsfors (bruk) (9)
Arvidsjaur
Bygdeå (10), Nysätra (11), Löfånger (12), NordrnaUng (13),
Arnäs, Luleå stads och Lans, Neder-Calix, Piteå stads och Lans,
Råneå, Selets Bruks
Hvitåfors Bruks

Mot slutet av mitt föredrag i samband med Skellefteå hembygdsförenings vintermöte den 30 januari 1994 berättade jag lite om Skellefteå sockens nykterhetsförening (14):
"Innan Skellefteå blev stad bildade prosten Nils Nordlander en nykterhetsförening
i Skellefteå med anknytning till Svenska Nykterhetssällskapet Har nyligen gått
igenom en del handlingar som finns i Riksarkivet. stiftelseåret var 1840. Enligt en
rapport året därpå noterades att antalet medlemmar vid stiftelsen var 85, afgångne
genom afsägelse 2, afgångne genom löftesbrott 7, tillkomne 138 = nowaraode antal,
som för egen del aflagt spirituosa 210, som derjemte hwarken bränna eller bjuda
sådanedrycker 4. Summa: 214. Hushåll, från hwilka brända drycker äro uteslutna
=3. Med tiden utökades medlemsantalet.••
Tänkte mot slutet delge Er några paragrafer i stadgarna:
§ l. H var och en, som anteckna sig såsom medlem i denna förening, afsäger sig dermed

allt ~ bruk av starka destillerade dry&er såsom Bränvin, Rumm, Arrac, Cognac,
Pounsch, Toddy, etc., utom då de såsom läkemedel förordnas och blifwa nödiga.
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§ 2. H varje Nykterhets-Ledamot förbinder sig, att ingen handel drifva med starka

drycker, utan må det heldrevara honom en kär pligt, att med vis nitälskan söka hos
andra inplanta sin öfvertygelse om skadan af rusgifvande drycker, och den absoluta
nykterhetens många och stora fördelar.
§ 3. Inga inträdes- eller års-afgifter fordras af medlemmen i föreningen. Men då före-

ningen utvidgar sig och när som helst, står det hwarje Ledamot fritt, att, om han vill,
med någon skärfbidraga till inköp af någon nyttig Skrift eller annat, som nödigt
finnes till den goda Sakens framgång."
Som synes kunde jag bara ge en kort beskrivning i samband med föredraget!
Delgav t ex inte paragraf 4-5. Hade då funnit en del matnyttigt i lånat material
som normalt sett finns i Stockholm.
Jag har hittat "ett utdrag af ett bref från Contraels Prosten Nordlander, Skellefteå"
anno 1841:
"Sistl. Påskhelg 1840 öppnade jag i Skellefteå kyrka med tal från Altaret en offentlig N.Förening, i hvilken hvarje ledamot förbinder sig till absolut afhållsamhet från alla spirituösa
drycker samt till trogen verksamhet med ord och efterdöme för den välsignade nykterhetssaken.
Omkring 60 personer ingingo genast i Föreningen. Pingstdagen hade jag åter sammankomst
i Kyrkan i enahanda ämne, då Ledamötemas antal betydligen ökades. En ytterligare sammankomst hölls i medlet af Augusti med enahanda påföljd. Sistl. Julhelg hölls äfwen sammanträde, då ock månge togo afsked af den gamla supwanan.
Ledamötemas antal utgöra nu 221 personer, och jag hoppas att Saken småningom skall hafwa
framgång. W id alla husförhör hafwa Skrifter blifwit utdelade och allwarliga uppmaningar
gjorda till ung och gammal, och betänka hwad deras frid tillhörer i detta afseende. I statsTidningen infördes en liten uppsats, angående Brännvinshandeln, hwilken uppsats jag nu återfinner i Fosterlandswännen, M den kan de se hur ställningen är.

Med glädje förnimmer jag att äfwen Ståndspersoner begynna lyssna till talet om nykterhet.
-Några hafwa till och med gått in i Föreningen. Bränvin och andra Spirituosa är bandlyst
från mitt hus. I stället gifwer jag Bönderna godt öl - och vin åt bättre folk. Denna revolution
sker ej på landet utan swårighet. Många torde nog rynka på näsan, då de ej igenfinna
bränwinsbordet. De söka det förgäfves. Det är ej allenast Kullslaget - utan sönderslaget och ej enda bit deraf står att finna == = "

21 februari 1843 rapporteras det till Svenska Nykterhetssällskapet (15). Då har antalet
medlemmar ökat till 363 - enligt en redovisad Tabell. Nordlander skriver:
"Bränwinsbränningen har i Socknen mycitft. aftagit, utan attförtäring af bränvin i
samma mlln förminskats. Den ymniga tillförseln af söderlänsJet bränvin har här gjort
husbehofsbränningen mindre behöjlig. Ett allmänt klagom/11 höres öfwer denna
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olyckliga tillförsel. Äfwen detta dr äro hitsände omkring 40,000 Kannor. Att predika
nykterhet midt i ett sddant haj af bränvin, synes föga lofvande, dock har, sdsom
ofvanstilende Tabell visar, antalet afföreningens medlemmar tillväxt. Mdnga hafva
bland Stilndspersoner och andra för egen del ajlagt bruket af spirituosa utan att
ingd i föreningen. De vilja ej der inträda,fö"än de äfven anse sig kunna ajliigga bruket att bjuda den begärliga varan. M en ett sddant steg tages ej sd liitt - och likväl
är det sd liitt! Saken gdr emellertid framdt, sakta, men säkert. Flere bevis och exempel pd dryckenskapens vdda och nykterhetens välsignelse kunna äfven här anföras.
Deraf md tvenne omnämnas: En sjöman och hemmansägare S.H. hade liinge varit ett
beklagansvärt offer för dryckenskapen. Sdsom drucken var han oregerlig och vdldsam,
röt och for fram som ett djur. l synnerhet fin go hustru och barn vidkänna hans grymhet. En annan hemmansägare N. befann sig i samma olyckliga ställning, ehuru hans
sinnesart ej var i det druckna rustilndet sd vild som den fö"es. Begge voro afskydda
för sin ohyggliga afund. M ed goda hufvuden och ovanlig arbetsförmdga voro de för
det mesta odugliga. Slutligen vaknade de till eftersinning. Talet om Nykterheten och
dess välsignelse hade trängt till deras öron och hjertan. De tvekade liinge, hvad de borde göra. Äntligen togo de sitt beslut: 'aldrig en droppe spirituöst mer inom dessa liippar'.
De hafva redan i 3l!ll. dr varit trogne sin föresats, och välstilnd,frid och all huslig lycka
har dter inträdt i deras boning, och aktning och förtroende dtervunnits, i det allmänna.
Sddane nykterhets-apostlar hafva mycket att förtälja. Gud styrke dem och andre i
vist och kraftfullt nitför den välsignade saken!"

Jag har också funnit en resebeskrivning av Nils Salen och Johannes Hellman undertecknat Sundsvall 21/9 1843:
"8:o i S/cellejted den 2 September, der underteck. Bellman, prosten Säve och underteckn.
Salen talade från Predikstolen och Contr. Prosten Nordlander från choret uppmanade
till Sakens allwarliga behjertande. 52 nya medlemmar ökade här den redanförut stiftade
talrika föreningen."

Detta måste innebära att mer än 400 personer gått med i nykterhetsföreningen efter
lite mer än 3 års verksamhet!
I "Tidning för Wester- och Norrbottens Län. Lördagen den 10 Augusti 1844"
finns en annons med följande rader:
"Allmänt NYKTERHETsMÖTE med Norra A/delningen afNorra Sweriges Nykterhetsföreningar hålles i Skellefteå den l instundande September, enligt derom sist/. sommar
i Umeåfattadt beslut; och inbjudas samtelige Nykterhetswänner från Wester- och Norrbottens Län, att sammankomsten i berörde afseende bewista. Skellefteå den 30:de Juli
1844.
J. Nordlander."

Detta måste innebära att en regional nykterhetssammanslutning fanns! Att det är
undertecknat av "J. Nordlander" kan vara ett feltryck. Men om inte??
och några års verksamhet- men sedan då?
Alltid hittar jag uppgifter om bildandetid
grVi vet genom medlemsförteckningen 1845 att nykterhetsföreningen i Skellefteå hade
verksamhet då. Men för hur länge? Vem var med i nykterhetsföreningen?

.. ,
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K A F eliström (16) berättar om att "på en bunt gulnade, brandskadade papper står
som överskrift <Skellefteå sockens nykterhetsförening, stiftad påskdag 1840>".
Stadgarna anges vara bevarade. Fellström skriver "Det vore frestande att nämna alla,
som undertecknat stadgarna och ingått i föreningen. Främst står Nils Nordlander och
hans hustru, brukspredikanten O. D. Klockhoff, landskamrer Erik Lindemark,
fanjunkaren O. R. Taube, gästgivaren Erik Kinnman, furiren C. H. Enberg, f.
klockaren Abr. Häggström och hans hustru lärarinna S. Hedström och sedan en stor
skara. De flesta ha med bomärke godkänt sitt namn, vilket ej sällan nedskrivits av N."
275 skulle ha antecknat sig. Däremot icke de båda komministrarna, klockaren, det
högre militärbefälet, tjänstemän i övrigt samt allmogen (de sistnämnda stod under inflytande av läsarna t ex Gerhard Gerhardsson)!! Medlemslistor har funnits i byarna.
Tre listor fanns kvar: för Lund, Byske och Yttervik •..
När jag nu 1994 försöker få tag i de gulnade och brandskadade pappren är det ovisst
om det finns bevarade. Komminister Lars Jonsson tror att de finns i landsarkivet i
Härnösand.
NOTER:
(l)

Jag brukar ibland jämföra med vad som händer i Finland.
Stenius, Henrik: Frivilligt Jämlikt Samfällt : föreningsväsendets utveckling i Finland
fram till1900-talets början med speciell hänsyn till massorganisationsprincipens genombrott, Helsingfors 1987, s. 164 ff: Fanns två olika typer av nykterhetsföreningar, dels s k
avtalsföreningar utan egentlig mötesverksamhet (äldsta Vörå, ingånget 1836 eller 1837),
dels måttlighetsföreningen i Kajana 1834-37 ·-"hade en formellt uppbyggd organisation
med stadgar, individuellt medlemskap, styrelse som var ansvarig inför det allmänna mötet
samt en differentierad verksamhet med regelbundna möten". Stenius påpekar att "i stället
för nykterhetsföreningar grundades fruntimmersföreningar. Så gott som ana städer fick
sin egen förening meDan åren 1846-1855." (!)

(2)

Statistiken baseras på en medlemsförteckning i Svenska sällskapets för nykterhet och
folkuppfostran arkiv (från början hette den Svenska Nykterhetssällskapet!) som rmns i
Riksarkivet, Stockholm.
Upp till kamp mot brännvinsdraken- IOGT-NTO 100 år (katalogred.: Bengt Nyström),
1979, s. 4-5: Den äldre nykterhetsrörelsen. Här noteras bl a att "den 1831 bildade Kungsholmens Nykterhetsförening blev skolbildande och krävde fullständig avhållsamhet från
alkohol". Nyström berättar också att Svenska Nykterhetssällskapet stod på sin höjdpunkt
omkring 1845. På 1850-talet började rörelsen gå snabbt tillbaka. 1855 års nykterhetslag
• som var riktad mot husbehovsbränningen - kan vara bidragande orsak till att den äldre
nykterhetsrörelsen tynade sakta bort.••
(Mannström, Oscar:) Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran, det 1837 stiftade
Svenska nykterhetssällskapet MINNESSKRIFT den 9 maj 1937. - Stockholm, 1937.
Sid. 95 ff: Bilaga I. Förteckning över svenska orter, där nykterhets- eDer måttlighetsföreningar
grundlades mellan 1828 och 1850. Utarbetad av F. Schulthess. Genomsedd och något kompletterad.
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(3)

I "Efter femtio år. Hur godtemplarorden utvecklats i Västerbotten. En minnesskrift 1882-1932"
främst sidan 11 fmns uppgifter om nykterhetsföreningar i Västerbotten på 1830-1840-talet.
I Lycksele bildades en nykterhetsförening under prosten Palmgrens medverkan. Sedermera leds
föreningen av kyrkoherden N J Sundelin. Föreningen räknade 1842 över 300 medlemmar.
Söderholm, Wolmar: Om tider som svunnit, 2 uppl, Lycksele 1982, s. 172 ff. Här noteras att
Lyckseles första nykterhetsförening bildades i börian ay 1830-talet. Initiativtagaren Per
Palmgren var kyrkoherde 1831-1836!
Bygden, L. Härnösands stifts herdaminne. Del II, s. 137: Nils Johan Sundelin, t.f. pastor 1836-40,
kyrkoherde 1840-77.

(4)

a. a. s.11: Här anges att det bildades en nykterhetsförening "något är senare" efter 1836 i
Stensele av pastor P E Rädström. Sä anses det tydligen inte i Svenska Nykterhetssällskapets
noteringar.1843 skaU den här föreningen ha haft över 200 medlemmar.
Bygden a.a. Del IV, s. 4: Pehr Christian Rädström, kyrkoherde 1829-59.

(5)

a. a. s. 11: På hösten 1837 instiftades en gemensam förening för Umeå stad och landsförsamlingen. Initiativtagare och ledare: prosten A A Grafström. 1843 var medlemsantalet 375.
Bygden a.a. Del IV, s. 232 ff: Anders Abraham Grafström, khde 1836-70, kontraktsprost
1849-67. Utgivare/redaktör av tidningen NORRLANDS TIDNINGAR i Härnösand 1835.
Umeå sockens historia, Umeå 1970, s. 416. En måttlighetsförening med frivillig personlig
anslutning bildades 28/111830 efter upprop av komminister J A Linder. Föreningen hade 15
medlemmar. "Härom läser man i hushällningssällskapets handlingar."

(6)

a. a. s. 11: Norsjö sockens nykterhetsförening bildades 1839 av kyrkoherden H A Hasselhuhn.
År 1843 var medlemsantalet 32!
Bygden a.a. Del ll, s. 361: Henrik Abraham Hasselhuhn khde 1834-40.
Artikeln "Glimtar ur nykterhetsrörelsens historia i Norsjöbygden" av Ruben Lundgren och
Bertil Nygren (1: Hembygdsboken Norsjö socken, 1976, s. 266 ff) noterar~ om den här tidiga
nykterhetsföreningen!

(7)

a. a. s.11: Skellefteå nykterhetsförening bildades 1840 av kontraktsprosten Nils Nordlander.
1843 hade föreningen 350 medlemmar.
I Västerbotten 1933 rmns en artikel "Burträsks herdaminne". På sidan 75 noteras om Johan
Magnus Unreus: 'Det berättas att då Carl XV under sin Norrlandsresa gästade Burträsk och där
intog sin middag, skall Unreos vid smörgåsbordet ha yttrat: "Inte vetjag hur man gör på slottet,
men här i Burträsk ta vi halvan". Kronprinsen lär ha varit road av den kvicke prästen. Han
skämtade gärna med kyrkoherden i SkeUefteå, d: r Nordlander, som var en ivrig nykterhetsman.
Vid ett tillfälle då d:r N. var närvarande vid ett kalas i Burträsk, drog sig de övriga prästerna
upp på vinden och bänkade sig där vid sina pipor och toddy-brickan. D: r N., som avskydde
sprit, blev kvar hos damerna. Senare ville han se hur ämbetsbröderna hade det och hade just
kommit upp för trappan, då han välkomnades av Unreos med orden: "Nå, det var roligt att se
herr doktorn 'opp i vind' en gäng". '
Historien om kronprinsen och Unreos m m rmns också med I:
Bygden a.a. Del l, s. 184: Unreos skall ha sagt: "Inte vet jag hur man brukar på slottet, men här i
Burträsk plä vi ta halyap".
Fellström, K A: "Doktor Nils Nordlander : anteckningar om hans liv och verksamhet". Västerbotten 1948, s. 92: 'Vid middagen yttrade Unreos med sin vanliga skämtsamhet: "Inte vet
jag, hur man brukar på slottet. Här i Burträsk plär vi ta halvan, m ep yj skåPSuper jpte".
N. förstod, att han blivit dragen vid näsan i sitt hem. Sonen Daniel, generalstabsofficer, hade
anordnat ett batteri i något av rummen. N. förlorade humöret och lär ha haft svårt att förlåta
sonen.' Tre olika skriftliga källor med delvis olika ordalydelse! Vad sade Unreos egentligen?
Det var år 1858 som Kronprinsen-regenten besökte bl a Skellefteä.
Hreggström, Abraham: Arbetsliv i Skelleftebygden: journal skriven .•. 1836-1839 l utg. av
Gustaf och Germund Renhorn, Uppsala 1944, s. 130-132 handlar om Nils Nordlander; bl a
om ett samtal far och son vid frukostbordetrom att brännvin inte skall serveras (fastän man
får ett kungligt besök).
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Bäckström, C. H. E.: Historik öfver 25-årig nykterhetsverksamhet inom Västerbottens län
1881-1906, SkeUefteå 1906, s. 2-3 hänvisar också till samtalet men även att" måltidssupen
togs i annat rum utan värdens vetskap".
Se även "Prosten FeUströms minnesbilder"!
(8)

a. a. s. 11: I Burträsk bildades 1840 av komminister Rosenios en nykterhetsförening med
omkring 80 medlemmar. Sedermera blev pastorsadjunkten C J Hammargren ordförande för
föreningen. 1843 hade föreningen mer än 300 medlemmar.
Wester- och Norrbottens Läns Tidning. No 19. Lördagen den 4 September 1841, s. 1:
"Burträsk. --= En nykterhetsförening är äfwen här bildad, hwilket tyckes erhålla mer och mer framgång."
Bygden a.a. Del I, s. 189: Anders Rosenios komminister 1834-41.

(9)

a. a. s. 11: Bergmästaren C F Ekenstam bildade en nykterhetsförening 1842. Enligt uppgift
omkring 70 medlemmar. Tycker att det var ovanligt att det inte var en kyrkans man som
bildade•••

(10)

a. a. s. 11: Kyrkoherden E V Selin var initiativtagare för föreningen för Bygdeå 1843.
Bygden a.a. Del I, s. 61-62, 204: Erik .wo! Selin, khde i Bygdeå 1837, sökte sig till Anomisjö
1848.

(11)

a. a. s. 11: Kontraktsprosten J Risberg var initiativtagare för nykterhetsföreningen i Nysätra
1843.
Bygden a.a. Del II, s. 364-365: Johan Risberg khde 1822-51.

(12)

a. a. s. 11: Prosten Olof Lindfors bildade föreningen i Lövånger.
Bygden a.a. Del n, s. 157-158: OlofLindforss (1767-1847) var khde 1838-47.
Magnusson, Albert: Nykterhetsrörelsens utveckling i Lövånger.- Lövånger del ID, s. 274 ff.
Här anges att det står om nykterhetsföreningen i gamla kyrkostämmoprotokoll.

(13)

a. a. s. 11: Prosten H J Berlin bildade föreningen i Nordmaling.
Bygden a.a. Del n, s. 354-355: Henrik Jakob Berlin khde 1842-87.
Hembygdsboken Nordmalings och Djurholms socknars historia, Umeå 1962, s. 701 (Något om
nykterhetsrörelsen i Nordmalings socken - av Ragnar Berglund). Här noteras att deg första
avdelpiQI:eo av Svenska Nykterhets..dllskapet blev bildad av prosten Berlin. Husbehovsbränningen avskaffades, men lönnkrogar växte upp lite varstans.

(14)

Fahlgren, Karl: SkeUefteå stads historia, SkellefteA 1945, s. 327-329.
Fellström, K A: Frän kyrkbacken, SkeUefteA 1950, särskilt s. 235-244.
Om någon är intresserad av "förhistorien" kanjag rekommendera artikeln "Nykterhetsrörelse
i skelleftebygden på 1830-talet" av GustafRenhorn 1: Västerbotten 1921, s. 82-86. Renhorn
skriver bl a att Umeå stads borgerskap missbrukade sina handelsrättigheter i SkeUefteå med
brännvinshandet Det lär vara en av orsakerna till att hovpredikant Nils Nordlander m fl
började arbeta för en stads anläggande med egen handelskår.
Men också avsnittet "Nykterhetsarbetet" i K A Felistroms "Från kyrkbacken: historiska
anteckningar från Skelleftebygden '', Skellefteå 1950, s. 230 ff.

(15)

Svenska säDskapets för nykterhet och folkuppfostran arkiv (dvs. Svenska Nykterhetssällskapets
arkiv) i Riksarkivet. Både Nordlanders rapport och resebeskrivningen hittades i volym FI:5.

(16)

Fellström a.a. 1950, s. 238-240.
Fellström, K. A.: UR SKELLEFTEBYGDENS KULTURHISTORIA. (Avsnittet) Skellefteå
nykterhetsförening stiftad påskadag 1840. -- Skelleftebladet 30/8 1941.
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Stig-Henrik Viklund:

VAD F.K.P.R. BETYDDE
Nedanstående utdrag ur Skellefteå Nya Tidning den lO juli 1907 har gett mig
svaret på en fråga jag haft ett antal år: Vad betydde F.K.P.R. för något? (l)
"Föredrag i den kwinnliga röstrlittsfrdgan hölls här i måndags kwä/l affröken Anna Lindhagen
från Stockholm inför en till ett hundratal personer uppgående publik.
Med åberopande af att kwinnorna, hwilken ställning i samhället de än må intaga, ha lika stor
skyldighet som männen att betala skatt, att lyda Iagarne och att arbeta en hwar efter sin förmåga,
wille ta/. fastslå som en naturlig ochföljdriktig werkan däraf, att kwinnan, den gifta såwäl som den
ogifta har lika berättigade anspråk som mannen att deltaga i de allmänna ärendenas afgörande.
Det wore, menade tal. , ingenting annat än en enkel gärd af rättvisa att kwinnan i afseende på
politisk rösträtt gjordes jämnställd med mannen och att sålunda berättigad! erkännande gåfwes
åt hennes lika stora människowärde. Men detfinge icke dröja längre nu innan denna reform genomfördes ty, menade tal., "äfwen hos kwinnor kan tålamodet ta slut". l en resume af den kwinnliga
rösträttsfrågans historiska utweckling redo gjordes för en del data och saklägen samt omnämndes
hurusom kwinnorna tillerkänts politisk rösträtt i New Zeeland, Australien, ön Man, Finnland och
Norge samt ett fåtal stater i Amerikanska unionen.
Föredraget somframsades liffuldt och med en öfwertygelse som icke tålde motsägelser, war delwis
späckadt med poänger hwilka satte publikens skrattmuskler i liflig rörelse. Det slöt med en maning
till de närwarande kwinnorna att bilda en kwinnlig rösträttsförening samt belönades med en kraftig
applåd. Beträffande mötesresultatet hänwisa wi till notis å annat ställe i dagens nummer.
Förening för kwinnans politiska röstrlitt bildades i Skellefted i måndags efter fröken A. Lindhagens
föredrag.! föreningen ins/a"efwo sig 34 medlemmar.
Interimstyrelse waldes och utsågas i densamma fru Anna Stensson till ordförande, fru Charlotta
Siden, fru Augusta Wikdahl ,fröken Nanna Lundeli ochfröken Mimmi Ericsson.
Den nybildade föreningen anslöt sig tilllandsföreningen för kwinnans politiska rösträtt och till
centralstyrelsemedlem i landsföreningen utsågs fru A. Stensson.
En förening för kwinnans politiska röstrlilt bildades i går i Urswiken efter föredrag affröken Anna
Lindhagen. Omkring 180 personer hade kommit tillstädes till föredraget.
Den nybildade föreningen, som anslöt sig tilllandsföreningen för kwinnans politiska rösträtt, walde
till styrelsefru Selma Landström, ordf, fru Anna Lundgren, vice ordf,fröken Agda Wallman, sekr.,
fröken Augusla Löw, vice sekr.,fru Lowisa Lundgren, kassör, samtfrökrz:arna Lotten Wahlberg och
Malwina Lindström."

De som känner mig vet mycket väl att jag är mycket intresserad utav föreningshistoria. Inte lika mycket rörande kvinnohistoria - men här visade det sig att förenings- och kvinnohistorien kunde förenas .••
"Föreningen för kwinnans politiska rösträtt" kom till både i Skellefteå och Ursviken
efter föredrag av fröken Anna Lindhagen från Stockholm. F.K..P.R. bildades 1902 i
Stockholm. När verksamheten utsträckte sig tilllandsorten bildades 1903 L.K.P.R. =
Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt av 23 F.K.P.R. skolföreståndarinnan
fröken Anna Whitlock blev dess första ofdförande. Hon utarbetade stadgarna. L.K.P.R.
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hade en centralstyrelse bestående av l medlem från varje F.K.P.R. utom för Stockholm
som fick 3 =Verkställande utskottet. Till slut hade 16 län sitt eget länsförbund.
Signe Bergman, bankkassör, var den drivande kraften. Hon var sekreterare 1907-14,
ordförande 1914-17. Fröken Karolina Widerström, sedermera Sveriges första kvinnliga
läkare, var ordförande då den kvinnliga rösträtten gick igenom- den 24 maj 1919. (2)
Hur började det i skelleftebygden? Här nedan några tecken på vad som försiggick:
"Rösträttsfrdgan sedd ur kvinnlig synpunkt" var titeln på en artikel införd i Skellefteå Nya Tidning måndagen den 10 april1905:
"l Sverige har för närvarande frågan om den politiska rösträtten trädt i förgrunden.
Den har trängt sig fram såsom kraf från de därifrån utestängda. För att nå dessa
måste en utsträckning af den politiska rösträtten ske, så att hittills orepresenterade
samhällslager må kunna bli representerade. Denna rösträttsutvidgning kallar man
allmän rösträtt, emedan den skall bereda väg för en hela det svenska folket omfattande
representation, ett tillvaratagande af allas berättigade intressen. Krafvet på denna
rättighet föres fram under rättvisans fälttecken.

För oss kvinnor är det sätt, på hvilket frågan föres fram, en den blodigaste ironi öfver
begreppet rättvisa. Den politiska rösträtten skall omfatta hela folket och halfva befolkningen -- kvinnorna uteslutas. Alla mäns intressen skola bli representerade, men kvinnorna lika litet som hittills. Gudomlig rättvisa!
Männen få redan nu sända 130 representanter till riksdagen men kvinnorna icke en
enda. För hvilken är den politiska rösträtten nödvändigast? För dem som ingen representant ha eller för dem som redan ha 380?
Det måste anses naturligt, att vi kvinnor se saken ur den synpunkten, att kvinnornas
politiska rösträtt är mera nödvändig än en ytterligare utsträckning af männens.
Då kvinnorna framträda med kraf på politisk rösträtt blir svaret alltid så: Edert kraf
är berättigadt, men ni måste vänta, tills alla män först fått rösträtt.
Är det rättfårdigt att fordra, att de helt och hållet orepresenterade skola vänta tills de, som

redan ha 380 representanter få några fler?
Kanske de kvinnliga intressena äro så obetydliga, att de kunna tåla uppskof till en
aflägsen framtid?
K vinnornas hufvudintressen äro samhällets sedliga och sociala kraf, och dessa tåla i
våra dagar ej uppskof, utan att landet tillfogas ytterligare skada. Kvinnorna representera det sedliga samhällselementet, och att utestänga dem är att fördröja eller förkväfva lösandet af viktiga samhällsproblem och detta i en tid, då ej ens råheten eller
dumheten hos män anses böra uteslutas från politisk rösträtt.
If f •·

En av garantierna för rösträtten är skattebetalningen. Om den ej sker ordentligt år efter
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år anses rösträtten förbruten. Bevisligen äro kvinnorna landets ordentligaste skattebetalare, liksom de äro landets mest laglydiga inbyggare. Vore det rättvist att gifva
landets mindre ordentliga element politisk rösträtt framför de ordentliga? Vore det
samhällsgagneligt?
Ofta höra vi kvinnor uttalas den åsikten, att vi ej böra kräfva rösträtt, emedan det
skulle födröja utvidgningen af männens rösträtt.
H vad innebär detta uttalande? Naturligtvis att man anser att landet har mera gagn
af den minst upplyste och minst ordentlige man än af den mest upplysta och mest ordentliga
kvinna. Och det är ju landets gagn och utveckling, som afses genom representationen.
Dess intressen gå före alla enskildas.
Om den politiska rösträtten gifves åt flertalet män och icke åt kvinnorna, så har den
svenska riksdagen i samråd med regeringen fastslagit, att alla kvinnor -- äfven de
mest snillrika och lärda -- stå lägre än den mest outvecklade och obildade man.
De kvinnor, som för närvarande äro bäst ägnade att verka för sitt land och för tillvaratagandet af speciella kvinnointressen, äro de fria, själfförsörjande kvinnorna. Ute i
förvärfvet bli de i tillfälle att bilda sig åsikter, och genom sin oberoende ställning äro de
i stånd att själfständigt häfda dessa.
K vinnornas kraf är därför:
Politisk rösträtt för fria, själfförsörjande kvinnor efter samma grunder, som bli gällande för
män."

F.K.P.R. i Skellefteå vet jag mer om än
den förening som kom till i Ursviken...
Vad var det för några som ledde kvinnorösträttsföreningen i Skellefteå?
Anna Viihelmina Stensson, f. Eklund,
föddes i Umeå stad den 19 februari 1862.
Hon gifte sig den 15 december 1889 med
veterinären Johan Fritz Ernst Stensson
(f. 1856 21/7 Arboga - d. 1900 27/6 Skellefteå). De fick tre barn: Sten, Bengt
Vilhelm och Anna Lisa - den sistnämnde
född 1894. Hon var alltså änka då hon
blev föreningens första ordförande! Och
därmed i Centralstyrelsen ••.

Anna Stensson.

Verksamhet under Stenssons ledarskap? Jag har i alla fall funnit följande:
Ett kvinnligt rösträttsmöte anordnades i Rådhussalen i Skellefteå den 5 juni 1908.
Enligt annons: "Samtal rörande vår förening m. m. förekommer. Flere personer medverkar. Till Talrikt besök inbjudes." Tisd»gen 2 februari 1909 förekom ett möte å
K.F.U.K.:s lokal. Kvällens program: l. Föredrag (uppläsning) över ämnet "Det per-
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sonliga i fattigvårdsarbetet" av Eva Pauli. 2. Diskussion över frågan "Kan något här
göras för samarbete mellan offentlig och enskild fattigvård". Icke medlemmar var
välkomna! Ingen avgift! Fröken Anna Noring höll ett föredrag om några av invändningarna mot kvinnans politiska rösträtt den 28 april 1911. Efter föredraget en stunds
diskussion.
Fru Stensson var även aktiv i andra föreningar. Hon blev t ex invald i styrelsen då en
ungdomsförening bildades den 9 januari 1908.
Charlotte Justina Siden (3), född den 15 juni 1847, dotter till Nils Wikström och Charlotta Wahlberg. Hon var gift med inspektor Johan Teodor Bernadotte Siden /d y/ i
Clemensnäs (1848- 1922). Charlotte avled "den 27 september 1928 kl7,15 em" som
det står i dödsannonsen. Hon hade en modeaffär (se annonsen). Enligt "Samling af
anmälningar till handelsregistret" ämnade hon öppna handel 18 april1891. Samma
källa berättar att Charlotte 17/9 1895 skulle öppna filialer inom Byske, Burträsk
och Lövångers socknar.
Charlotte blev den första kvinnan i stadsfullmäktige i samband med valet i december
1910. Följande resultat redovisades:
Tjänstemannagruppen: kronofogden A. Dalqvist 1.461 röster, redaktör P. Burman
1.395 röster, överjägmästare G. Borg 1.301 röster, disponenten J. O. Nordstedt
1.177 röster.
Borgare- och fastighetsägaregruppen (f d Köpmanna- och Hantverksgrupperna):
kamrer P. A. Viklund 1.199 röster, bagaren O. M. Andersson 1.138 röster, handlanden
K. J. Lindberg 1.133 röster, körsnär Hj. A. Lindgren 1.133 röster.
Nykterhets- och sparsamhetsvännerna: telegrafassistent V. Johansson 687 röster.
Kvinnogruppen: fru Charlotte Siden 366 röster.
Charlotte var vice ordförande i skellefteföreningen till årsmötet 11 april1913!
Den 14 december 1914 skulle det åter vara stadsfullmäktigeval. F.K.P.R. hade ordinarie årsmöte å Rådhuset den 26 november. Inte förrän då togs frågan upp om kvinnornas deltagande! Följande kommentar av Norra Västerbotten 17/12 ger intressant
· information:
"En ganska dryg procent av de i valet deltagande var damer. Det är besynnerligt att
dessa icke kommit sig för med att skydda stadens enda kvinnliga representant i fullmäktige, vilket de mycket väl skulle k u n n a t göra. Nu komma de sig först mycket sent i
gång med och då hade redan en hel del damer lämnat sina fullmakter och ett möte för
dryftande av saken, <lovat bort> sina röster åt de energiska <moderata> röstvärvarna.
Nu ha visserligen en del av dem satt in fru Sidens namn bland de övriga namnen på
<tjänstemannalistan> naturligtvis utan den allra minsta utsikt att därmed vinna något.
Enda sättet att tryggafru Sidens val hade naturligtvis varit att gå fram med hennes namn
ensamt vare sig under egen eller <de modemJas> partibeteckning. Nu kommer åtminstone
för de närmaste 2 åren stadsfullmäktigekdren i Skellefteå att sakna kvinnlig representant."
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Lundell. N. O. M..
Sk•ll~""'·
Nanna LundeU (1879-1969)

Charlotte Siden (1847-1928)
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Annons ur Norra Vlisterbotten 17 december 1910.
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Fru Siden ömmade för fattiga och sämre lottade medmänniskor. Hon var mycket
intresserad av föreningen Blomstergården.
Anna Augosta Wikdahl, f. Bergmark, föddes den 4 mars 1858, gifte sig den 8 oktober
1890 med ångbåtsföraren Bror Anton Wikdahl (f. 1863 17/5). De fick 6 barn. En av
dem, Edit Augosta (f. 1891), blev sedermera lärarinna.
Nanna Othelia Matilda Lundeli (4), föddes den 22 maj 1879, dotter till fanjunkare Per
Otto Alfred Lundeli och Gabriella Gustava Skog. Hon var alltså en äldre syster till
den mer kände grosshandlaren Svante Lundeli (släkt- och hembygdsforskare).
1912 var hon revisor i F.K.P.R. i Skellefteå. Året därpå- i samband med årsmötet den
11 april - blev hon ny ordförande! NV 14/4 1913 förtäljer följande:
"Vid föregående föreningsmöte hade tillsatts en komite, för att utreda förslag till program
för föreningens läsaftnar. Detta program förelades mötet och godkändes. Tre läsaftnar
komma att anordnas denna termin. Ämnen bli: I. Prästval; II. Prostitutionen och lösdrivarlagen; III. Fredrika Bremer. Alice Simmerus bok Kvinnans rösträtt, skall användas som
fyllnadsläsning."
I lokaltidningen finner man den 29 april 1915: "Till den stora internationella freds- och
kvinnokongressen i Haag, som öppnades i går, sändes ett telegram, som samlat 23
underskrifter" .
Enligt Gustaf Renhorn skulle Nanna Lundeli anno 1945 vara "Pensionerad förste
postexpeditör. Bosatt i Stockholm. Erhållit guldmedalj för nit och redlighet i rikets
tjänst." Nanna dog i Stockholm 1969.
Fröken Anna Hilda Stefania Sirlenmark (5) var sekreterare 1912! Hon föddes den 24
augusti 1883, var dotter till Jonas Isak Stephanus Sidenmark och Hanna Nordlund.
Hon övertog ett jordbruk på Tuböle, där hon drev en lanthushållningsskola. Anna gifte
sig med lantbrukaren Noak Helmer Nordmark den 28 juli 1912. Såsom fru Anna Nordmark blev hon vice ordförande 11 april1913. Hon avled i lunginflammation den 12
februari 1922.
Den kvinna jag fastnade för avseende föreningen i Ursviken var Selma Landström (6).
Det visar sig att Selma Helena, född Hammarbäck, var en intressant personlighet.
Hon föddes i Gryssjön, Bygdeå, den 28 september 1876. Dopet skedde i Sävar.
Med familjen for hon till Sävar församling 1879. Den 29 juni 1901 vigs hon i Sävar
med bagaren Johan Linus Landström (f. 1876 3117), Inre Ursviken. Och då var hon
hotellstäderska! Selma och Johan (eller John vad jag förstår) fick två barn: Ture
Rinaldo och Vera Katarina. I samband med att bagarmästare Landström flyttade sin
rörelse - som funnits i Ursviken sedan 1899 - till Skellefteå stad följde familjen med.
Året var 1921. Sonen Ture tog över bageriet på 30-talet. John hade öppnat hotellrörelse i egen fastighet- "Hotell Landström". Då maken hade avlidit 1949 flyttade
Selma till Enskede där dottern Vera och mågen bodde. Selma Landström avled den
11 mars 1951.
~r r~

Om kvinnorösträttsföreningen i Ursviken:
Ett ordinarie årsmöte äger rum i Byggnadsföreningens lokal tisdagen den 8 januari
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1908- enligt annons. Men inget referat!! Oklart hur länge föreningen hade verksamhet.

***
NOTER:
(l)

NALTA A WORT. Föreningar anno 1912 (av S-H Viklund). ·Lilla Skelleftebladet nr 9,
september 1991, s.16.

(2)

K vinnliga rösträttsrörelsernas arkiv finns i Riksarkivet, Stockholm.
Holm, Nils F. & Carlsson, Ingemar: Enskilda arkiv i riksarkivet, Stockholm 1975, s. 79:
"Innehåller arkiven efter Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, både Centralstyrelsen och följande lokalföreningar: Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm, i Göteborg, i Karlskrona och i Strängnäs samt Södermanlands länsförbund av föreningen för kvinnans
politiska rösträtt. Arkiven för Moderata kvinnors rösträttsförening, Männens förbund för
kvinnans politiska rösträtt och Svenska kommitten för internationellt rösträttsarbete (SKIR)
ingår även."
Holmgren, Ann Margret: KvinDorösträttens historia i de nordiska länderna : i kortaste
sammandrag.- Stockholm, 1920, s. 32-53. (Studentföreningen Verdandis småskrifter; 229.)
Berättar bl a om F.K.P.R. och L.K.P.R.
Läs även: Petrini, Gulli: K vinnorösträttens riksdagshistoria i Sverige 1884-1912. •
Stockholm, 1914. (Särtryck ur RÖSTRÄ'IT FÖR KVINNOR 1912.)
Kvinnorösträtten i de nordiska länderna< enligt" Kvinnorösträttens historia i främmande
länder : i kortaste sammandrag" av Ann Margret Holmgren. - Stockholm, 1919.
(studentföreningen Verdandis småskrifter ; 228) > kan vara bra att ha som jämförelse:
FINLAND

NORGE

DANMARK

ISLAND

SVERIGE

(3)

1863 Kvinnor erhålla kommunal rösträtt i landskommuner. 1872 i
stadskommuner.
1906 29 maj. Politisk rösträtt och valbarhet tillerkännes alla kvinnor - gifta
och ogifta - som fyllt 24 år och betala l mk =70 öre i skatt.
1901 Kvinnor- gifta och ogifta- som fyllt 25 år och som själva eller genom sina
män betala skatt för sin inkomst av 300 kr. på landet, 400. kr i stad, erhålla
kommunal rösträtt och valbarhet.
1907 14 juni. Kvinnor erhålla politisk rösträtt och valbarhet på samma villkor
som för den kommunala rösträtten av år 1901.
1910 Kvinnor erhålla allmän kommunal rösträtt.
1913 11 juni. Kvinnor erhålla politisk rösträtt och valbarhet på samma villkor
som män.
1908 K vinnor- gifta och ogifta - som fyllt 25 år och som själva eller genom sina
män betala skatt till kommunen, erhålla kommunal rösträtt och valbarhet.
1915 5 juni. Kvinnor erhålla politisk rösträtt och valbarhet på samma villkor
som män.
1882 K vinnor få kommunal rösträtt och 1892 valbarhet.
1915 19 juni. K vinnor erhålla politisk rösträtt och valbarhet med för varje år
automatiskt sjunkande åldersstreck (från 40 till 25 år).
1862 K vinnor med egen debetsedel erhålla kommunal rösträtt.
1909 Kommunalt röstberättigade kvinnor- gifta och ogifta - erhålla kommunal
valbarhet utom till landstingen.
1918 K vinnor erhålla allmän kommunal rösträtt vid fyllda 23 år samt rösträtt
och valbarhet tilllandstingen vid 27 och 35 år.

Renhorn, Gustaf: Gamla stadsbor : ett bidrag till Skellefteå stads personhistoria,
(Skellefteå), 1945, sid. 202-203: avsnittet NILS WIKSTRÖM.
Här anges bl a att hon 1862-65 fick plalslllos apotekare Ekman i Piteå - som också drev en
nipperhandel. Därefter for hon till Stockholm och lärde sig modistyrket hos en fröken Öman.
1867 började hon en modeaffär i Skellefteå. När hon gifte sig 5 år senare övertogs arråren av
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Syster Wikström, "men då hon kom på obestånd, ingick fru Siden på nytt i artåren och från l
maj 1897 ägnade sig fru Siden helt åt aftårslivet."
Tidningar: Norra Västerbotten och Skelleftebladet.
(4)

Renhorn, Gustaf a.a. 1945, s. 171.
Postmatrikel (11-30 lönegraderna) 1928 l utg. av N A Bergforss, Malmö 1928, s. 291-292:
Nanna Lundell: extra ordinarie postexpeditör, Norra Distriktet 1900 2/S --extra biträde,
Östersund 1900 6/10 -- extra biträde, Skellefteå 1900 24/11 •• postexpeditör, Skellefteå
1906 11112 •• postexpeditör, Grängesberg 1920 22/5 •• postexpeditör, Arboga 1922 23/9 ••
förordnanden: förste postexpeditör, Falun 1926-27.
Porträtt på "Lundell, N. O. M., Skellefteå" rmns i Sveriges posttjänstemän utg. c. 1910.

(5)

Renhorn, Gustaf a.a.1945, s. 166-167.
Mikrokort i Kunskapskällan, Skellefteå museum:
Skellefteå stad. SCB vigda 1912.
Skellefteå lfs. SCB döda 1922.

(6)

Mikrokort i Kunskapskällan, Skellefteå museum:
Skellefteå lfs. SCB Vigda 1901.
Skellefteå lfs. SCB Församlingsbok (A
1920.
Bygdeå. AI:l5 A, pag. 46: Gryssjön.
Nekrologer i landsfaskal Otto Burmans klippsamling, Skellefteå museum.

m

***

Förf. anm.:

Några juniveckor 1994 i folkbiblioteket i Skellefteå visades "Halva Himlen"
- en kvinnoutställning från Riksutställningar. På så sätt anser jag att min
artikel är relativt aktuell. Bl a fanns det ju ett F.K.P.R.-standar. Tyvärr var
de lokala föreningarna ej medtagna i utställningen. Men det har "reparerats"
- hoppas jag - genom min artikel!

••

FORENINGEN
SKEFO
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Erik Nornors:

JÖRNS MÖTE 1993 · en bildkavalkad

'lii:::~.. ~

l"'i!:::ali'!

Fyra herrar intill GiJran Marklunds utstiillning i Folkets Hus, JiJm:
fr v Peter Gustafsson, Lennart Sundi[vist, Stig-Henrik Viklund (sittande- tittade pd
den nya boken om JiJm) samt Ulf LundstriJm.

Andreas Svanborg, Skellejtehamn,
d4 83 dr gammal. Han är ledamot i
SKEFO:s valberedning.
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Hjalmar Nilsson och SKEFO:s ord/lirande, Harry Åkesson, tittar
pd utstallningen.

I DemografJSka Databasen, Jörn: Doris Lundqvist,jlirestdndare

jlir databasen, visar för intresserade vad man kan hitta i mikrokort.
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·-...
•

Tre föredragslulllare: fr v Lennart Öhman, Arvidsjaur, Ulf Lundström
samt Per Andre, de tvd sistnämnda Skellefted.

Sören Edvinsson, Umed, berättar om Demografiska Databasen i Umed.
Samtidigt förekommer fllmdokumentation.
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Georg Salomonsson, Jörn, tittar pd
utställningen rörande sjukvdrd.

-

Sara Lidman och Göran Marklund medverkade rörande
jOrnvägshistorien i Jörn.
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Föreningen SKEFO -- förening för skellefteforskning
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1993

styrelse och andra funktionärer
I styrelsen har under 1993 ingått
ordförande:
Zolo Östlund, Umeå- till 2/4
Harry Åkesson, Skellefteå - från 2/4, vald som ordinarie ledamot till 1994
vice ordförande:
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå- från 1/6, vald som ordinarie ledamot till1994
kassör:
Ulf Lundström, Skellefteå - vald som ordinarie ledamot till 1994
sekreterare:
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå - till 2/4, se ovan!
Pia Sagesen, Örviken - från 2/4, nyvald som ordinarie ledamot till 1995
ordinarie ledamöter:
Harry Åkesson, Skellefteå = studieförbunden - se ovan!
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå = enskild ledamot - se ovan!
Ulf Lundström, Skellefteå = Skelleftebygdens släktforskare och Skellefteå
hembygdsförening - se ovan!
Pia Sagesen, Örviken =enskild ledamot - se ovan!
Rolf Granstrand, Skellefteå =Utbildningsradion - till 2/4
Barbro Viklund, Yttervik =enskild ledamot- från 2/4, nyvald tilll995
Peter Gustafsson, Kåge= Folkrörelsearkivet-omvald till1995
Pär Hallinder, Kåge = Skellefteå museum - omvald till 1995
Karl Axel Lundqvist, Skellefteå = Skellefteå lfs- omvald till1994
Stig Stierna, Ursviken, Skellefteå = skolstyrelsen - omvald till 1994
Sören Edvinsson, Umeå= Demografiska databasen- omvald till1995
Zolo Östlund, Umeå= enskild ledamot- se ovan!
Birgitte Grönlund, Åbyn, Byske = enskild ledamot, nyvald till 1995
suppleanter:
Marianne Andersson, Skellefteå = Skellefteå lfs - vald till 1994
Bo Göran Edlund, Skellefteå = Folkrörelsearkivet-omvald till1995
Egil Johansson, Sävar, Umeå = Forskningsarkivet-vald till1994
Göran Wahlberg, Skellefteå = Skelleftebygdens släktforskare- vald till1994
Allan Boström, Kåge= Skellefteå museum- omvald till1995
Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden under året
(2 april - före årsmötet + konstituering, l juni samt 26 november).
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I arbetsutskottet har under 1993 ingått ordföranden, kassören och sekreteraren som
ordinarie ledamöter. I samband med val av vice ordförande den l juni utsågs vice
ordföranden till suppleant i arbetsutskottet. A U har träffats 5 gånger
(26 januari, 3 mars - telefonsammanträde, 4 maj, 3 juni och 16 december).
Vid årsmötet den 2 april omvaldes följande till revisorer för löpande kalenderår:
Inez Berggren, Skellefteå och Torsten Isaksson, Skellefteå.
Su11pleant till revisorerna:
Inga-lill Andersson, Skellefteå (omvald).
Valberedning intill1993 års årsmöte:
Rolf Granstrand, Skellefteå (omvald - sammankallande),
Lars Jonsson, Skellefteå (omvald) samt
Andreas Svanberg, Skelleftehamn (omvald).

Representation
Bidragsträff i 99:an, Nordanå, Skellefteå; 21/6: Harry Åkesson.
Lokalhistoriska dagar i 99:an 4-5/12: Harry Åkesson.

Verksamhet
Ordinarie årsmöte ägde rum fredagen den 2 april i hörsalen 99:an, Nordanå, Skellefteå
museum. Styrelsens årsberättelse och kassörens räkenskapssammandrag godkändes.
Räkenskapsföraren och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
stadgeändringen (förändringen avser i första hand§ 4) antogs en andra gång! Ny- och
omvaldes ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, enligt valberedningens förslag.
Omvaldes revisorer för löpande kalenderår samt en revisorssuppleant. Omvaldes ledamötema i valberedningen till 1994 års årsmöte.
Därefter godkändes framlagt förslag till budget. Beslöts att medlemsavgifterna skulle vara
oförändrade 35:- kronor för enskilda och 200:- kronor för organisationer.
Redogjordes det pågående arbetet rörande det lokalhistoriska forskningsinstitutet,
om "skellefteprojektet", om ett lokalhistoriskt möte 27/2 samt om ett lokalhistoriskt möte
i Jörn. Viss information om föreningens publikationsverksamhet delgavs även.
Mot slutet av årsmötet avtackades den avgående ordföranden.
J örns Möte- ett lokalhistoriskt möte- ägde rum i Folkets hus, "Upp .Q. Ner", Jörn
den 17-19 september.
DDB visade sitt material för skolelever under fredagen.
Efter ett öppningsanförande av Harry Åkes~, SKEFO:s ordförande, hölls två föredrag.
Lennart Sundqvist berättade om utgrävningarna i Garaselet och Lappviken med hjälp av
diabilder. Ulf Lundström hade som tema "Jömsbygden under 1500- och 1600-talen."
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Under lördagen var det ÖPPET HUS- både i Folkets hus och i Demografiska databasenför allmänheten. Göran Marklund hade framtagit en utställning om Jömsbygden. Museet
hade ett bokbord (skrifter att läsas på stället - men också skrifter till försäljning).
Sedan förekom några föredrag m m: Per Andre berättade om Nasafjällsvägarna i Jörn.
Lennart Öhman från Arvidsjaur informerade om "Sjukvårdens långa väg till myrmarkerna
i Jörn". Mot slutet ett samtal kring jämvägshistoria. Medverkande: Sara Lidman och Göran
Marklund.
Egil Johansson höll bl a predikan i högmässagudstjänsten i Österjärns kyrka. Därefter
avslutning med kyrkkaffe i församlingshemmet, Österjörn. Egil Johansson höll där ett
intressant anförande!

LOKIS-gruppens arbete
Den av SKEFO utsedda arbetsgruppen rörande bl a riktlinjerna för ett lokalhistoriskt
forskningsinstitutl-centrum -- s k LOKIS-gruppen - har fortsatt sitt arbete under
1993. LOKIS-gruppen, med Bertil Marklund i spetsen, har haft 4 sammanträden som
protokollförts (12 mars, 26 mars, 21 april och 10 december).
Ett förslag till ämnen och forskningssamverkan mellan forskare i Skellefteå och Umeå
utarbetades den 3 juni. Då hade - förutom LOKIS-gruppen - även företrädare för
museet och enskilda forskare kommit med förslag på ämnen i projektet.
Meningen är att böcker, småskrifter, medlemsblad m m skall överlämnas som gåva eller
inköpas till ett rum i Umeå där universitetsforskarna kan genomgå det stora utbudet som
finns rörande Skelleftebygden. Många skrifter m m förvärvades under året till stor del
tack vare LOKIS-gruppen.
LOKIS-gruppen beslöt den 10 december
att föreslå att ett lokalhistoriskt institut placeras på Nordanå i ett nära sammanhang med
folkrörelsearkiv, företagsarkiv, museum. Institutet bör bestå av en samlingslokal, ett
kontor och skötas av en lokalhistoriskt kunnig person.
att SKEFO söker bidrag från s k bygdeavgiftsmedel (för seminarier, föreläsningar eller
liknande utåtriktad verksamhet).
att föreslå en delad finansiering vad gäller lokaler och lönemedel mellan Skellefteå kommun
och forskningsmedel tilldelade Umeå universitet. Frågan om pengar för driften av institutet återstår.
att en styrelseinstruktion bör skrivas- i den skall ingå formuleringar av mål, riktlinjer, utvärdering och uppföljning.
att kontakter skall tas med företrädare för forskargruppen i Umeå inför ansökan till Riksbankens jubileumsfond samt med SKEFO:s ordförande överlägga om SKEFO:s
uppgifter i det kommande projektarbetet. ~rr··
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Lokalhistoriska dagar
Skellefteå hembygdsförening m fl arrangerade lokalhistoriska dagar i hörsalen 99:an,
Nordanå, Skellefteå lördag-söndag 4-5 december. Ett 20-tal personer deltog.
Söndagens tema "Skellefteprojektet" bidrog till att Lars-Erik Edlund, Umeå, Sune
Åkerman, Umeå, Bertil Marklund, Skellefteå samt Egil Johansson, Umeå, presenterade
ett projekt som berör både fritids- och universitetsforskare. Ansökan om bidrag skall ske i
början av 1994. Efter information förekom en givande diskussion.
Publikationsverksamhet
Under 1993 har nytryckning av rapport nr 4, "Kågedalen förr och nu", utförts.
En andra årgång av föreningens årsskrift SKELLEFfEBYGDEN har också utkommit
-nu på 140 sidor. En del av artiklarna hade anknytning till Jörnsbygden.
Försäljning
I första hand säljs föreningens publikationer i receptionen Nordanå.
Men även i samband med NORDLITT '93, kyrkhelgen samt släktforskardagar i Luleå.
Medlemmar
SKEFO har under året haft 11 organisationer och 43 enskilda som medlemmar.
Medlemsavgiften har varit 200:- kronor för organisationer och 35:- kronor för
enskilda.
Medlemskap
Under 1993 blev SKEFO medlem i Föreningen FOLKRÖRELSEARKIVET I
VÄSTERBOTTEN. Äldre handlingar (dels då SKEFO var arbetsgrupp, dels de första
åren som förening) deponerades till Folkrörelsearkivet i Skellefteå.
Ekonomi
Beträffande föreningens ekonomi hänvisar styrelsen till bifogade räkenskapssammandrag.
Skellefteå i februari 1994.

Harry Åkesson
ordf
/Stig-Henrik Viklund
vice ordf.

Ulf Lundström
kassör

Pia Sagesen
sekr
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FÖRENINGEN FÖR SKELLEFTEFORSKNING
S K E F O

l (4)

Protoko~l.
f ö rt v id arsmöte med förenin g en SKEFO, h ö rsalen
99:an, Skelleftea museum fredag 15 april 19 9 f kl 15.0 0

Närvarande: Sö ren Ed v insso n, Stig Stierna, Peter Gustafsso n ,
Birgitte Grönlund, Stig-Henrik Viklund, Ulf Lundström, Inez
Berggren, Lars Jonsson, Göra n Wahlberg, Harry ~kess o n, Pia
Sagesen ( § 12 oc h följande)
§

1.

SKEFO:s ordf ö rande Harry ~kesson hälsade alla välkomna
och förklarade arsmötet ö ppnat.

§

2.

Kallelse till arsmötet hade skett geno m b rev till
samtliga medlemmar, föreningar, organisa t ioner,
institutioner och enskilda . Mötet ansäg sig kallat i
behörig ord ning.

§

3.

Till ordförande u nder förl'"!andlingarna v al d es Göra n
Wahl berg.

§

4.

Inez Berggren och Stig Stierna valdes att justera
protolwlle t.

§

5.

Till sekreterare för mötet valdes Harry Åkesson

§

5.

Sty-r e·lse·ns arsbe·rättelse genomgicks och godkändes.
Kassören Ulf Lundström kommenterade bokslutet, som
redovisade ett underskott pä 5.418:32. Orsaken till
underskottet berodde bl.a pä lägre kommunalt bidrag än
beräknat och pä att kostnaderna för tva ärgängar av
arsskriften SKELLEFTEBYGDEN (199~ och 1993 ) betalats
under räkenskapsaret 1993.

§

7.

Revisor Inez Berggren föredrog revisionsberättelsen.
Efter förslag av rev isorerna beviljade arsmötet
styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsaret 1994.

§

e..

Val· av ordinarie ledamöter och suppleanter:
Tvä ledamöter hade avböjt omval.Det var ordinarie
ledamoten Stig-Henrik Viklund och suppleanten Marianne
Andersson.
Vid valet följde arsmötet valberedningens förslag,
som presenterades av Lars Jonsso·n.
Den nya styrelsens sammansättning blev:
Ord~narie ledamöter
Harry ~kesson, Skellefte~
Pi a · Sage·sen, örviken
Ulf Lundström, Skellefteä
Peter Gustafsson, KAge
Per Hallinder, Käge
Karl Axel Lundqvist

Omvald
Vald
Omvald
Vald
Vald
Omvald

till
till
till
till
till
till

1996
1995
1996
1995
1995
1996
•

~ r··
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Stig Stierna, Ursviken
Sören Edvinssor., Umeä
Barbro Viklund, Yttervik
Birgitte Grönlund, Abyn By ske
Rol -f Granstrand, Skellefteä

Omvald till
Vald "till
Vald
till
Vald
till
Nyvald till

1996
1995
1995
1995
1996

Suppleanter:
Bo Göran Edlund, Skellefteä
Egi-1 Johansson, Sävar
Göran Nahlberg, Skellefteä
All.an Bo·ström, Kage
E i ·.lo r Degerman, Skellefteä

Vald
Omvald
Omvald
'v' a l d
Nyvald

1995
1995
1996
1995
1996

till
till
till
till
..........

"'\"\

t...-t.~.J..

Till revisore-r för kalenderaret 1994 omvaldes Inez
Berggren och Torsten Isaksson. Till ersättare omvaldes
Inga-lill Andersson.

§ ·

9.

·§

10. Till valberedning utsägs Lars Jonsson och Andreas
Svanborg (omval) samt Stig-Henrik Viklund (nyval} med
Stig-Henrik som sammankallande.

§

11. Ett förslag till bud.get för 1994 redovisades av
kassören Ulf Lundström. Förslaget godkändes.

för 1994 fastställdes:
Förr enskilda beslöts om en höjr.ing till 50 kr ,
för organisationer oförändrat 200 kr

Med~emsavgifterna

§

12. Harry

~kesson

kommenterade SKEFO:s arbetsplan.

Arets höstmöte blir 1 Skelleftehamn 7-9 oktober.
Uppläggningen följer det traditionella mönstret.
Huvudtemat för föreläsningarna blir ämnen som berör
omrädet kring Skellefteälven nedre lopp, hamr.en och
r.avet utanför.
Även cm Stig-Henrik Viklund har lämnat styrelsen sä
kva~stär han som redaktör för årsskriften
SKE-LLEFTEBYGDEN.
Det nGterades med tacksamtset. Han
me-ddelade
att
stoppdatum
för manus i är blir den 10
1
aug usti.
För~ningens samarbete me-d andra fö-re·ningar, som
bedriver forskning, har börjat. En första träff har
hållits.

SKE;FO kornmer att inbjuda t i l l två·-utbildningstill fällen
under hösten, preliminärt blir det:
23 p-ktober med huvudtemat: Olika vägar att samla fakta
och' 20 november: Frän manus till tryck.
.
uppdrag fortsätter. Ulf Lundström och
Pet,er G-ustafsson. som ingår i gruppe·n. info-rmerade om
des~ arbete.
Det senaste äret har det 1 första hand
gäl11 t det planerad'e samarbetet med forskare frän Ume~
uni~...·ersi te·t
1 projektet "Gränsbygder i förvand l i ng".
LOK~S-gruppens

l': f
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Gruppen har bl.a. tagit fram en strukturerad
förteckning över lämpliga forskningsämnen.
Har~y Akesson ans~g att den förtecknin~en och de
kontakter gruppen haft med Umeå betytt mycket för att
stä~ka skellefteforskarnas aktier i det kommande
samarbetet.
Göran Wahlberg efterlyste bättre löpande information om
LOK~S. Peter menade att det inte var nagon större
mening med att under arbetets g~ng rapportera id~r och
förslag som gruppen diskuterat vid sina träffar.
Ämn-eslistan, som ingår i föreningens bidagsansökan,
är det sammanfattande dokumentet. F.ö hänvisas även
til~ redovisningen i arsberättelsen.
l

-

Sti.g Stierna ville veta bakgrur.den till LOKIS-gruppen
til~komst m.m.
Peter Gustafsson lämnade följande
informatio-n:
Vid ett seminarium den 25 januari 1991 d iskuterades
behovet av ett Lokalhistoriskt institut. Det
resulterade i att SKEFO fick i uppdrag att utreda
fra~an. Samtidigt lämnades vid mötet förslag pa ett
antal personer, som skulle vara lämpliga att ingå i
utredningdgruppen.
SKEFO tillsatte sedan en gruppen, som nu kallar sig
LOK.IS. Ordförande· i gruppen är Bertil Harklund.
l

Det, är änr-.u oklart om projektet "Gränsbygder 1
förvandling" kan förverkligas. Forskargruppen i Umeå
fa~ tesked först i
slutet av året om den f~r sökt
bid-rag frän Riksbankens jubileumsfond.
SKE~O maste dock fortsätta förberedelserna så att
ber-edskap finns om cc11 när proje-Ktet får klartecken.
§

L3 . Harry A och Ulf L informerade om -SKEFO:s ansökan om
bidrag ur bygdeavgiftsmedel.
Korn~unen tar inte med föreningens ansökan i den
prioriteringslista som man kornmer att skicka till
län~styrelsen, där det slutliga beslutet fattas.
Det~a är naturligtvis en klar missräkning, men
kan~ke förklarligt eftersom det i dagsläget inte· är
kla-rt om och när projektet kan starta.
Sti~ Stierna ville ve·ta om kommunalraden hade
info-rmerats.
Harry och Ulf hade talat med handläggarna Lars
Bjö~klund och Leif Severin och därvid poängterat vikten
av ~tt Skellefteå verkligen stöttade detta unika
til~fälle till utforskning av Skellftea älvdals
his-toria. Om allt fungerat på rätt sätt maste detta
också
ha funnits med när prioriteringslistan
l
upprättades av kommunens arbetsutskott.
Infp·r kommunstyrelsen var - äve·n Allan Boström och
Lorentz Andersson informerade av Be·rtil Marklund.

Stierna förmodade att man ända inte riktigt
förstätt vilken positiv betydelse projektet skulle
kur.l,l"la få för Skelleftea • . Dessutom saknade· SKEFO stöd av
Sti~

f

4

en allm~n opinion. Informationen till allmänheten har
varit för dålig vilket föreni n gens ordförande erkände.
stig ansåg att styrelsen borde ha ordnot en
presskonferens. Något för styrelsen att beakta i den
fortsatta handläggning e n.
Besl~ts att en bidragsansökan skulle lämnas in till
kommunen .
Det är av största vikt att Skellefteå visar
sitt stöd för projektet. En sådan markering kund e även
i +-.o+c::.
c:: h i
------- -··-i '1.o-rc:
. ------------··--··------!::)--··--··-···
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§

14.

~1 'rl
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Har~y

Åkesson avtackade Stig-Henrik Viklund, som nu
styrelsen.
Stig-Henrik har varit med redan från SKEFO:s
förhistoria. Hans kunskaper, hans intresse för och
engagemang i forskning är allmänt kända. Stig-Henrik
han också själv bidragit till dokumenterandet av
Skelleftebygdens historia i många vitt skilda ämnen.
Har~y tackade också för det stöd han personligen fått
under sitt debutår som föreningens ordförande.
l~m nad e

§

15. Arsmötesförhandlingarna avslutades av mötesordföranden

··- --n
A/ar;i4lc-u,rt?/?
1..-1

11=\

1n

Harry ~-... es son
mötessekreterare

9Z~..~ Jl!~'--'--J
Göran Ha hl berg
Mötesordförande

Sti·: t Stierna

··-:·

:·
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Efter förhandlingarna berättade Annika Sander,Föreninge~
Jakobstads Wapens vänner, till diabilder om Galeasen
Jakobstads Wapen.
Eland annat · fick vi veta
att

att
att
att
att
att,

T"''
-F r t- \T rr t- t- i 1 1 ~ ';' ~ r\.• t!.."::!) N
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O"" l ~ n
i ----.J::J- ...
lokalerna på detta sätt åter kommit till användning.
segeldukarna sytts i Skellefteå av ett 30-tal fri v illiga.
skeppsklockorna är gjutna i Skelleftehamn.
galeasens jungfrufärd går till Skellefteå dit den
anländer 22 maj.Ett festligt program välkommnar fartyget.
gal~asen kommer att ligga i Skelleftehamn till 27 maj.
Fö~ allmänheten ordnas visningar och kortare och längre
seg~atser med passagerare arrangeras.
besöket avslutas i Kåge. I samband därmed blir det även
visning av repslageriet med demonstration av repslagning.
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Har,ry "A. tackade Annika s. för den intressanta skildringen av
Jak~bstads Wapen och dess tillkomst. Hon hade verkligen
lyckats väcka nyfikenhet inför fartygets besök.
Sammankomsten avslutades med kaffe.

Fotograf: Annika Sander.
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SKEFO- MEDLEMMAR per 17 augusti 1994:
l. Demografiska databasen, Umeå universitet, Box 1441, 901 24 UMEÅ

2. Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Gammlia, 903 42 UMEÅ
3. Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare, Nordanå, 931 33 SKELLEFTEÅ
4. Jörnsbygdens hembygdsfOrening, c/o Torsten Lundmark, Skolgatan 3, 930 55 JÖRN
5. NBV Västerbotten, Box 156,93122 SKELLEFTEÅ
6. Skellefteå hembygdsförening, c/o Viklund, Nordanå, 931 33 SKELLEFTEÅ
7. Skellefteå kommun, skolkontoret, Skellefteå
8. Skellefteå lfs kyrkokassa, Klockarbergsvägen l, 931 44 SKELLEFTEÅ
9. SkeHefteå museum, Box 146, 931 22 SKELLEFTEÅ
10. Studieförbundet Vuxenskolan, Box 5, 937 21 BURTRÄSK
11. Umeå universitet, Forskningsarkivet, Box 1441,90124 UMEÅ
12. Utbildningsradion, Box 316, 931 21 SKELLEFTEÅ
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 SKELLEFTEÅ
18. Bernt Marklund, Alhemsgatan 13 A, 931 38 SKELLEFTEÅ
*19. Gunnar Norde, Kyrkstadsvägen 4, 93133 SKELLEFTEÅ
20. Ture Rönnmark, Vangatan 12 B, 93137 SKELLEFTEÅ
21. Andreas Svanborg, Svangatan 20, 932 31 SKELLEFTEHAMN
22. Stig-Henrik Viklund, Tjärhovsgatan 10 B, 93132 SKELLEFTEÅ
23. Harry Åkesson, Karlgårdsvägen 14, 93162 SKELLEFTEÅ
24. Zolo ÖStlund, Trädgårdsgatan 11, 931 31 SKELLEFTEÅ
*25. KjeJJ Söderberg, Backenvägen 105, 902 51 UMEÅ
26. lnez Berggren, Karlgårdsvägen 12,93162 SKELLEFTEÅ
27. Inga-lill Andersson, Dammgatan 14,93144 SJ\1.4LLEFTEÅ
28. Göran Mar klund, Kyrkogatan 16, 930 55 JÖRN
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29. Hans-Olof SteinwaU, Lövlund 34, 931 98 SKELLEFI'EÅ
30. Katarina Eriksson, LiDkågeträsk 41,934 94 KÅGE
31. Sten Lundgren, Bondegatan 12, 931 49 SKELLEFI'EÅ
32. Lars Jonsson, Kaplansvägen l, 931 44 SKELLEFI'EÅ
33. Barbro Viklund, Yttervik 11 628, 931 91 SKELLEFI'EÅ
34. Göran Wahlberg, Tenorvägen 44, 931 46 SKELLEFI'EÅ
35. Birgitte Grönlund, Åbyn 4370, 930 47 BYSKE
36. Karl Axel Lundqvist, Klockarbergsvägen l, 931 44 SKELLEFI'EÅ
37. Marianne Andersson, Fältjägarvägen 10, 931 44 SKELLEFI'EÅ
38. Allan Boström, Genvägen 7, 934 31 KÅGE
39. Pia Sagesen, styrbordsgatan 3, 932 34 ÖR VIKEN
40. Stig Stierna, Strandgatan 26, 93132 SKELLEFI'EÅ
41. Göran Lundström, Vinkelgränd S, 930 55 JÖRN
42. Henning Bergman, Brännäs 2470, 930 55 JÖRN
*43. Hans Lindqvist, Medlevägen 92, 93198 SKELLEFI'EÅ
44. Tore Wikner, S. Ersmark 470, 931 41 ERSMARK
45. Thore Sjöström, Villagatan 21, 930 55 JÖRN
46. Arne Holmkvist, Storgatan 105 B, 93135 SKELLEFI'EÅ
47. Rune Zachrisson, Granbergsträskvägen 13, 930 55 JÖRN
48. Henning Fjällström, Brännavägen 65, 93144 SKELLEFI'EÅ
49. Albert Holmberg, Nyholm 44, 936 91 BOLIDEN
50. Hjalmar Nilsson, Storgatan 43, 930 55 JÖRN
51. EDa Åström, Fältjägarevägen 31, 931 44 SKELLEFI'EÅ

52. Kjell-Arne Holmlund, Gamla Fahlmark 36, 931 92 SKELLEFI'EÅ
53. Per Åström, Fältjägarevägen 31, 93144 SKELLEFI'EÅ
54. Bo Öhman, Trädgårdsgatan 8, 931 31 SKELLEFI'EÅ
55. Egil Johansson, Paradisgränd 2, 903 63 UMEÅ

BU MEDLEM I FÖRENINGEN SKEFO!!!!
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