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FÖRORD TILL "SKELLEFTEBYGDEN 1995"
Skellefteå stad firar i år sitt 150-årsjubileum. Detta har uppmärksammats på många
sätt med olika festliga och kulturella arrangemang. Så har bl a stadens historia skildrats
i bild och skrift i ett antal nyutkomna böcker/skrifter och i tidningsartiklar. En videofilm
har producerats och museet har byggt upp en permanent stadshistorisk utställning.
Bakom allt detta ligger mycket lokalhistoriskt forskande.
Detta gläder naturligtvis FÖRENINGEN FÖR SKELLEFTEFORSKNING- SKEFO,
som har till uppgift att på alla sätt främja lokalforskningen inom Skelleftebygden.
I vår bygd förekommer ett ovanligt brett lokalforskande. Det är brett såväl när det
gäller ämnen och områden som antalet aktiva forskare. Det vanligaste är naturligt nog
släktforskning och byaforskning, men även andra områden utforskas. Artiklarna i
denna årsskrift ger exempel på denna spridning.
Nu har således Skellefteå stad uppmärksammats extra mycket i år. Vi hoppas att det
intresset håller i sig och smittar av sig. Det finns mycket kvar att plocka fram ur glömda
och gömda källor och det finns många personer, som sitter inne med kunskaper, som är
viktiga att skriva ner och bevara.
Om DU är intresserad att börja och vill ha starthjälp kan DU ta kontakt med någon av
nedanstående föreningar eller med museet (Kunskapskällan-tel. 0910-73 55 40) där
det alltid finns någon som kan lotsa DIG vidare.
Tyvärr så har vi (de föreningar som verkar för lokalforskning) f n inte något eget forum,
som kan ta hand om blivande lokalforskare på det sätt som vi skulle önska - men vi
arbetar för det. Det gäller skapandet av ett LOKALIDSTORISKT INSTITUT som
skulle ha resurser att ge den hjälp och det stöd, som forskare kan behöva.
"Lokalhistoriskt institut", det låter lite pampigt och stort men så blir det inte. Vi vet att
vi måste klara det med relativt små ekonomiska resurser. En utredning visar att det
ändå är fullt möjligt att bygga upp och driva ett sådant forskarcentrum med stöd av
befmtliga institutioner och med ideellt arbete.
I nästa årgång av SKELLEFTEBYGDEN hoppas vi kunna berätta om att det nya
institutet har blivit verklighet och börjat sin verksamhet.
Till slut vill jag rekommendera alla intresserade: Bli medlem i någon/några av de
föreningar som verkar för lokalforskning (se nedan). I medlemskapet ingår respektive
förenings medlemsblad som innehåller många intressanta lokalhistoriska artiklar.

HARRY ÅKESSON
Ordf. i Föreningen för Skellefteforskning- SKEFO
Föreningar:
Föreningen för Skellefteforskning
(Årsskrift: Skelleftebygden)
Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare (Medlemsblad: ROTEN)
Skellefteå Hembygdsförening
(Medlemsblad: Lilla Skelleftebladet)
Västerbottens Norra Fornminnesförening
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Redaktionellt

Undertecknad - som återkommit i styrelsen för Föreningen för Skellefteforskning
(SKEFO) i samband med årsmötet - har fått förmånen att även den här gången
vara redaktör för årsskriften SKELLEFTEBYGDEN.
De första manusen till årsskriften erhöll jag relativt tidigt under året. Manusstopp
var i år bestämt till den 2 september. Två manus kom samma dag!
Ånyo en blandad kompott! Jag ber att få tacka alla medverkande - vare sig det
gäller text eller bild: Harry Åkesson för förordet, l.nf Lundström, Britt-Marie
Nordström, Per Andre, Kerstin Strandberg för artiklar, Olle Westermark för
underlag till artikel (kompletterat bl a med uppgifter i böcker och arkiv), Sten
Lundgren för bildkavalkaden samt Peter Gustafsson för ett intressant utredningsförslag om ett lokalhistoriskt institut (kan man hitta något annat namn istället??)
i Skellefteå - den slutgiltiga versionen från juni månad 1995!
DU som läser denna årgång av SKELLEFTEBYGDEN
- om DU inte redan är det: BLI MEDLEM I FÖRENINGEN FÖR
SKELLEFTEFORSKNING - SKEFO!!
Skellefteå, september 1995
Stig-Henrik Viklund
redaktör
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SKELLEFTEA I FRAMLINGENS OGON
1 Såningsmannens senaste nummer skriver red. Saxon om sina intryck följande,
som vi ta oss friheten att saxa och med nöje återge:
Ju längre norrut man reser, dess mer ont om mjölk blir det -- det är de första
iakttagelser man gör under fården, i all synnerhet om man är vegeterian och
alltså ej däri kan få ersättning för den frukt som ej finns i Norrland.
Eljes överraskas man av att potatis, jordgubbar, blåbär och grönsaker, ja t o m
säden inte är nämnvärt senare än i mellersta Sverge.
All skörd är riklig, framför allt höet. Den mest pessimistiske måste tro på Norrlands framtidsmöjligheter när han får se dess skörd i år. Och det är fullt lika bra
i Västerbotten som i Ångermanland och Jämtland.
De egendomliga, nedåt avsmalnande foderladorna i Västerbotten puta ut formligen ut av den rika foderskörden.

Å Krylbo järnvägsrestaurang serveras filmjölk -- och god filmjölk -- och till
krämen får man en grädde, som är betydligt bättre än stockholmsgrädden. Intill
Långsele kan man i restaurangvagnen få ett glas mjölk (pris 40 öre). Men sedan
är det slut på den varan å alla restauranger.

Skellefteå är en vacker stad-- Norrlands vackraste säga skellefteborna själva-och jag ger dem rätt. Men det varför jag framför allt vill prisa Skellefteå, är att
den håller ihop som säkert ingen annan svensk stad. Gatorna äro breda mackadamiserade och försedda med trätrottoarer (som skulle må väl av att bli behandlade
med den tjära, som nu rinner bort vid Tjärhovet i närheten av den nya samskolan).
Husen äro nästan undantagslöst av trä och i två våningar. Ett flertal äro avfärgade
i vitt. Ej få äro av samma förnäma typ som Norrlandsbankens hus.
stadens helhetsverkan framhäves ytterligare av den rika grönska som björkarna
ge. En emigrerad skelleftebo måste ovillkorligen läsa Oscar Stjernes "Björkarne
därhemma" med andakt, ty överallt i staden, utmed gatorna som i trädgårdarna,
finna vi representanter för detta nordens vackra -- jag vågar väl säga vackraste?
-träd. Särskild uppmärksamhet ådrar sig allen utmed Kanalgatan.
stadsparken är Skellefteå stads enda plantering, som erbjuder andra träd än
björk i nämnvärd mängd-- jag höll på att säga, att det är skada, att den bryter
helhetseffekten. Men den är väl hållen. Där blommade nu de första dagarne i
augusti, de härligaste rosor.
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Allt i Skellefteå karaktäriseras av överflöd på utrymme och överflöd på vatten.
Den mäktiga Skellefte älv utgör ju stadens ena gräns. Staden sluttar sakta ned
mot densamma. Staden är byggd på gammal myrmark. En av mina vänner
berättade att hans mormor plockat hjortron på stadsparkens nuvarande område.
En konstnärlig skylt-- en våg placerad på en merkuriestav -- lockade mig in i
en butik. Där var så gott om plats. att 10 expedierande skulle ha kunnat få rum
innanför och 100 kunder utanför disken. På ett sådant ställe kan man hålla ordning. Och ordning var det!
Mitt hotellrum är stort som en salong, och det är högt i taket som i en kyrka.
Hur i hela världen kan man om vintern värma upp sådana rum med ved? Det
tyckes gå, ty det fanns termometrar i rummet!
Det är gott om vatten i Skellefteå, sade jag. Vattenkonsten i stadsparken
spelade hela natten, och å stadshotellet stodo en eller flera vattenledningskranar
alltid öppna om natten. Kanske avsåg man att därmed neutralisera det buller,
som sena gäster åstadkomme, men då kunde man åtminstone ha stängt kranarna
då den siste gästen gick. Eller avsåg man att med detta enformiga forsande
ljud befordra gästernas sömn. I sådant fall var anordningen alldeles misslyckad.
I stadshotellets matsal fanns en fris med diverse sentenser, varav en tycktes mig
en smula vådlig för en källarmästares hantering. "Den som villleva länge och
väl, han äte och dricke med måtta och skal" . På den principen blir ju en källarmästare inte fet.
Det har sagts mig, att Skellefteå skulle vara Sverges bästa matstad, och jag hade
därför ordnat resan så, att jag kunde uppehålla mig där några dagar. Ryktet var
i ett för mig kännbart avseende överdrivet: där fanns ingen mjölk. Det enda man
kunde få därav var en liten snipa till kompotten eller kaffet, men på matsedeln
bar denna tunna mjölk beteckningen grädde. Och ändå skämdes hon inte. Hon
var lika ogenerad som gulaschen.
Restaurangprisen voro ungefår som i Stockholm. På stadshotellet kostade 4 aug.
3 ej överdrivet stora fårska potatisar 80 öre, en minimal portion jordgubbar 2
kr. En kopp varmt vatten med en sockerbit och några droppar mjölk i en gräddkanna betingade 40 öre, kokta ägg 70 öre st, en spenatomelett 3 kr. o. s. v.
Vederbörande ingredienser tunnos alla på platsen. Priset på jordgubbar var samtidigt i handeln 2 kr. litern. Men i våra dagar veta källannästame att ta för sig,
och man får vara glad, att man får något. Och jag skall villigt erkänna att maten
var god, stället propert och de serverande flickorna rappa och uppmärksamma.
Kaffemostrarna skulle trivas i Skellefteå, ty det fanns giftkaffe på alla restauranger
och bakelser av vitt mjöl på konditorierna.

9

Jag skall ej lämna kapitlet om maten utan att ge en eloge åt Smörgåsbuffen. På en
brödkupong fick man två stora smörgåsar å rågbullar, med härlig Burträskost
(eller fläsk, kött eller korv om man så ville), kaffe (te eller mjölk fanns ej) och 2
ägg för 2 kr. Serveringen var proper, lokalerna trevliga. Vill ägarinnan förflytta
sin verksamhet till Stockholm är hon garanterad en förmögenhet. Men den får
hon kanske redan i Skellefteå, och den är välförtjänt.
Skellefteå nya spritbolags dörr har en skylt med inskriften "Stängt". Om det
vore för alltid!
Om Skellefteå stads inre liv vet jag ingenting och ville ingenting veta. Jag intervjuade ej ens därom den radikala Norra Västerbottens redaktör Ant. Wikström
eller hans unge redaktionssekreterare Zolo Stärner (en son till red. Alfred
Stärner). Jag ville ha vila och ro under min skellefteåvistelse.
En av Skellefteå sevärdheter är den stad av kyrkstugor, som befinner sig i närheten av den stora, vackra landskyrkan. Där bo de avlägsna sockenborna under
sina kyrkobesök. Stugorna äro ofta i två våningar och de räknas i hundratal.
Ett flertal av stugorna ha motsvarande stall.
Den söndag jag besökte platsen-- 4 aug. -- voro kyrkostugorna väl befolkade.
Det var biskopsvisitation i socknen, och i kyrkan funnos 4,000 åhörare. Kyrkan
lär vara Norrlands största, och utrymmet behövdes. Många hade stolar med sig
och gångarne voro fullpackade. Västerbottningarne sägas vara mycket kyrksamma, och detta bar syn för sägen.
Man fick här ett kraftigt intryck av vilken betydelse velocipeden har för samfärdseln. Det fanns flera hundra velocipeder på kyrkogården.
Bondflickorna äro lika fina som någonsin några stadsfröknar. De äldre bondkvinnorna bära däremot ganska allmänt sjalett.
På gården till ett konditori hade man gjort en tillfällig berså av björkar, som
ställts i vattenfyllda julgransfötter. Uppfinningen är ej patenterad och kan alltså
med fördel brukas annorstädes.

***
Red.anm.:
Ovanstående var infört i Norra Västerbotten 3 september 1918.
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UR "PROST-ERIKS HISTORIER"
UTVECKLINGENISKELLEFTEÅ
När Prost-Erik efter tretton år kom till Skellefteå, kände han ej igen sig.
Satte sig på bussen till Boliden. I den var det fullt med folk, fina stadsoch landsfröknar såväl som bönder och vanligt folk.
Prost-Erik kände på folkrasen igen en fin > bondfröken>, som satt
bredvid. Hon hade skor med 2 1/2 tums klackar och målad i ansiktet. Då
klappade han en > urbonde >, Johannes Lugnberg i Långnäs, på axeln
och sa':
-- Här du, Johannes L., Prost-Erik känn int åt Skellet. Inom Boliden och
Rönnskär äro byggnationerna naturliga, men se på bonnjäntern, dom kan
int tala raint, int Skelletmåle. Dom ha skon ve 2 1/2 tums klacka, falu röfårj
kring käften, kimrök åva yga å handska ve skafta, som räck åppi armbåga.
Då vänd Prost-Erik sej åt bonfrökna å sa': --Jer du rädd att flugern ska
dyng på underarma på dej.
Då bussen stanna, steg bondfrökna av och gick hem. Veckun ett ' va
Prost-Erik dit å såld ett par skor åt 'a, som köste tjugoätt kron.
ONÖDIGT
Vid förbudsomröstningen i Skellefteå kom det fram en gumma utan valsedel,
varvid valförrättaren frågade:
-- Har Ni ingen sedel?
Gumman: -- Nää, vo ska I j ära vä nan sel då I hav gubben ve' mä.
STADSMAT
En pige, som tjänat i en bättre familj i Skellefteå och där riktigt fått
lära sig matlagning, sade vid hemkomsten:
-- Då I köp ett kilo kött, så få I köttbulla, biffsteken, bulljongen å
frikadellren bårt å hä.
PÅ ONSDAGARNA
Grosshandlare J. träffade sin gode vän S., som frågade:
--Har din stora kontorspersonal mycket göra?
-- Inte värst, utom på onsdagarna för då fyller dom i tipskupongerna!
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ULF LUNDSTRÖM:

NORRBÖLE UNDER 1500-1600-TALEN
När Norrböle 1539 stiger fram ur historiens dunkel finns byn i 5 hemman. Det rör
sig om hemmanen 5, 7, 8, 9 och 12. De fyra första hemmanen ligger alla inom ett
begränsat område intill nuvarande E4:an där den går genom centrum i Skellefteå
stad. Hemmanet nr 5 låg inne i kvarteret Pantern, på gården där stadsbiblioteket
låg fram till i februari 1995. Hemmanet nr 7 låg där huvudentren till Åselis möbler
ligger, vid Nygatan. Nr 8 låg där S:t Olovs kyrka ligger och hemmanet nr 9 låg där
Kanalskolan ligger idag. Hemmanet nr 12 låg betydligt längre österut vid nuvarande
gården Älvslunda på Älvsbackaområdet.
Hemmanet nr 12 kallas i början av 1600-talet för Ön. Ser man på en karta med
höjdkurvor så utgör platsen en halvö vid 5-metersnivån, dvs. slutet av medeltiden.
En tid före har förmodligen området varit en ö. Hemmanet nr 12 kan möjligen
vara av senare ursprung än de övriga hemmanen i Norrböle. Troligen är det området vid E4:an som är Norrböles ursprung.
Genom delningar blir hemmanen flera i Norrböle. Omkring 1560 delas hemmanet
nr 8 och det nya hemmanet som blir nr 10 får sin gård vid nuvarande Älvsbackagatan på det område som idag heter Älvsbacka. Hemmanet nr 10 får under 1800talet namnet Älvsbacka. Platsen ligger intill 5-metersnivån och har säkert inte varit
möjlig att bebygga så lång tid före 1560. Omkring 1635 delas hemmanet nr 12 och
det nya hemmanet som kallas nr 11 får sin plats vid nuvarande Dalgatan, dvs något
väster om Älvslunda. Under 1800-talet får gården namnet Signesdal. Denna gård
ligger också nära 5-metersnivån.
På 1670-talet delas hemmanet nr 5 och det nya hemmanet får numret 6. Den gården
låg ungefär där E4:an idag går fram mellan f d stadsbiblioteket och Åselis möbler.
I slutet av 1700-talet förvärvas hemmanet av häradshövding Carl Göran Furtenback
som samtidigt förvärvar hemmanet nr 8. Furtenback uppför herrgården Strömsör
och gårdsplatsen för hemmanet nr 6 läggs öde.
När det gäller Norrhötes historia finns en bra genomgång av hemmanen i Elof
Lindmarks bok "Byarna kring Skellefteå stad, band I, Norrböle och Sörböle".
Tyvärr har Lindmark en del fel rörande 1500-talet och början av 1600-talet för
vissa av hemmanen. Ägareförhållandena är en aning röriga. Men för tiden efter
1640 är Lindmarks bok en förträfflig källa till kunskap om befolkningen i Norroch Sörböle byar.
NORRBÖLE NR 5

Gården ägs åren 1539-1546 av Olof Jönsson. 1543 har han 10 spannland åker
(1,76 hektar) och 10 lass äng. Hans hustru Kerstin står för hemmanet 1553-1559.
1553 har hon 6 kor och 1558 är hon säljägare tillsammans med Per Jonsson i Böle
samt Anders Jonsson. De hade 2 båtar och 6 nät och de fick 2 sälar och 15 mark
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späck.
Från 1556 finns Jon Andersson som ägare i vissa längder och i samtliga längder från
1560. Han uppges av Johannes Bureus vara son till Anders Olofsson i Åbyn, Burträsk. Han är troligen släkt till Olof Jönsson och Kerstin eftersom den sistnämnda
står kvar som ägare i vissa längder. Enligt Bureus var han gift med Sigrid Andersdotter vilken var dotter till Anders Andersson i Tåme. Jon och Sigrid hade barnen:
Olavi Jona som gick i skola i Stockholm och som dog i pesten, Christin som var
gift med Per Persson på Norrböle, Anna- vilken var gift med Christier i Önnesmark
i Lövångers socken, Margareta som först var gift med Olof Andersson och sedan med
Erik Jönsson i Yttervik, Anders Jonsson i Norrböle samt Christoffer. 1558 jagar Jon
Andersson säl tillsammans med Anders Jakobsson i Böle, Olof Ångerman i Bergsbyn
och Nils Larsson som troligen var från Ursviken. De hade 2 båtar och 4 nät och de
fick 3 sälar och 3 skålpund späck. 1559 var hemmanet på 6 markland och 6 öresland.
Vid Älvsborgs lösen 1571 hade Jon Andersson 4 lod och l kvintin silver, 20 mark i
pengar, 1fz skålpund tenn, 2 skålpund koppar, 7 kor, 2 stutar om l år, 12 får och
getter, l svin samt l häst för 11 mark och 2 öre. Egendomen värderades till 157
mark. Jon Andersson är nämndeman 1577 och 1582. Det förstnämnda året kallas
han för Jon Skräddare. 1587-1589 var han köpman och betalade 2% mark i skatt.
1576 blir han dömd att böta 40 mark fördölsmål men han ger 12 mark. 1583 döms
han till 40 marks böter för att han utan lov tagit en häst och ridit ihjäl den. Han
gav 12 mark. 1602 fick han böta 3 mark för att han försummat sitt skjutshåll.
Samma år fick han böta 24 mark för att han fört sitt rå in på sin grannes Nils
Perssons ängsstycke. Nils Persson bad för Jon Anderssons liv, annars hade denne
riskerat dödsstraff.
I hjälpskattelängden 1599 äger han 14 tunnors utsäde, 12 kor, 2 kvigor, l tjur,
12 får, 7 unga får, 2 risbitar (unga getter), 6 getter, 2 unga svin, l häst och l sto
samt 40 mark i silver. I hjälpskattelängden från 1601 hade han l häst, 5 kor och
l tunnas utsäde. Jon Andersson var ägare fram tilll606.
Åren 1606-1630 ägs hemmanet av sonen Anders Jonsson. 1609 var hemmanet på 13
spannland och 3 skälsland åker. Anders Jonsson dör troligen 1631 då kyrkan får
testamentspengar efter honom. Sonen Olof Andersson tar över hemmanet 1631
och äger det fortfarande 1650. Olof Andersson är född 1599 och under hans tid är
hemmanet på 3/4 mantal (1632-1640) samt 11/16 mantal (1642.1650). En bror är
troligen Anders Andersson som var knekt 1630 samt Jon Andersson som var knekt
1624 och 1629.
NORRBÖLE NR 7

Gården ägs 1539-1552 av Jöns Hermansson som 1543 hade 6% spannland åker
(1,14 hektar) och 6 lass äng. Han kan vara en bror till Nils Hermansson på Norrböle nr 12. I så fall torde hemmanet ha delats kort före 1539 och gården låg då
troligen på detta hemmans gårdsplats, dvs. vid Åselis möbler. Karin som troligen
är änka efter Jöns Hermansson äger hemmanet 1553-1560. 1553 hade hon 7 kor.
Sonen Herman Jönsson står som ägare i bågaskattelängderna 1553-1555. 1553
fiskar han i Malån tillsammans med Clemet Kettilsson och Tomas Ersson i Norsjö
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samt Olof Jonsson i Bureå. 1554 nämns endast Herman Jönsson och Clemet Kettilsson och då fick de 222 kilo gädda och abborre. 1555 fiskar han med Clemet
Kettilsson samt Jon Jonsson i Boviken.
1560-1576 ägs hemmanet av Anders Mårtensson som möjligen kan vara en måg till
Jöns Hermansson och Karin. 1560 är hemmanet på 4Vz markland. Vid Älvsborgs
lösen 1571 äger Anders Mårtensson l Vz skålpund och 5 mark koppar. 6 kor, l stut
om 2 år, 3 kvigor om l år, 13 får och getter, 2 svin och l häst för 10 mark. Egendomen värderas tilll08 mark. 1574 finns en Lasse Hermansson i byn som troligen
är en son till Herman Jönsson. Han blir samma år åtalad för att han stulit något
salt. Lasse Hermansson blev benådad från dödsstraff för att han var fattig. Domen
blev att han fick böta 8 mark. Maritänka äger gården 1577-1585. Sonen Jöns
Andersson tar över hemmanet 1586. I hjälpskattelängden 1599 äger han 12 tunnors
utsäde, 8 kor, l kviga, l ungnöt, l tjur, 8 får, 3 ungfår, 6 getter, 2 gamla svin, l
sto samt 3 lod silver. I 1601 års hjälpskattelängd äger Jöns Andersson l sto, 4 kor
och 2 tunnors utsäde. 1609 har hemmanet 8 spannland i åker. Fram tilll650 är
hemmanet på Vz mantal. Jöns Andersson är ägare i vissa längder fram tilll619.
Sonen Per Jönsson finns som ägare i längder från 1615. I en restlängd till Älvsborgs
lösen från 1620 sägs att han är fattig och äger ingen ko. 1642 betecknas han som en
utfattig, gammal man som äger 4 kor. Per Jönsson är fortfarande ägare 1650.
Anders Jönsson som troligen är en bror är knekt 1621-1624. Lars Jönsson som troligen är ytterligare en bror är knekt 1629. Han dör samma år i Marienburg i
Preussen. Jakob Jönsson utskrivs till knekt 1642 för Jon Andersson i Böle. Per
Jönssons son Jöns Persson är knekt 1640-1646. Det sistnämnda året är han bergsknekt och tjänstgör uppe i Nasafjäll och Silbojokk med gruvbrytning.
NORRBÖLE NR 8

Gården låg som tidigare nämnts där S:t Olovs kyrka ligger idag. Ägare 1539-1559
var Anders Jakobsson, eller Jåpsson som han även kallades. 1543 var gården på
17Vz spannland (3,08 hektar) och hade dessutom 20 lass äng. Erik Andersson som
troligen var en son till Anders Jakobsson fick 1547 böta 3 mark för att han försummat mässan. 1553 hade Anders Jakobsson 16 kor. Samma år jagade han säl med
Jon Djäken i Bergsbyn. 1552 var han länsman, enligt kyrkans räkenskaper. 1557
fiskade Jakobsson strömming vid Kågenäset med skötar. 1558 jagar han säl med
Olof Ångerman i Bergsbyn, Jon Andersson som troligen var från Hedensbyn och en
Nils Larsson. De använde 2 båtar och 4 nät samt hade fått 3 sälar.
Sonen Nils Andersson har under slutet av 1550-talet brutit ut en del av hemmanet
som sedan blev Norrböle nr 10. Brodern Holger Andersson tog 1559 över faderns
hemman och han var ägare tilll578. Han var nämndeman 1569 samt 1574. Vid
Älvsborgs lösen 1571 äger Holger Andersson 6 lod och l kvintin silver, 2 skålpund
och 5 mark koppar, 5 mark tenn, 8 kor, 2 kvigor om 2 år, 10 får, l svin samt 2
hästar för 20 mark. Egendomen värderades till163mark och l öre.
1579-1583 ägdes gården av sonen Nils Holgersson. 1584 finns Anders Jakobsson
som ny ägare. Det är ovisst hur han är släkt med de tidigare ägarna men han är
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troligen släkt med dem med tanke på att namnen Anders och Jakob finns i den
släkten. Anders Jakobsson var ägare tilll599 då sonen Anders Andersson blev ny
ägare. Detta år ägde han 8 tunnors utsäde, 6 kor, l kviga, 2 ungnöt, 6 får, l ungt
svin samt l häst. Brodern Jakob Andersson står som ägare i hjälpskattelängden
1601 då han hade 4 kor, l sto och l tunnas utsäde. Men Anders Andersson fortsätter att äga hemmanet fram tilll632. 1609 är gården på s.spannlands åker och
under 1620-talet är hemmanet på 1fz mantal.
Sonen Holger Andersson som var född 1599, tog över hemmanet 1632 och ägde det
tilll646, då han troligen dog. Hustru Kälug som troligen var Holger Anderssons
änka var ägare 1647-1649. 1650 var Lilla Per Andersson ägare. Han var troligen
måg till Holger Andersson, då en dotter och måg anges i mantalslängden 1649.
Lars Andersson som troligen var en bror till Holger Andersson var knekt 1629
och dog i Marienburg i Preussen samma år.
NORRBÖLE NR 9

Hemmanet nr 9 i Norrböle ägdes 1539-1547 av Siurd Nilsson. Siurd är en variant
av namnet Sigurd och senare i tiden skrivs det Sjul. Siurd Nilsson har 1543 8
spannland åker (1,4 hektar) samt dessutom 7 lass äng. Sonen Jöns Siurdsson äger
gården 1548-1556. 1553 har han 7 kor. Samma år jagar han säl med Per Siurdsson
som troligen är en bror. 1557 ägs gården av hustru Ingeborg som troligen är änka
efter Jöns Siurdsson.
Samma år kommer en ny ägare till gården, nämligen Anders Andersson, son till
Anders Mickelsson i Uttersjön i Lövångers socken. Vi vet en hel del om hans familj
tack vare Johannes Burens släktanteckningar "Om Bura namn och ätt" från början
av 1600-talet. Anders Andersson var enligt Burens gift med Rådgärd och de hade
sonen Sjul Andersson, dottern Mariet - gift med Nils Andersson i Bureå, dottern
Sigrid- gift med Östen Östensson, sonen Jöns som var kung Johans lakej, sonen
Moses, sonen Anders Andersson Karehl samt sonen Olof.
I skattelängderna finns Anders Andersson som ägare åren 1557-1568. Sedar tar
Rådgärd över gården, hon finns som ägare 1569-1578. I skattelängderna kallas hon
Rågell, Rågiel eller Rakel. I längden över Älvsborgs lösen från 1571 äger hon 3 lod
silver, 2 skålpund och 5 mark koppar, 5 kor, 2 kvigor om 2 år, 2 stutar om l år,
6 får, 6 getter, l svin och l häst för lO mark. Hemmanet värderas till 112 mark och
5 öre. 1590 gavs till kyrkan lO öre i testamente efter "hustru Råggil i Böle". Hon
torde ha avlidit 1590 eller något år före.
1579 övertas hemmanet av Sjul Jönsson och han äger det ända tilll624. Under vissa
år kallas han Sjul Andersson men dominansen är stor för Jönsson. Vi har sett att
Burens upptar en son till Anders Andersson som heter Sjul Andersson. Men troligen
är Sjul Jönsson en son till Jöns Siurdsson och Ingeborg. Att Burens kallar honom
Andersson och även i vissa strödda skattelängder torde bero på att han var fosterson
hos Anders Andersson. Hustru Rådgärd kan ha varit en syster till Jöns Siurdsson.
Sjul Jönsson ägde i hjälpskattelängden 1599 12 tunnors utsäde, 11 kor, 2 kvigor, 2
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ungnöt, l tjur, 12 får, 4 unga får, 4 risbitar (unga getter), 8 getter, 3 unga svin,
1 sto och 40 lod silver. Han var en välbärgad bonde. I hjälpskattelängden 1601 ägde
Sjul Jönsson 3 tunnors utsäde, l sto och 7 kor. Sjul Jönsson är fjärdingsman 1604.
Vissa år under perioden 1605-1623 är han nämndeman. 1613 och 1620 är han länsman och det sistnämnda året sexman. Åren 1605-1606 samt 1625 är han kyrkvärd.
1605 köper Sjul Jönsson delar av Bovikens fäbodar i Fällbäcken av Måns Hansson,
Olov Markosson och Jon Olsson. 1609 har han 13% spannland åker medan arealen
1543 var 8 spannland. Samma år har sonen Anders Sjulsson ett eget hushåll på
gården. Sonen Per Sjulss.on betecknas i 1627 års roterings- och utskrivningslängd
som gammal eller sjuk. Ar 1620 är hemmanet på 7/8 mantal.
Sonen Moses Sjulsson tar över gården 1625 och äger den till 1633 då han byter
hemman med Abraham Slaffansson på Ursviken nr 3. 1628 hade Moses Sjulsson
11 spannland åker. Abraham Staffansson äger hemmanet 1634-1640. Tidigare hade
han varit landsskrivare och landsfogde i Västerbotten. Ny ägare 1642 blev Per
Andersson och han var ägare tilll679. Det är ovisst om han är släkt med de övriga
ägarna. 1650 är mantalet fortfarande. på 7/8.
Hemmanets vidare öden kan man följa i Elof Lindmarks bok. Under 1800-talet ägs
gården av släkten Dahlberg. År 1900 fanns här som ägare Olof Daniel Dahlberg och
hustrun Anna Margareta. Gården fanns kvar tilll935. Det året stod Kanalskolan
fårdig och då såldes husen och flyttades bort. I VÄSTERBOTTEN 1976:4 s. 193
finns uppgiften att där Kanalskolans gymnastiksal står fanns tidigare en affärsfastighet som kallades BC-gården efter innehavaren Brita Christina Hedqvist. Hon hade
tidigare innehaft Pitebazaren på Strandgatan. När skolan skulle uppföras på tomten
rullades BC-gården på stockar till kvarteret Renen l och är nu en del i Åselis möbelhus.
NORRBÖLE NR JO

Omkring 1559 delades hemmanet nr 8 och ägare till det nya hemmanet år 1559-1563
är hustru Karin. Hon är troligen änka efter Nils Andersson, son till Anders Jakobsson
. på Norrböle nr 8. Nils Andersson nämns i kyrkans räkenskaper på 1550-talet. 15641570 ägs hemmanet av sonen Per Nilsson, vilken kallas Lilla Per Nilsson. Brodern
Herman Nilsson äger gården 1570-1575. I Älvsborgs lösen 1571 kallas han husman,
dvs. torpare eller småbonde. Han äger lfz skålpund koppar, l ko, 4 får samt l häst
för 5 mark. Egendomen värderas till 23 mark och 6 öre, det minsta hemmanet i
Norrböle. Ny ägare 1576 blir brodern Sven Nilsson vilken åren 1564-1575 ägt hemmanet Bureå nr 3. Han hade gift sig med Elin, änka efter Anders Olsson. Sven
Nilsson var nämndeman under perioden 1574-1593, sexman 1593 och 1595. 1577
köpte han jord med fäbodar i Fällbäcken av bönder i Boviken. Sven Nilsson var
ägare till 1597.
1599-1601 ägdes gården av sonen Nils Svensson vilken var gift med Karin Persdotter,
dotter till kyrkoherden i Lövånger, Petrus Aestonis. Petrus Aestonis hustru hette
Anna och hon hade kommit ur sitt sinne och blivit "ovetta". Hon bad att dottern och
mågen skulle komma till Lövånger. Anna hade sagt till gårdfolket att "satan giver

1B

mig sådana tankar att jag blir bättre om jag slår ihjäl min måg". Nils Svensson blev
flera gånger varnad att han skulle akta sig, men han skämtade bort hoten. "Jag vill
väl akta mig, att en käring inte ska slå mig". I hemlighet hade Anna tagit en kniv i sin
barm och där hon satt och pratade med Nils Svensson i prästgården, gav hon sin
måg ett knivhugg i halsen så att han strax dog. Hustru Anna sprang snabbt till en
sjö för att ta sitt liv men blev snabbt infångad. Hon sattes i förvar och försökte på
alla sätt att begå självmord. Hon slutade senare äta och dog av svält.
När Karl IX passerade Lövånger under sin resa tillbaka till Livland 1602 så blev
händelsen presenterad för honom. Han tillsatte en delegation som skulle utröna om
Anna gjort dådet på egen hand eller om hon varit i maskopi med någon. I gruppen
ingick marsalken Otte Mörner, hovmästare Christoffer Skiednig, landsfogden Arvid
Hindersson samt landsskrivaren i Västerbotten, Abraham Staffansson. De förhörde
Petrus Aestonis, Karin Persdotter, hennes barn samt drängar och pigor. Dessutom
alla barn som fanns i prästgården när dråpet ägde rum. Alla menade att hustru
Anna hade utfört dådet ensam. Petrus och Karin friades från misstankar inte bara
av deras 12 värjomän men också av hela menigheten och de 12 nämndemännen.
Målsägaren Ambrosius Andersson i Bureå - som var halvbror med Nils Svensson gav då upp målet.
Ägare 1601-1613 var Jon Håkansson, vilken var nämndeman under perioden 16021611. Han var troligen gift med en dotter till Sven Nilsson. 1609 var hemmanet på
14% spannland åker, dvs en kraftig tillökning. Mantalet var på 3/4 och det var
oförändrat fortfarande 1635. 1613-1649 ägdes gården av Per Svensson som var en
bror till Nils Svensson. 1613 var han änkling och året före fick han böta 24 mark för
mökränkning av Jakob Filipssons dotter i Ostvik. Gården eldhärjades 1614 och man
fick halv skattefrihet 1615. Från 1639 var mantalet på 23/32. Per Svensson beskrivs
1642 som gammal, sjuklig och eländig. Olof Svensson som troligen var en bror till
Per Svensson blev soldat 1648. Han var lejd av Sven Persson. En annan bror var
Anders Svensson som var soldat 1631-1637. Han dog sistnämnda året i Flacxen.
Hustru Malin i Hiske i Umeå socken var troligen en syster till Per Svensson.
Per Svenssons son Sven Persson ägde hemmanet 1650. 1647 var han soldat men fick
stanna hemma i Sverige.
NORRBÖLE NR 11

Hemmanet tillkommer omkring 1635 då det bryts ut ur hemmanet nr 12. 1635 var
mantalet 11/32 medan hemmanet nr 12 hade 14/32 år 1632. Det är underligt att Per
Larsson som ägde hemmanet nr 12 säljer större delen av hemmanet. Kanske var han
i ekonomiska trångomål? Hemmanet ägs under tiden 1635-1650 av Josef Andersson
som var född 1605. 1634 finns som ägare till hemmanet Anders Josefsson. Antingen
är han far till Josef Andersson eller också är det en felskrivning för den sistnämnde.
NORRBÖLE NR 12

Hemmanet ägdes åren 1539-1568 av Nils Hermansson. 1543 ägde han 5% spannland
åker (0,96 hektar) och 8 lass äng. Han kan möjligen vara en bror till Jöns Hermans-
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son som ägde hemmanet nr 7. I så fall har de bägge hemmanen varit ett enda och
den ursprungliga gården låg troligen där hemmanet nr 7 låg. 1553 hade han 6 kor.
1547 hade han levererat 3 läster kalk till kyrkan och för detta fick han 6 mark.
Under 1600-talet bröt moröborna kalk ur Kalkberget som ligger intill Alhems nuvarande kyrka. Det är väl troligt att Nils Hermansson bröt kalk på samma ställe. Hans
hemman förs på 1640-talet över till Moröns by. På vintertinget 1555 blev Nils Hermansson åtalad för att ha stulit 2 famnar hö. Han dömdes till 3 mark i böter men
gav lllz mark. På sommartinget 1568 blev hans dotter åtalad för att ha tagit 12
kornband av grannen Jon Andersson och dessutom hade hon stulit ett par hosor
och ett par skor. Hon fick böta 9 mark.
Sonen Per Nilsson ägde hemmanet 1565-1569. Enligt Johannes Bureos var han gift
med Malin Larsdotter, dotter till Lars Andersson i Yttervik nr 2. Hon och maken
hade barnen Nils och Per. Malinär ägare .1570-1571. Åren 1571-1577 ägs gården
av Jakob Nilsson som troligen är en bror till Per Nilsson. I Älvsborgs lösen 1571
äger han 2 skålpund koppar, 4 kor, l stut om l år, 10 får samt l svin. Egendomen
värderas till 70 mark. 1577 är han skeppare på en skuta till Stockholm. Lasten bestod
av 8 tunnor lax, 32 spickelaxar, 104 skålpund torrfisk, 32 kohudar, 112 bockskinn,
16 getskinn samt 64 kalvskinn.
1578-1585 finns Lasse Andersson som ägare. Han kan vara identisk med bonden på
Yttervik nr 2 som var far till Malin Larsdotter. 1587 var en Jon Östensson ägare.
Möjligen kan han vara son till Östen Larsson som var en son till Lars Andersson.
Åren 1587-1604 ägs gården av Per Persson, son till Per Nilsson. Enligt Johannes
Bureos var han gift med Kerstin Jonsdotter, dotter till Jon Andersson i Norrböle. I
hjälpskattelängden 1599 äger Per Persson 4 tunnors utsäde, 4 kor, 2 får samt 3
getter. Det fanns alltså ingen häst på gården. Hans bror Nils Persson nämns på
sommartinget 1602. Hans granne Jon Andersson hade fört sitt så in på Nils Perssons
ängesstycke. Hela menigheten och även Nils Persson bad för Jon Anderssons liv på
tinget och den skyldige förklarade sig också skyldig. Domen blev att Jon Andersson
fick böta 24 mark. Annars ansågs flyttande av råstakar som ett grovt brott som
kunde leda till dödsstraff. En tredje broder kan ha varit Olof Persson som betecknades som gammal knekt 1623. Han dog 1621 i Svriden i Livland.
Ägare 1605-1623 var Nils Jonsson vilken tidigare varit knekt. 1609 var hemmanet på
6 spannland och 3 skälsland åker. 1614 fick han 5 tunnor korn ur kyrkohärberget,
enligt ett brev från kungens kammare. Han fortsätter senare att få korn av Kronan
och han betecknas som en förlamad knekt. Under Älvsborgs lösen 1613-1618 har han
svårt att betala varje år. 1620 sägs att han har ingen ko. Samma år kallas han i ett
brev för Nils i Ön. Hemmanet har alltså kallats för Ön.
1624-1643 äger Per Larsson gården. Han var 52 år 1639 och alltså född 1587. Hemmanet är 1628 på 71/z spannland åker. 1630 är mantalet 15/32. 1633 låter han sig
lejas till knekt av Olof Matsson, men senare lejer Per Larsson Olof Matsson till knekt.
Den sistnämnde dör 1635 i Preussen. Per Larsson döms 1635 till döden förenfalt hor
med Elisabet Olofsdotter, vilken var ogift. Bägge döms till döden men domen överlämnas till hovrätten, där de blir benådade. 1644 ägs hemmanet av Per Larssons
änka, hustru Rådgerd.
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Sonen Jakob Persson äger hemmanet 1645 och fortfarande 1650. Hans son Simon
Jakobsson är knekt 1647-1648 men förblir hemma i landet. Anders Nilsson som
kan vara en son till Nils Jonsson finns i byn 1637 och 1639. Han är född 1619.
Anders Persson i Ön är knekt 1629-1630. Han är troligen en son till Per Persson.
1645 börjar hemmanet att föras till Morön i vissa längder. Samtidigt börjar Morön
att ändra sitt namn. Tidigare har byn alltid kallats för Moren men i tiondelängderna
1645-1649 kallas byn för just Morön. Tidigare har man trott att förändringen av
byanamnet har berott på en okunnig kunglig skrivare. Men den som upprättade
tiondelängderna var socknens kyrkoherde Nikolaus Martini, som var kunnig i
socknens geografi. Eftersom detta hemman hette Ön verkar det som att byn Morön
fått sitt nya namn just när Ön förs till Morön. Namnet Morön skulle faktiskt kunna
vara en hopslagning av Moren och Ön.
I mitten av 1800-talet får hemmanet namnet Älvslunda. På platsen finns kvar en
gammal byggnad som påstås vara från 1600-talet. När en ny mangårdsbyggnad
uppfördes på gården på 1880-talet flyttades den gamla byggnaden en liten bit. Ser
man på en modern karta så var denna plats en halvö på 5-metersnivån, dvs. på
1400-talet. Men här rinner även ett par bäckar så platsen kan ha haft karaktär av
en ö lite längre fram i tiden. Under 1900-talet blev Älvslunda platsen för ett
konvalecenthem.
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ULF LUNDSTRÖM:

DEN ÄLDSTA JORDBRUKSBEBYGGELSEN I
SKELLEFTEDALEN
Genom att studera nuvarande byagränser och samtidigt titta på 1500-talets byar
kan vi få fram information om den äldsta bebyggelsen i Skelleftedalen. Under
mitten av 1500-talet var Sunnanå och Lund, en och samma by. Vi vet också att
byarna i äldre tid omfattade bägge sidor av älven och odlingarna hade sannolikt
etablerats första gången på den norra sidan av älven. Byarna Hedensbyn och
Bergsbyn omfattar fortfarande bägge sidor av älven och så gjorde även Norr- och
Sörböle under 1500-1600-tal. Idag består området mellan Prästbordet- Sunnanå i
öster och till Medle - Klutmark i väster av olika byar på bägge stränderna. Detta
är ett indicium för att detta område tillhör det tidigast jordbrukskoloniserade i
Skelleftedalen. Dock tillhör marknamnen inte de äldsta ortnamnen i bygden utan
ett senare skede. Därför är troligen Klutmark yngre än de övriga byanamnen i
detta område.
Då vi vet att Sunnanå och Lund var en enda by på 1500-talet, så ingick troligen
den norra stranden av älven i samma by under ett äldre skede. Alltså skulle
Myckle, Degerbyn, Prästbordet, Lund och Sunnanå ursprungligen ha utgjort en
och samma by. Denna bys gräns i väster mot Böle, senare Norr- och Sörböle, var
rak och odelad fram till1916, då Skellefteå stad inkorporerade delar av Prästbordets mark. I väster ansluter gränsen mellan Myckle och Medle till gränsen mellan
Lund och Klutmark. På norra sidan av älven ligger Degerbyn och namnet betyder
den stora byn eller gården. Men 1539 var Degerbyn med sina tre hemman en av
de minsta i Skellefteå socken. Namnet kan syfta på att Degerbyn var det största
bebyggelsen inom byn och troligen den äldsta. På andra platser i landet finns exempel på delade storbyar och där gamla bykärnan erhållit namnet storbyn. Namnet
Degerbyn ger ett ungt intryck och troligen måste den stora byn tidigare ha haft
ett annat namn.
Ett namn som då är sannolikt är Skellefteå, vilket urspungligen var namn på
älven. Så gott som alla vattendrag i Norr- och Västerbotten har gett namn till den
bebyggelse som ligger vid älvens mynning. Då Klintforsån mynnar i detta område
kunde ju åns gamla namn Vara även vara tänkbart, men det verkar som om
huvudvattendragen ger sitt namn till bebyggelserna så det är nog mer sannolikt
att den stora byn hetat just Skellefteå.
När kyrkan byggdes och socknen etablerades på 1310-talet var det därför troligt
att den fick namn efter den by där kyrkan låg. Vi vet inte om det fanns någon
bebyggelse på själva kyrkplatsen före sockenbildningen. Troligen låg även byn
Stämningsgården inom den stora byn. Senare har stämningsgården och Degerbyn
blivit två skilda byar med Klintforsån som gräns förutom en gård i stämningsgården som låg på södra sidan av ån. Möjligen kan stämningsgården och Prästbordet
under en tid ha varit en enhet. 1543 hade Prästbordet lägdor i stämningsgården
som sades att av ålder ha legat under kyrkan. Dessa lägdor fick kyrkan betala
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skatt för, medan Prästbordets ägor i övrigt var skattefria. Det är oklart vad
detta innebär. Det kan tänkas att marken donerats till kyrkan av någon bonde
eller storman och att kyrkan därför var tvungen att betala skatt för marken.
Karl Fahlgren har i Skellefte sockens historia berört de urfjällsjordar som finns i
området och pekat på att de kan vara rester av ägor, som hemmanen i den odelade
byn haft på olika håll inom den stora byn. Jag har också i tidigare arbeten
anslutit mig till denna tanke. Men senare har jag upptäckt att Lunds urfjällsjord
i stämningsgården var ett ödehemman som kyrkoherde Nikolaus Martini på
hemmanet nr 4 i Lund köpte omkring 1637. Degerbyns och Myckles jord i stämningsgården verkar ha förvärvats under samma tid - när hemman lagts öde. När
det gäller stämningsgårdens urfjäll iDegerbyn så ägdes den 1699 av hemmanen
2, 4 och S vilka var ett enda hemman fram till1620-talet. Tydligen hade jorden i
Degerbyn förvärvats av detta hemman, vilket ökade kraftigt i storlek under 1SOOtalet. Myckle hade även jord i Degerbyn och kan ha kommit till Myckle i början
av 1600-talet när hemmanet nr 7 iDegerbyn förvärvades av hemmanet nr S i
Myckle. Så det verkar som om den enda riktigt gamla urfjällsjorden i området
är de lägdor som Prästbordet ägde i Stämningsgården.
Vi ska nu gå längre tillbaks i tiden till SOO-talet efter Kristus. Då gick en smal
havsvik upp från nuvarande landskyrkan längs Klintforsån och upp till Lindalmström i Stämningsgården. Ortnamnsforskare menar att Klintforsåns gamla namn
är Vara, det ord som ingår i Varuträsk. De flesta åar i norra Västerbotten har
gett namn till källsjön eller en stor sjö i åns lopp. Vi har Bygda-Bygdeträsk, BuraBurträsk, Kåga-Kågeträsk, Osta-Ostträsk, Tårna-Tåmeträsk, och i detta mönster
passar även Vara-Varuträsk in. Ortnamnsforskaren Lars-Erik Edlund i Umeå
menar att Vara betyder "skyddat hamnläge", "skyddad inseglingsränna". Ordet
"vara11 ingår i ortnamnen Sävar och Levar i södra Västerbotten, vilka betyder
11
hamnläget vid havet 11 respektive 11 hamnläget i lä 11 • Edlund menar vidare att ortnamnet Vara kan vara så tidigt som från SOO-talet och därmed ett av de äldsta
nordiska eller svenska ortnamnen i skelleftebygden.
Ett otolkat ortnamn är namnet Skellefteå som varken har kunnat förklaras utifrån
samiskt, svenskt eller finskt språk. I skelleftebygden finns ett annat oförklarat
namn, nämligen Kåge. Edlund har visat att de äldsta ortnamnen i Norrbottens
kustland är av finskt ursprung medan i södra Västerbotten tidigt tränger upp
nordiska eller svenska ortnamn. Mellan dessa två områden ligger skelleftebygden
som möjligen varken är svenskt, finskt eller samiskt. Kan ett protospråk ha funnits här? Edlund anser att skelleftebygden är en kulturgräns och gränsen ansluter
till en språkgräns mellan sydsamiska och centralsamiska i Lappland.
Men tittar vi på området vid kyrkan, år SOO efter Kristus, ser vi att platsen där
landskyrkan ligger idag, då var en ö. Möjligen kan namnet Skellefteå syfta på
denna ö. Ön kan ha varit en handelsö där köpmän som färdades längs kusten
mötte köpmän från bygden och från inlandet. Edlund tycker sig se en handelsö
i Bygdeå där platsen för nuvarande kyrkan låg på en ö, SOO e. Kr. Namnet
Bygdeå kan pga sitt utseende ha varit ett ö-namn. Om ön vid landskyrkan var
en handelsö, SOO e. Kr., skulle det betyda att den var en centralort i bygden från
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denna tid och fram till dess att Skellefteå stad anlades år 1845. När då kristendomen kom i början av 1300-talet blev det naturligt att lägga kyrkan på bygdens
gamla centralplats.
Men hur är det då med Lund - har det legat någon hednisk kultplats där? De
äldsta skrivningarna av Lund har formen "Lunden", dvs. i bestämd form. LarsErik Edlund menar att ortnamn i bestämd form är yngre. Han tror inte på att
det legat en hednisk kultplats här. Om det funnits en kultplats så skulle den ha
varit i bruk fram till början av 1300-talet. Så det är ovisst om det legat en hednisk kultplats här, men läget på södra sidan av älven, i närheten av kyrkan, är
onekligen mycket intressant. På 1500-talet kallas den stora byn (som innefattade
Lund och Sunnanå) vissa år för Lund och andra år för Sunnanå. Men när byn
kallas för Sunnanå, så kallas ett hemman för Lunden, och här har troligen
namnet uppstått. På denna plats låg hemmanet nr 4 i Lund som på 1550-talet
ägdes av Arvid i Lunden. Än idag ligger gården i kanten av en skogsdunge. Det
torde vara den som ligger bakom namnet Lunden.
Så vi har två möjliga alternativ när det gäller den gamla centralorten i Skellefteå
älvdal:
l) att den alltid legat på samma ställe.
2) att den före kristendomens ankomst låg i Lund och när en kyrka grundas så
läggs den på norra stranden av Skellefteälven.
Ett indicium för att centralplatsen alltid legat på samma plats kan vara den hamn
som troligen låg mellan Bonnstan och församlingshemmet.
Vi har kanske ett fynd från skelleftebygdens gamla centralplats. År 1972 hittades
ett bysantinskt mynt på Granvägen, Norrböle. Myntet hade kommit dit med ett
lass matjord som levererades 1964 av en lastbil tillhörig Larco. Det har inte gått
utröna varifrån matjorden kom men platser som Brännan och Innervik har
nämnts. Myntet visar på kontakter mellan skelleftebygden och Bysans.
Även byarna nedströms Prästbordet och Sunnanå kan ha utgjort en större enhet.
Hedensbyn kallades under 1500-talet rätt och slätt för Byn. Heden i förleden är ett
personnamn och formen Hedensbyn blev vanlig under 1600-talet. Bergsbyn kallades
rätt och slätt för Berget. Både namnet Byn och Berget ger ett ungt intryck som
skulle kunna vara namn på delar i en större by. Tuvan som ligger mellan dessa
byar har också tillhört byn. Troligen har även Morön ingått i den stora byn för
Moröns gräns mot Norrböle ansluter till gränsen mellan Hedensbyn och Sörböle.
Morön är alltså omgiven av Hedensbyn både på sin östra och södra sida. Byn
Boviken kan även ha hört till den stora byn. Ett domboksprotokoll från 13 augusti
1753 rörande en rågångstvist mellan Hedensbyn och Boviken omtalar att Boviken
tidigare varit ett fäbodställe under Hedensbyn. Denna stora by måste tidigare ha
haft ett annat namn. Men detta namn verkar helt försvunnit och namnet verkar
inte ingå i något annat namn. Hedensbyn hade 1543 det största antalet hemman i
denna grupp av byar, nämligen 10 st. Namnet Byn kan tyda på att Hedensbyn
var bykärnan i den stora byn. Bergsbyn hade 1543 - 8 hemman, Tuvan - 4 hemman,
Morön - 2 hemman och Boviken - 4 hemman.
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Närmare havet ligger byn Ursviken vilken troligen legat utanför Hedensbygruppen.
Ur Ursviken utskiljdes Furunäs från början av 1600-talet. 1543 hade Ursviken 10
hemman. När det gäller Böle (Norr- och Sörböle) så betyder namnet "boplats,
nybygge". Byar med detta namn betraktas som utflyttningar från äldre. närbelägna
och större byar. Böle kan vara en utbrytning från Hedensbyn eller från den stora
kyrkbyn, vilken troligen hetat Skellefteå. Byn hade 1543.8 hemman, varav ett hemman nyligen tillkommit genom delning. 1539 fanns det 7 hemman.
Thomas Wallerström vid Norrbottens museum för i sin avhandling "Norrbotten,
Sverige och medeltiden" fram tanken att storbyarna-byar med mer än 10 hemman
- skulle kunna vara resultatet av en senare kolonisation. Denna kan möjligen ha
ägt rum på 1300-talet. För Skellefteås del skulle - ifall teorin stämmer med verkligheten - Ursviken och Hedensbyn vara exempel på byar koloniserade från söder,
dvs. av svensktalande. Bykomplexet vid landskyrkan skulle sålunda vara äldre och
funnits före kolonisationen. Det är säkert riktigt att byarna vid kyrkan är äldre än
de som ligger närmare kusten. Bl a har södra stranden tidigt avskiljts som egna
byar. Andra exempel på storbyar i Skellefteå socken är byarna vid KågefjärdenOstvik, Frostkåge, Storkåge och Ersmark.
Om Hedensbyområdet koloniserades på 1300-talet så var troligen kyrkan med i
detta företag. I Hedensbyn finns namnet Munkåkern vilket antyder att katolska
kyrkan haft någon verksamhet i området. I samma område finns namnet Jungfruholmen som möjligen syftat på ett kapell helgat till Jungfru Maria.
Den gamla bygden vid kyrkan kan mycket väl ha varit nordisk- eller svensktalande.
Men om namnet Skellefteå är av icke-nordiskt ursprung så måste nordisktalande
vid någon tidpunkt ha övertagit namnet.
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GROVBLADIGA SAGAR I SKELLEFTEA
FÖRE 1830
De första bräderna framställdes genom att rakvuxna stammar klövs med yxa och
kilar, avjämnades sedan med bila. Därefter kom sågen.
Den första kända vattensågen i Skellefteå socken anlades 1573. Det var Johan III
som berordra de att en såg skulle byggas där, ovisst var. Sågen, som alltså tillhörde
Kronan, var en ramsåg med ett enda grovt blad. Redan efter tre år nedlades driften,
utbytet hade varit ringa (Nordlander 1934, s 90).
Det är dock möjligt att bönder redan vid denna tid hade egna vattensågar. I Tåme
fanns en såg 1595, troligen då redan gammal och sliten. Den ägdes av länsman Olof
Andersson (Fahlgren 1961).
Någon fart på brädsågningen blev det dock inte denna tid. Först omkring år 1700
började man mer allmänt bygga sågar. Dessa vattensågar kallades sågkvarnar och
hade i ramen ett enda centimetertjockt, smitt sågblad, som sakta gnagde sig fram
genom stocken. Längre in på 1800-talet sattes det ibland in tunna, "fina", valsade
sågblad i stället. År 1858 upptäckte överjägare Grahl att Fällfors grovbladiga såg
hade en "finbladig insättning" i ramen. Det hade man inte tillstånd till och fick därför böta.
De grovbladiga sågarna byggdes nästan uteslutande av trä - liksom de flesta av
allmogens anläggningar. Järn var en dyrbarhet. Förutom sågbladet måste dock
vevslängen ("sågveven") vara av järn, den som överförde vattenhjulets rotation
till ramens upp- och nedgående rörelse.
Vid Bure grovbladiga såg fanns en "sågvev" som behandlades vid häradsrätten
flera gånger 1744-1755. Veven tillhörde troligen borgmästare Höjer i Piteå och
hade utlånats till komminister Netrin i Skellefteå men brukats av burebönderna.
Detta ivriga tvistande visar hur värdefull en liten sågvev ansågs vara. (1741:712,
1744 27/10, 1755:644).
Sågkvarnarna låg alla vid små åar eller bäckar. Tekniken medgav inte byggande
i större vattendrag. Ofta var det vattentillgången som begränsade produktionen,
sågning var oftast möjlig endast vår och höst. Tvister om sågvatten var inte ovanliga vid rätten.

l

l
l

l

Det behövdes tillstånd för att bygga såg. Ansökan insändes till Konungens Befallningshavande (KB) i Umeå som beordrade syn av sågplats och skog genom häradsrätten. Denna yttrade sig därefter och KB gav till slut sitt tillstånd.
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Myndigheterna var ständigt rädda för "att skogen skulle ta slut". Det var därför
viktigt att brädsågningen inte blev större "än vad skogens bestånd i framtiden medgav". Åren 1740-41 arbetade i Västerbotten en sågkommission som skulle begränsa
sågningen till vad man trodde var högsta möjliga avverkning. Kommissionen lämnade efter sig ett utförligt protokoll där i några fall den medgivna avverkningen
minskades. Tillstånden var dock mycket små i förhållande till skogstillgången. I
Skellefteå var det i medeltal mindre än 200 tolfter (ca 90 kubikmeter fast mått) om
året för varje såg. Några få mål vid tinget handlar om "översågning". Om brottet
kunde bevisas blev det böter och beslag av virket.
På grundval av bl a tillåten sågning fastställdes en årlig "ränta" (skatt) till Kronan
som sågen vanligen betalade med bräder och som var helt oberoende av aktuell
tillverkning.
Timret till sågarna höggs på byarnas egna oskiftade skogar. I några fall fick timmer
huggas på kronoallmänning, ibland skulle då "stubbören" (avgift för varje fällt träd)
betalas, ibland fick man träden gratis. Normalt skulle endast FINbladiga sågar få
hugga på kronoallmänning men här fanns flera undantag från den regeln.
Det var bönderna själva som byggde och drev de grovbladiga sågarna. Endast i två
fall var "borgare" från städer inblandade, i Avan och i Tvärån. Sågarna användes
både för husbehovssågning och avsalu.
År 1700 fanns det endast några enstaka sågar i socknen men 1727 var de 10 stycken
och 1743 16. År 1771 fanns 23 grovbladiga sågar. Sedan började tillbakagången,
1796 var de 19 och 1825 16 stycken.

De FINbladiga sågarna tog över, sågar med tunna, valsade, "fina" blad i sågramen.
Först i Skellefteå var Brännfors såg vid Åbyälven, tillstånd 1760, därefter kom
Lejonströms såg vid sockenkyrkan, 1780, och just i slutet av 1700-talet flera:
Ytterstfors i Byske, Holmfors i Kåge samt Bureå.
I följande förteckning över grovbladiga sågar är den årligen tillåtna sågningen
troligen angiven i tolfter "enkla" bräder (11h tum tjocka) av 7 alnars längd. Sågades
andra dimensioner omräknades dessa till"enkla" bräder. sägförteckningen sträcker
sig i allmänhet endast fram till omkring 1830-40. I förteckningen är mycket kortfattat angivet vilka källor den bygger på:
Sf
Sk
VT o. HT
W

sågförteckning för aktuellt år
sågkommissionen 1740-41
vårting resp höstting vid Skellefteå häradsrätt, följt av en siffra som
betyder §-nr eller, där sådant saknas i domboken, sidor.
J G Westios kapitel om skogsbruk och skogsindustrier i Skellefte
sockens historia, sid 364-366.
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Avan
Sågen anlades 1722 (Sk) eller 1725 (W) vid Harrbäcken norr om byn av två bönder
och handelsmannen Hans Warg från Piteå, som dock snart utlöstes av byamännen.
Timmer togs från egen skog, som ansågs kort och klen (Sk). Sågen låg nära kust
och lastageplats. Tidigare sågades 30 tolfter bräder (Sk), år 1783 80 tolfter (Sf) och
1804 60 tolfter (Sf). 1791 stämdes sågägarna för "översågning" (HT 1791:367
och VT 1792:330). Sågen var fortfarande verksam 1819 (Sf), ovisst hur länge.

Boviken
Sågen i Boviken var en av de tidigaste i socknen, fanns redan 1700 (W) eller anlades
1708 (Sk), var verksam fortfarande 1740 (Sk) men inte 1769 (Sf). Låg vid Fällbäcken.
Skogen ansågs otillräcklig för större produktion är 5-6 tolfter och även vattentillgången begränsade tillverkningen (Sk).

Bure
I slutet av 1600-talet byggde de 8 grannarna i Bure by en grovbladig såg på norra
sidan av Bureälven men snart blev denna förstörd av häftig flod (Sk). År 1706 anlades en ny såg i Harrsjöbäcken (Sk). Sågtimmer hämtades från byns egen skog och
tillåten tillverkning har i allmänhet varit 200-300 tolfter. Sågen skattade l 789 för
350 tolfters tillverkning (Sf). 1797 fick byamännen tillstånd att ändra sågen till finbladig (Nyström 1940 s 7) men fortfarande i 1819 års sågförteckning är Bure såg
grovbladig. Sågen var igång till1834 (Nordqvist 1973 s 50).

Burvik
Efter ansökan 1745 (HT 1745:566) synades 1746 (HT 1746:339) en sågkvarn som
byborna på försök börjat bygga i en liten ström söder om Kastfjärden. Vattentillgången bedömdes medge sågning endast om våren. Byns skog ansågs räcka till
240 tolfter om året - men ovisst om vattnet medgav. Försöket torde ha lyckats
för 1774 (Sf) var den tillåtna tillverkningen 240 tolfter. Men därefter saknas
Burvik i sågförteckningarna.

Byske by
De sex byborna i Byske byggde 1732 en grovbladig såg vid Kvarnbäcken, öster om
byn (Sk). Vattenbrist angavs som orsak till att endast 70 tolfter sågades årligen.
1752 synades skog och sågplats varefter 300 tolfter medgavs (1752 VT:63 och HT:
194). År 1772 synades åter skogen (HT:290) och 1774 medgavs en ökning till 350
tolfter. 1789 och 1796 var skattlagd sågning endast 150 tolfter. År 1789 var sågen
säkert använd (tvist om betalning av sågtimmer- HT 1798:107) men 1804 betecknas den som ödelagd (Sf).

Bäck
Plats för en grovbladig sågkvarn utsynades 1748. Vattentillgången ansågs begränsa
driften endast till våren. Ryaskogen bedömdes vara otillräcklig för avsalusågning.
Bönder från grannbyar som påstod sig ha andelar i Bäcks skog ville inte tillåta avsalusågning. Häradsrätten kunde därför 1749 inte medge sågkvarnen.
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Bäckborna påstod sig behöva såga för att "få utväg till bättre utkomst i deras svaga
och frostaktiga by". Rätten medgav till slut såg för enbart husbehov. (VT 1749:405)
Sågen byggdes, tvist om utnyttjandet (VT 1761:377 och HT 1767:600). Det finns med
i sågförteckningar 1769 och 1774.
År 1775 synades plats för en ny såg vid den bäck som rinner förbi gästgivargården
till havs. Vattnet skulle här medge sågning både höst och vår. Byaskogen uppgavs
nu vara ymnig, fullmogen furuskog som skulle räcka till 130 tolfter årligen förutom
vad tidigare medgivits. (HT 1775:518) Men denna såg torde inte ha byggts, i 1783
års såglista finns ingen såg i Bäck.
År 1796 dyker det upp en ny såg i Bäck. På hösttinget 1799 tvistar 3 grannar om
andelarna i en grovbladig såg som de anlagt 3 år tidigare. Denna såg nämns inte i
senare såglistor (HT 1799:113).
År 1812 synas plats för en FINBLADIG såg vid Bäckån mellan Bäcks by och Risböle by (Bäckfors). Timmer från ovanförliggande skatteskogar (1812 1110).

Drängsmark
Åtta grannar i byn anlade 1706 en såg 118 mil västerut på Kvarnåkersänget (trots
markägarens protester) Sk,1707:29. Brist på vatten medförde att endast 60 tolfter
bräder kunde sågas årligen.
Ytterligare en såg byggdes 1723 av fyra grannar väster om byn vid Hedbäcken.
Även här var det vattenbrist, endast 50 tolfter kunde årligen sågas (Sk).
Fyra grannar, som inte var delägare i de tidigare två sågarna, fick 1739 tillstånd
anlägga en tredje såg vid storstenbäcken 114 mil norr om byn. De hävdade att den
behövdes för att de skulle kunna betala sina utlagor. Dålig vattentillgång begränsade tillverkningen till40 tolfter om året (Sk och VT 1739:640).
Skogen i Drängsmark ansågs 1740 vara "något uthuggen" intill byn, men 1/z mil
därifrån fanns duglig skog som inte i lång tid "kan genom sågande utdödas" (Sk).
I sågförteckningar 1774 och 1783 nämns ingen såg i Drängsmark, men 1781
ansökte bönderna att få bygga en grovbladig såg i Hedbäcken i stället för en
som där förfallit. Detta beviljades 1784 och 1788 skattlades sågen för 100 tolfters sågning. 1828 ansöktes att få flytta den nu förfallna sågen till Kvarnforsen
som synades 1829 (Urtima 13/7 1829) och där sågen byggdes omkring 1831.
1843 ombyggdes sågen till FINBLADIG (Urtima 2/8 1843).
1787 insynades för drängsmarksborna plats för en grovbladig såg vid Walbäcken
114 mil från byn med timmer från kronoallmänning (Prot 9 juli 1787 i domb).
Ovisst om denna såg blev byggd.

Fällfors
År 1788 synades en sågplats vid Kyrkbäcken, 114 mil sydost om byn (VT 1788:171)
och där anlade fällforsborna en grovbladig sågkvarn. Vattentillgången beräknades

32
PI. l.

-

·

-

-

'
o

-(-9a-·

106

33
J>t. :!.

-=·~-3· -

'

. ©$----------------------------~

~

-· ~·107

Grovbladiga sågar. -UR: NÄSLUND, O. J., Sågar: bidrag till kännedomen om sågamas
uppkomst och utveckling, Stocklwlm, 1937; s. 106-107 (pl. 1-2).
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räcka endast till14 dagars sågning vår och höst. Sågtimmer fanns på byns mark,
god och mogen furuskog. 1789 skattlades sågen vid 140 tillverkning till 3% tolfters
skatt. 1824 anhöll fällforsborna att få slippa skatten då de sågade mest för eget
behov. Syn hölls därför 1827 då synerätten föreslog att den förfallna sågen skulle
få upprustas och att på byns skog årligen skulle få avverkas 101 sågtimmer för
husbehovssågning-det ansågs skogen tåla (Syneprot domb 1827 17/7).
1858 inspekterades sågen och befanns tillverkning ske för avsalu samt hade sågen
en "finbladig insättning", vilka båda olagligheter togs upp på tinget. (Ske rev konc
bok 21/12 1858 och 4/12 1859). 1859 medgavs att sågen fick vara finbladig.

Gagsmark
Sex bybor i Gagsmark byggde 1733 en grovbladig sågkvarn öster om byn vid
Kvarnbäcken. Sågtimmer togs från byaskogen, som 1740 angavs vara "nog borthuggen" intill byn, men 1h mil därifrån var tillräddig skog för 96 tolfter årlig tillverkning (Sk). År 1783 hade sågningen ökat till130 tolfter (Sf). Vid vårtinget 1787
meddelades att Gagsmarks grovbladiga såg var nedlagd och järnredskapen tagna
därifrån (VT 1787:246).
En ny finbladig och enramig husbehovs och avsalusåg insynades 1842 vid en
befintlig kvarn- och ängesdamm i Tvärån. Brännforssågen protesterade, men
gagsmarksborna gick med på att inte flotta i Tvärån. Ryaskogen medgav en
årlig avverkning av 98 träd med sågtimmer om 15 alnar, 10 tum i topp (syn
26/9 1842 i domboken). Sågen nedlades omkring 1890.

Gummark
Våren 1738 byggde 8 grannar i Gummark en såg vid Kvarnbäcken sedan de
ingivit ansökan därom. Något tillstånd hade de inte hunnit få, men vid syn 1739
bedömdes sågplatsen som mycket lämplig. Skogen i Gommark var god och
tillräcklig för avsalusågning, som uppgavs behövlig bl a för kronautskylderna
(VT 1739:657 och HT 1739:763). Tillåten sågning var 1774 320 tolfter (Sf),
men minskades omkring 1789 till 210 tolfter (Sf). I 1808 års såglista betecknas
Gommarks såg som "öde".
Efter syn 1813, som underkändes av KammarkolL och ny syn 1817 1815 ändrades sågen 1815 eller 1816 till finbladig med anställd "sågställare". Bolagsregler överenskoms 1813 då också en bonde från Ragvaldsträsk fick bli delägare
i sågen (HT 1816:122). 1822 tvistades med gärdsmarksbor om överdämda
ängar (VT 1822:184). 1905 blev det ängsåg (SNT 15/5 1905).

Gärdsmark
Anteckning finns om att en såg byggdes i Gärdsmark 1725, ovisst var (W).
På tinget 1739 bestämdes att sågdygn och skog skulle fördelas efter hemmansskatten, inte lika, som tidigare (VT 1739:617). Sågens framtid okänd.
År 1739 hade 4 grannar i Gärdsmark och 3 i Bodan mitt emellan byarna, vid
rågången (Rådabäcken) byggt en ny sågkvarn. Sågtimmer togs på byarnas
skog (Sk och VT 1739:657). År 1756 tvistade byarna om slitage på gemensam
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"såglina" (VT 1756:214). 1774 utökades sågrätten till 90 tolfter (Sf) och var
oförändrad 1789 (Sf). Hösttinget 1790 uppgavs att ränta inte längre behövde
betalas då sågen var ödelagd (HT 1790:316).

Holmsvattnet
År 1722 byggde två grannar i Holmsvattnet och två i Falmark en såg vid Brattforsen på gränsen mellan byarna. Sågtimmer togs från båda byarnas skogar
(Sk). År 1740 angavs Falmarks skog "till mästa dehlen nedhuggen" medan
Holmsvattnets var något bättre. Sågen kunde pga skogsbrist inte få tillverka
mer än 150 tolfter (Sk). 1770 tvistades om andelar (HT 1770:440). Fortfarande
1804 skattades för 140 tolfters sågning (Sf). Sågen fanns kvar i 1819 års förteckning, ovisst hur länge därefter.

Kinnbäck
I Kinnbäcken byggde byamännen i Kinnbäck 1710 en grovbladig sågkvarn.
Tidtals var också bönder i Gagsmark, Källbomark och Åby delägare. Sågtimmer togs från byaskogen som 1740 beskrevs "till någon dehl borthuggen".
Men på längre avstånd fanns duglig sågtimmerskog, tillräcklig för mer än de
30 tolfter årligen som vattentillgången medgav (Sk). 1783 ökades dock produktionen till 45 tolfter (Sf) och 1789 skattade sågen för 90 tolfter (Sf). 1819
fanns sågen kvar (Sf), ovisst hur länge.

Klintforsliden
Fem bönder i Hedensbyn och nybyggaren i Klintforsliden ansökte 1791 om
att få bygga en grovbladig sågkvarn vid Rislidälven (nu kallad Klintforsån).
Syn hölls samma år då det planerade sågstället vid nybyggets gårdsgärda
godkändes. Timmer skulle man ta från omgivande kronoallmänningar som
befanns tillräckliga. "Hälst då större trän borthuggas kommer smärre till
bättre växt" resonerar häradsrätten (HT 1791:357).
Könungens Befallningshavande beviljade privilegium för såg och skogsfångst
1791, 300 träd fick årligen avverkas mot stubbören. Redan 1793 måste sågen
rivas då den var felbyggd, men återuppfördes omedelbart (VT 1793: 7).
Ägarekretsen ändrades genom försäljningar så att sågen övergick till bönder
i Stämningsgården och Degerbyn. Dessa hemställde 1802 att få ändra sågen
till finbladig och samtidigt flytta den längre ner efter älven, till Stämningsgården.
Syn hölls 24/8 1804, men först 18/4 1812 kom K B:s beslut och 2/8 1813 Kammarkollegiets bekräftelse. Den gamla grovbladiga sågen vid Klintforsliden
lades alltså ner och en ny enramig och finbladig såg var färdig i stämningsgården 1814. Den tog namnet Klintforsliden med sig, senare bara Klintfors.

Klutmark
År 1753 synades för klutmarksborna platsen för en grovbladig såg vid Överstängesforsen (HT 1753:609). Vattentillgången var så god att sågen kunde
drivas mest hela året. Timmer skulle tas från byaskogen, som angavs inte
på många år kunna genom sågande utdödas. 350 tolfter årlig sågning ansågs
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möjlig. Bönderna behövde såginkomsten för sina kronoutskylder och andra
utgifter. 1754 byggdes sågen (HT 1754:283 och 288).
1762 kom grannarna i Klutmark överens om att man skulle hugga brädtimmer
till sågen i lag om tre. Sedan skulle inom laget timret skiftas efter skatt
(VT 1762:130). År 1769 antecknas att sågen ej nyttjas detta år (St).
Trots de goda förutsättningarna försvann sågen snart, den är inte med i 1774
års sågförteckning.

Krokfors
Sju bönder från Hedensbyn och nybyggaren i Bastunäs ansökte om att få anlägga en grovbladig såg i Årbyälven (Klintforsån). 1786 hölls syn och sågstället
strax söder om stortjärn ansågs lämpligt. Timmer skulle tas från kronoallmänningar norr och söder om älven och Bastuträsket, där skogen dels beskrevs
som någorlunda, dels som tjänlig till sågtimmer. "Häradsrätten ansåg för sin
del det skogsödande som grofbladiga brädsågar å kronoallmänning giöres
mera betydande än then inkomst Kronan af sådane Sågar nioter, utom det at
då Bönder thermed sysselsättas, the hindras från theras hemmans tillbörliga
häfd och förbättring" (HT 1786:275).
Trots dessa kritiska synpunkter från häradsrätten gav K B sitt tillstånd. 1789
skattade sågen för 210 tolfters tillverkning med råvara från kronoallmänningutan stubbören (St).
Sågen torde ha nedlagts omkring 1813, men finns upptagen i 1819 års sågförteckning. Avverkningsrätten övertogs av Nyholmfors såg eller Klintforssågen
- dessa tvistade därom 1833 (HT 1833:410).

Kosmark
I Kusmark fanns tidigt en grovbladig sågkvarn som nedlades 1726 (W).
Efter ansökan av bybor hölls 1754 syn av ett sågställe i Bastubäcken där två
sågar kunde byggas, den ena efter den andra. Vatten räckte endast till vårsågning. Byns skog var tät och växtlig furuskog, lämplig rör sågtimmer. Två sågar
behövdes i den stora byn (HT 1753:609 o. VT 1754:124).
Den tillåtna tillverkningen var 200 tolfter- vilket 1774 ökades till 400 tolfter
på de två sågarna tillsammans (Sf 1783). 1783 ville man dock minska till 50
tolfter (St) och 1791 var skogsbrist motivet till att avstå all avsalusågning för
att slippa skatt. Rätten kunde inte medge detta (HT 1791:360).
År 1810 synades, trots protester från Holmfors såg, en sågplats, sågen medgav
endast husbehovssågning, ej avsalu (1810 17/12). Finns ej i 1819 års sågförteckning, men 1826 brann en såg i Kosmark (HT 1826:511).

.

Kågeträsk
År 1752 synades ett fall i bäcken från Lillkågeträsket till Kågeälven. Byns skog
bestod mest av tall, tät och växtlig, så att "med skogens bestånd i längden" de
7 bönderna årligen kunde såga 300 tolfter (VT 1752:79 o. HT:l94). 1755 gav K B
tillstånd till 250 tolfters sågning (Sf 1783). 1783 ville man inte ha mer än 150
tolfter för att minska skatten (Sf). 1789 och 1796 är Kågeträsks såg upptagen till
160 tolfter men 1808 betecknas den som "öde", troligen nedlagd (Sf).

Me dle
1749 synades en sågplats vid en bäck 2 1h fjärdingsväg från byn. Skogen var mest
tall med 2 brädlängder på trädet, tillräcklig även för avsalu av 400 tolfter till byns
20 grannar (HT 1749:565). K B medgav 5/12 1749 350 tolfter. 1769 nämns sågen
som ej nyttjad, senare är den ej antecknad.

Norrlångträsk
De två byborna fick 1755 synat ett sågställe i Kvarnån alldeles intill byn. Skogen
beskrevs av synemännen som "ymnig tallskog" som nu "till ingen nytta föråldras
och kullfaller". Utan att äventyra skogens bestånd i framtiden kunde mer sågas,
men de två grannarna bedömdes inte kunna avverka mer än till 120 tolfter årligen
(VT 1755:612).
År 1774 är sågen fortfarande upptagen till120 tolfter (Sf), därefter är den borta.
Långt senare, 1866, uppfördes en ny vattensåg i byn.

Nyholmfors
Åborna i Nyholmfors och Svanfors kronohemman fick 1792 tillstånd att i Rislidälven (nu Klintforsån) anlägga en grovbladig sågkvarn med timmerfångst på
kronohemmansskogen (utan stubbören). Årligen fick 240 träd avverkas och de
beräknades ge 240 tolfter enkla bräder. 1825 flyttades sågen från Nyholmsforsen
l 214 alnar nedströms till Svanforsen. Förutom 3 bönder i Nyholm och 3 i Svanfors var G R Steinwall då delägare (syn 11/9 1833 i domb). Tvister med Klintforssågen om flottning och timmerhuggning förekom under åren framöver tills att
dessa sågar kom under samma ägare (VT 1829:408 och HT 1833:213). Omkring
1840 ägdes Nyholms såg av N Clausen, Jonas Degerstedt, Degerbyn och Olof
Degerman, Varuträsk (VT 1840:50).

Ostvik
De 12 grannarna i Ostvik byggde 1706 "ånyo" en grovbladig sågkvarn i Ostviksbäcken (Storbäcken). Där fanns alltså redan tidigare en såg, hur gammal
den var är okänt. 1740 konstaterades att byns skog var till "större dehlen utödd",
så att endast 130 tolfter bräder nu kunde tillverkas (Sk). År 1767 förstörde
Ostvikssågens sågspån Frostkåges notvatten (VT 1767:404). År 1769 finns
sågen kvar med anteckningarna "ringa skogstillgång" men i 1774 års sågförteckning är den inte med, troligen nedlagd.
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Ragvaldsträsk
Vid häradsrätten meddelades 1769 att en grovbladig brädsåg "för flera år sedan"
byggts i Ragvaldsträsk och att den nu borde flyttas från "bäcken i åkern" till
ett ställe "utom träsket", även det inom byns ägor. Rätten medgav flyttningen
och påpekade särskilt att sågspån inte fick utsläppas i vattnet (VT 1769:297).
Den tillåtna sågningen kunde 1774 ökas till270 tolfter (Sf), men var 1783 endast
150 (Sf). Byborna ville då ytterligare minska tillverkningen till 75 för att dra ner
skatten och 1789 skattade sågen för endast 40 tolfter (Sf). Men detta var tydligen för lite, redan 1791 hamnade sågägarna inför rätta. 129 tolfter hade tillverkats i stället för tillåtna 40 (HT 1791:387).
1819 var sågen fortfarande verksam (Sf), ovisst hur länge.

Skråmträsk
1763 ansökte Skrämträsk byamän att få anlägga en grovbladig brädsåg (HT
1763:724) och 1765 hölls syn. Sågen var redan påbörjad vid Finnforsån, 1fz
mil ovanför Klutmarks såg, där vattnet räckte för sågning både vår och höst.
Sågspån fick inte utsläppas i vattnet som längre ner kom över Klutmarks ängar.
Skogen var så stor att 3 timmer kunde fås ur varje träd och med 5 enkla bräder
ur varje stock blev det 1114 tolft ur trädet. Efter varje tunnland skatt ville man
få såga 12 tolfter eller 264 tolfter för hela byn - vilket prövades med "skogens
bestånd i framtiden" möjligt (VT 1765:679).
Denna såg förföll, 1769 antecknades att den ej användes detta år (Sf). 1796
synades ett nytt sågställe vid Finnforsån (HT 1796:17). Vattentillgången var god,
men byns skog påstods "genom vårdslös huggning vara medtagen". Det fanns
dock bättre områden som kunde ge ända till 4 timmer på trädet. Årligen bedömdes 400 träd kunna huggas. KB:s tillstånd, 450 tolfters sågning, gavs 1796 (Sf
1804).
Sågen uppläts 1814 till kr .bef.man Mich. Lindemark (HT 1845:43) som 1815
ansökte att på kronoallmänning efter älven få avverka gran och torrfura till
sågtimmer (dvs sådan skog vartill Lejonström inte redan hade privilegium).
Synerätten avstyrkte M L:s ansökan (Syn 2417 1816 i domb). Sågen var vid
denna tid förfallen och kunde inte användas utan att rustas upp. Ovisst hur
det blev härmed.
1819 och 1825 övertog Johan Sandström sågen (JS:s bouppteckning) och den
ersattes med Johannisfors finbladiga såg längre ner i älven. Den grovbladiga
sågen nedlades före 1839 (KB:s beslut 22/6 1859).

Skurubäcken kallas ngn gång Skarbäcken.
Två bönder från Frostkåge ansökte 1786 om att få bygga en grovbladig sågkvarn vid Skurubäcken mellan Drängsmark och Lillkågeträsk. Timmer ville
man ta frånm omgivande kronoallmänning. Syn hölls samma år. Drängsmarksbor hävdade att en del av skogen hörde under deras by, ytterligare undersökning måste ske (HT 1786:273). År 1787 synades två sågplatser i Skurubäcken,
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men endast en såg blev byggd (9/6 1787 domb). Sågen vid Skurubäcken skattlades 1790 för 200 tolfters sågning, timmer fick tas på kronoallmänning utan
"stubbören" (Sf 1796). Sågen var fortfarande verksam 1819 (Sf).
Ansökan om ytterligare en grovbladig såg vid Skurubäcken 1792 avstyrktes
av rätten, timret borde gå till FIN-bladig såg i Kåge (HT 1792:30).

Tvärån
är en biflod som söderifrån rinner in i Byske älv. Ungefär 3/4 mil upp efter
Tvärån synades 1774 ett sågställe där vattnet beräknades räcka för sågning
även sommartid. Sågtimmer skulle huggas på omgivande kronoallmänning
(VT 1774:325). Det var 6 bönder från Ostvik samt handelsmannen Nils
Fabricius som ville bygga sågen. K B:s tillstånd kom 1774 för 400 tolfters tillverkning. 1796 skattlades sågen men endast till 300 tolfters sågning och utan
"stubbören" (Sf). 1804 betecknades sågen som "öde" (Sf).

Tåme
I Tåme fanns redan 1595 en sågkvarn som ägdes av en länsman. Han hade
troligen haft den en längre tid (Övre Norrl. förr i tiden, sid 15). År 1706
byggde 3 bönder från Tåme och 2 från Åbyn en grovbladig såg väster om
Tåme by vid Tåme älv. Timmer togs från byarnas egen skog som 1740 bedömdes vara "små och ringa". Årligen sågades 150 tolfter (Sk) som 1783 ökade till
250 (Sf) för att senare minska till 200 tolfter.
Vid sågdammen låg också en skvaltkvarn tillhörande Åbybönder. Denna kvarn
brann 1789 och hotade tända även sågen (HT 1789:312). 1804 fanns sågen kvar
men 1808 betecknas den som "öde" (Sf).

Varuträsk
År 1739 hölls syn vid Kvarnån (nu Klintforsån) intill Varuträsket, sågstället
ansågs lämpligt och god tallskog fanns till sågtimmer inom byns ägor (HT 1739:
749 o. VT 1740:132). Enligt 1740 års sågkommission byggdes sågen redan 1735.
År 1774 var tillverkningsrätten 200 tolfter (Sf), 1783 180 (Sf). Då sågen blivit
alldeles förfallen nybyggdes den 1790. 1792 åtalades ägarna för "översågning"
(VT 1792:331) och 1793 tvistades om turordningen- risk för vattenbrist för
den som kom sist (VT 1793:87). År 1796 angavs skattlagd sågning vara 120
tolfter, 1804 lika mycket (Sf).
1804 såldes sågen till intressenterna i Bondhammars påtänkta järnverk (kontr
10/8 1804 finns i Järnverkets priv brev 3/111806). Vid en ny damm på den
gamlas plats började järnverket byggas. Den grovbladiga sågen användes för
att såga byggnadsvirke. 1812 ersattes den med en finbladig som Bondhammar
fått tillstånd till. Men först 1814 var gammeJsågen officiellt nedlagd (KB:s tillstånd 29/9 1814).
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Yttervik
I Ytterviks by anlades 1765 en grovbladig såg som tog sitt virke från byns skog
och var beviljad till200 tolfters sågning (Sf 1783). År 1789 och 1796 hade
tillåten verksamhet minskat till 120 tolfter och i 1804 års sågförteckning saknas
Ytterviks såg (Sf).

Östanbäck
De 15 grannarna i byn byggde 1704 "ånyo" en grovbladig såg i Ostviksbäcken
(Storbäcken). En äldre såg torde alltså funnits där redan tidigare. Timmer skulle tas från byns skog som 1740 ansågs vara "nog nedhuggen" men Ih mil från
byn fanns medelmåttigt sågtimmer för en årlig tillverkning av 150 tolfter (Sk).
Sedan sågen förfallit byggdes en ny och den ville ägarna använda "efter skatt"
-tidigare hade man delat sågdygn lika (VT 1733:16). År 1774 ansågs att sågningen kunde öka och 1783 var den 200 tolfter om året (Sf).
I maj 1823 började en enramig, FINbladig såg sin verksamhet och den grovbladiga sågen försvann. K B:s beslut 1821 fastställt av Kammarkollegiet 20/11
samma år.

ÖVRIGT
Syner för grovbladiga sågar har hållits även på andra platser, men det är ovisst
om de blivit byggda:

Falmark
Såg nämns VT 1742:141.

Kosmark-Kågeträsk
på kronoallmänning vid Gräktjärnbäcken, syn hållen, Storkåge gjorde anspråk
på skogen (HT 1791:338 och 394).

Källbomark
1752 syn av sågställe i liten bäck 1116 mil från byn. 1755 tvist om sågens nyttjande (VT 1752:62).

Myckle
1754 anhöll byamännen att få bygga såg för salubräder. Syn skall ske (HT 1754:
288). 1839 syn på sågställe planerad (2/9 1839 i domb).

Stöverån
1796 syn Dalfors-Holmfors, sågen behövs ej enl Häradsrätten (HT 1796:18).

Åbyn
Syn hösten 1753. Sågställe i Tåmebäcken Ih mil från Tåmes såg, skogen tillåter
160 tolfters tillverkning (1753:609 och VT 1754:123).
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Britt-Marie Nordström:

Nils Schillmark, en 1700-talskonstnär från Skellefteå
Våren 1995 besökte min man ochjag en stor internationell stillebenutställning på
Nationalmuseum i Stockholm. Bland verk av storheter som Chardin. Klee, Jan Bruegel d ä,
Gauguin m fl fanns ett verk som väckte stor uppmärksamhet bland åskådarna: .. Stilleben med
ljus". Konstnär: Nils Schillmark.
Schillmark bodde större delen av sitt verksamma liv i Finland. Men han föddes i Skellefteå
socken 1745, d v s för jämnt 2.50 år sedan. Födelseorten var länge okänd men på 1950-talet
upptäcktes ett flyttningsbetyg i ett kyrkoarkiv i Lovisa:

..Portraite Målaren H. Nils Schillmark är född i nedanskre.fne Församling år 1745, har under en
grundelig Christendoms Kunskap vid sitt vistande härstädes flitigt nytTjat de dyra Salighetens
medel, samt fört en Christelig och ärbar lefnad, och reste härifrån år 1770, hinderlös t il
Ägtenskap. Detta attesterar, Skellefta D. l Maji 1787,
Pehr P. Högström
vice Pastor"
Ytterligare efterforskningar \'isade att Nils föddes i Drängsmark den 26 juni l 745. Han var son
till bonden Jakob Olofsson och dennes hustru i tredje giftet, Cecilia. Nils hade fem äldre
halvsyskon. Halvbrodem Josef köpte hemmanet 1756. Det var bland de större i byn med 3/8
mantal och väl hävdat. Gården kom sedan ända fram till vår tid att kallas Josefsgården .

....,..,"""""'..........""""~"'"" '

Josejsgården i Drtingsmark. Byggnaden anses ganunal men kan ha byggts på med en p/im under 1800-ta/et. En
gammal stenfot med smmna måu söder om husetvimr all byggnaden har flyllats. Längre ner finns
ltimningar efter en ännu äldre bostadsbyggnad.

42

Det var mycket ovanligt under 1700-talet att en bondson utbildade sig till konstnär. Vanligen
var fäderna borgare, präster eller lägre officerare. Ett av undantagen var den med Schillmark
nästan jämnårige Pehr Hörberg, som var soldatson. Om de svåra villkoren vid denna tid
berättar ekonomen och kyrkoherden i Karleby, Anders Chydenius:
"Hafva de träffat det öde att födas av en dräng, torpare eller inhyseshjon eller haft
oturen att wara bondens tredje, fjärde eller femte barn uti lifvet, äro de födda till trälar, icke
annars än riddersmänfödas med adeligt blod. De eftersättas under lösdrifvartitel, de äro
förfallna till soldater, de wärfvas, köpas, säljas, ins/...1ijvas, öfvas, agas, wåndas och dö
ändteligen."

studietiden
Nils flyttade 1762 till Stockholm för att utbilda sig hos Pehr Eriksson Fjellström. Denne var
kusin med kyrkoherdens i Skellefteå, Pehr Högströms första fru. Det ligger därför nära till
bands att tro att Högström hade förmedlat kontakten med läraren. Ett porträtt av Högström från
1755, när denne var riksdagsman i Stockholm, kan eventuellt vara målat av Fjellström.
Porträttet har likheter i kolorit och komposition med ett porträtt från samma år av konstnärens
farbror, kyrkoherden Carl Fjellström, som är tillskrivet nämnda konstnär.
Konstnärslivet i Stockholm var vid denna tid i stark utveckling. Från att i början av 1700-talet
ha importerat konstnärer hade nu en egen konstnärsgeneration utbildats och bl a Alexander
Roslin och Gustav Lundberg gjort karriär i Frankrike. Lorens Pasch d y, Per Krafft d ä och
Pehr Hilleström hade studerat i Paris. Pehr Fjellström uppges ha studerat en tid hos Roslin i
nämnda stad. Med undantag av Hilleström var det främst inom porträttmåleriet som
konstnärerna kom att få sin försörjning.
Under studietiden fick Nils bo hos sin lärare. I samma hus bodde flera konstnärer, bl a Erik
Hallblad, som liksom Fjellström varit elev till Olov Arenius. Säkert fick den unge lärlingen
tillfålle att studera Hallblad i verksamhet, en konstnär som han anses påverkad av.
1766-1768 reste Fjellström med sin elev i Finland, och kanske målade Nils redan nu sitt
första kända porträtt, nämligen det av Christina Agatha Silfersparre, en dam i blå klänning och
svart hatt. 1768 fick Nils ett tipständsbevis att resa till Piteå. Fjellström skrev: "Nils Skielmark
län lws mig Portrete måleri och ämnar till Piteå och sedan hit till bakas war tilllwrwm till stånd
lemnas. Stockholm 25 oktober 1768 Pehr Fjellström ".
Piteå var vid denna tid närmaste hamnstad i Nils uppväxtbygd och han kom att återvända till
Drängsmark. Antagligen hade han förändrats mycket under sina sex års bortovaro hemifrån.
1769 fanns han i en taxeringslängd för ståndspersoner under titeln "ConterfejareGesäll". Han
skattade för några lyxvaror och för tillståndet att nyttja tobak. I husförhörslängden benämndes
han "portraitmålare". Han hade tagit sig eftt"rilamnet Schillmark, sannolikt efter förleden av
Skellefteå och efterleden av Drängsmark.
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Ur taxeringslängd för diverse ståndspersoner för 1769. Kopia från landsarkivet, Härnösand.
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Schillmarks ''crksamhct i hembygden - osignerade samtida ,·erk
Mycketlite är känt om Schillmarks verksamhet i hembygden. Han kan dock knappast ha varit
overksam. l Piteå fanns ett förmöget borgarskap som inte var främmande för att låta sig
avporträtteras, bl a fanns sedan tidigare flera porträtt av släkten Höijer. Här fanns också, liksom
i Skellefteå, höga officerare och adelsmän. Ett porträtt är känt, nämligen porträttet av dåvarande
kaptenen vid Västerbottens regemente, den från Åbotrakten stam-mande Carl Efraim Carpelan.
På porträttets baksida står skrivet: ..Capitainen vid Kong!. Westerbotns Regemente Riddaren af
Kong!. Swärdsorden aftagen 1770- junii av N. s··. Carpelan bodde då sannolikt på
överstebostället Gran i Öjebyn utanför Piteå. Bostället innehades av hans farbror, Wilhelm
Carpelan. A era militärboställen byggdes för övrigt vid just denna tid och det är tänkbart att
Schillmark fick arbete med inredningsmålning i något av dessa.
l Gällivare församling finns två porträtt föreställande kyrkoherde Pehr Högström och hans
hustru. Högström flyttade 1749 från Gällivare för att tillträda kyrkoherdeposten i Skellefteå. På
baksidan av mannens porträtt, efter Högströms namn och meriter, står skrivet: ''aftagen 1766'',
ett uttryck som Schillmark brukade använda. Signatur saknas tyvärr. Porträttet kan vara målat i
samband med Högströms vistelse som riksdagsman i Stockholm 1765-1766. Damporträttet har
samma format och ramar, men är i bättre skick än herrporträttet Huruvida qet föreställer
Högströms hustru i första eller andra giftet är inte känt, inte heller hur porträtten kom i
församlingens ägo. Den första hustrun, Catharina Fjellström, var född 1722 och dotter till
kyrkoherden i Lycksele, Pehr Fjellström. Hon dog 1763 efter att ha fött sitt fjortonde barn.
1769 gifte Högström om sig med Magdalena Gawelin från Åsele.

Porträtt av kyrkoherde Pehr Högström och hans hustru. Gällivare församling. Okänd ko nstnär.
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Regcmenlspastom, senare kyrkoherden Axel Ömberg.
Burträsk församling. Okänd konstnär.

Ett porträtt från omkring 1770 av Gabriel Gyllengahm, som vid den tiden innehade
fänriksbostället Gyllengård i Öjebyn utanför Piteå. är osignerat och har ej f n kunnat tillskrivas
någon konstnär. Detsamma gäller ett porträtt av regementsprästen Axel Öm berg, som 1780 blev
kyrkoherde i Burträsk, och vars porträtt nu finns i ortens kyrka. Örnberg föddes 1726 och blev
1765 efter avlagd pastorsexamen bataljonspredikant vid Västerbottens regemente i Piteå, fr o m
1773 regementspastor. Speciellt det senare porträttet har "Schillmarkska" drag med det
frimodiga ansiktsuttrycket och den lite klumpigt målade handen.
I Skellefteå museum finns ett damporträtt som är förbryllande. Det inköptes tidigt och uppges
vara från Piteå. Målningen är daterad till omkring 1770. Damen på porträttet är okänd liksom
konstnären. Hon är klädd i en vacker urringad blå sidenklänning och har en röd rosett runt
halsen. En rosafärgad ros dekorerar det bakåtkammade håret. Den fylliga munnen är rödmålad
och damen är vänd nästan rakt mot betraktaren. Tavlan förefaller ofullbordad, bl a när det gäller
detaljer i klänningen och bakgrunden. I högra klänningsärmen gapar ett tomt hål och tavlan
saknar fernissa. Den fina stoffåtergivningen och koloriten vittnar om en skolad konstnär.
Varför lämnades porträttet ofullbordat? På vilka bevekelsegrunder köptes porträttet in?
Skellefteå landsförsamling äger en målning som kan vara av Schillmarks hand. Tyvärr rör
det sig här om en kopia av ett tidigare porträtt. Det;:r..
föreställer av den högmodige
och
stridslystne kyrkherden Anzenius, död 1747. Kopian gjordes på kyrkoherde Högströms
initiativ. På porträttet står noterat: "aftagen 1770 efter et år 1716 förfårdigadt portrait". Tavlan är
osignerad men textens formulering påminner om Schillmark.
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Man skulle gärna vilja tro att kaptenen, senare sekundmajoren vid Skellefteå kompani, Daniel
Lagerbom, skulle ha låtit måla sitt porträtt. Något sådant har dock ej kunnat påträffas trots
förfråoninoar
till både Svenska Porträttarkivet och Nordiska museet. Adelssläkten dog med
o
o
Lagerbom ut på manssidan och släkten är därefter svår att spåra.
~

När det gäller personer från denna tid måste man komma ihåg att de kan ha rest till huvudstaden
och blivit avporträtterade. Det fanns även kringresande porträttmålare. Den enda kända målaren
från Västerbotten vid den aktuella tidpunkten, förutom Schillmark, var den från Piteå
stammande komministersonen och sergeanten Anders Hellberg (även kallad Hellberger). Han
var född 1748 och är i hemlänet känd bl a för de 1769 målade dörrama till altarskåpet i
GammeJstads kyrka. Även han hade gått som lärling hos en porträttmålare i Stockholm. 1770
reste han åter dit och kom så småningom via Paris till San Domingo, där han dog 1780.
Sannolikt finns flera verk av intresse i museernas lager, i kyrkans ägo och hos privatpersoner.
En närmare inventering skulle vara av värde. Det vore önskvärt att få osignerade verk
granskade av konstexpertis, för att möjligen få attributioner. Eventuellt behov av restaurering
och översyn av förvaringsförhållandena skulle samtidigt kunna ske så att värdefulla porträtt
inte in onödan förstörs.

Till Finland
Schillmark återvände till Stockholm men där torde han efter en tid ha insett att det var svårt att
försörja sig som porträttmålare. Marknaden var helt enkelt mättad och hans lärare fick 1773
lämna målaryrket för att försörja sig som kamrer vid operans klädförråd. Samma år reste
Serullmark till den väldiga fästningen Sveaborg utanför Helsingfors. Finland var ju vid denna
tid en del av svenska riket och svenska talades allmänt av ståndspersonerna. På Sveaborg
bodde bl a ett stort antal officerare med familjer och han fick arbeta med inredningsdekor men
målade även en del porträtt.
1777 flyttade han över till Helsingfors. Därefter skulle han under flera år resa mellan olika
uppdragsgivare i framför allt östra Nyland. Hans kundkrets utgjordes främst av adeln,
prästeståndet, högre tjänstemän och rika borgare.
Man har antagit att Schillmark flera gånger rest över till Stockholm och förkovrat sig inom
yrket. Från 1782 sker en tydlig förändring i hans stil, som mognat och blivit mer personlig.
Samma år målade han den första genremålningen i Finland, den s k Smultronflickan. Den
föreställer en 11 -årig adelsflicka, Ulrika Charlotta Arrnfeldt, utklädd i en folklig dräkt. Scenen
är målad utomhus i ett lantligt landskap.
1782 fick Schillmark beställning på en altartavla i Hattula gamla kyrka. Dessutom skulle han
reparera och göra ramar till Melanchtons och Luthers bilder i koret. Altartavlan som han målade
föreställer "Den heliga nattvarden" och har som förebild Rafaels komposition av samma ämne i
A f~
Vatikanen. För arbetet fick han 28 riksdaler, 42 skillmg och 8 runstycken. Det var en ganska
blygsam summa, men samma år fick han beställningar på en mängd porträtt och inkomstema
torde ha blivit goda. Flera verk daterade i maj 1782 visar hans stora produktivitet.
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Ni ls Schillmark: Smultronnicka. Atcneum. Centralarkivet för bildkonst, Helsingfors.
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Nils Schillmark: Porträtt av okänd man i grå kostym
(ev. självporträtt). Ca 1782. Borgå museum.

Omkring 1782 tillkom också det porträtt av okänd man i grå kostym, som har kommit att kallas
Schillmarks självporträtt. Schillmarkkännaren Marja-Liisa Bell har i skriften "Ett tidigt finskt
porträtt" redogjort för detta. Mannen bär den s k nationella dräkten, som 1778 kom i bruk
genom Gustav IIJ:s försorg. Bell anser figurens ställning enastående i sitt slag jämfört med
hans övriga porträtt. Den avbildade ser ut att vara koncentrerad och sysselsatt med ett arbete.
Betraktarens uppmärksambet fångas av ögonen och deras omgivning, i synnerhet vecken
mellan ögonbrynen. Samma uttryck och kroppsställning möter vi i självporträtt av andra
konstnärer.
I Heinola norr om Lovisa byggdes vid denna tid ett nytt landshövdingsresidens. Här målade
Schillmark omkring 1785-1787 de två landskap av hans hand som finns bevarade: "Heinola
stad" och "Heinola ström". Målningarna, som har tydliga drag av rococo, har en blåaktig
fårgton. De var troligen ursprungligen avsedda som dörröverstycken. Man vet att konstnären
målat ytterligare landskap på Forsby gård, men målningarna är tyvärr försvunna. Schillmark
anses tillsammans med Augustin Ehrensvärd vara den som infört landskapsmåleriet i Finland.
På ett av landskapen har Schillmark skrivit: "Schillmark av Kongl. MålarAkad". Om han
verkligen varit inskriven vid Målarakademin är osäkert. Elevförteckningar saknas före 1778 och
er r~
i förteckningarna de närmaste åren därefter finns nan inte med. Det kan tänkas att han varit elev
vid akademin tidigare, eller att han fått privat undervisning av någon där verksam konstnär,
kanske Lorens eller Ulrika Pasch, vilka han, liksom Per Krafft d ä, anses påverkad av.
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Nils Schillmark: Heinola, Jyrängö ström. Atenum, Centralarki,·et för bildkonst, Helsingfors.
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Nils Schillmark: Brita Elisabeth Göhle. Ca 1785-1787.
Ateneum, Centralarkivet för bildkonst, Helsingfors.
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Pehr af Enehielm. Finlands nationalmuseum , Hel singfors.

Giftermål och krigsmuller
17<öl bosatte Schillmark sig i Lovisa och samma år gifte han sig med en konstapelsänka, den
jämnåriga Anna Catharina (Cajsa) Söderström. De fick en son som döptes till Jakob efter Nils
far. Sonen dog tyvärr dog vid fem års ålder och makarna hade inga andra barn.
På Gustav III:s initiativ startades 1788 ett krig med Ryssland. Krigsskådeplatserna kom att
ligga runt Lovisa, dels i Finska viken, dels vid Kymmene älv. Officerarna, speciellt i Finland,
var missnöjda med kungen bl a för att han hade startat anfallskrig. Detta ledde till det s k
Anjalaupproret. En av ledarna, den cyniske och arrogante överste Johan Henrik Hästesko
avrättades, medan tre övriga dödsdömda benådades. Bland dessa var chefen för
Kymmenegårds bataljon, Pehr af Enehielm, som Schillmark har avporträtterat i ett utmärkt
porträtt.
Redan på 1770-talet målade Schillmark ett porträtt av Hästesko. En kopia finns nu på
Gripsholms slott. Där finns även ett porträtt av dåvarande översten i armen, Pehr Ulrik
Lilliehorn. Ä ven detta är sannolikt en kopia efter Schillmark. Lilliehorn var bosatt i den
svenska landsdelen, varför porträttet bör ha tillkommit under kriget, då han vistades i
Lovisatrakten.
Eftersom Västerbottens regemente deltog i landkriget kan det tänkas att Schillmark fick
träffa soldater frän hembyn. En av soldaterna f~!,l Drängsmark var Jonas Jonsson (Dunder),
som 1790 fick halva foten bortskjuten. Kanske träffade konstnären den i Skellefteå bosatte Per
Anton Fjellström, som var kusin med Schillmarks lärare. Fjellström var kapten och under en
vinter förlagd till fästningen Svartholm utanför Lovisa.
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Nils Schillmark: HedYig Eleonora Lilliehöök.
Finlands nationalmuseum, Helsingfors.

Gustavianskt
En ny stil hade vid 1780-talets slut efterträtt rococon, den nyklassisistiska, som i Sverige kom
att kallas gustaviansk stil. Förebilderna hämtades från antiken och kom att inspirera
byggnadsstil, mode och inredning. Damernas klädsel och frisyr blev ledigare och enklare. Att
damerna i Finland snabbt har tagit till sig den nya stilen märks i Schillmarks damporträtt
Barnporträtten började vi den här tiden bli på modet och Schillmark målade en hel del sådana.
Till de mest betagande hör porträttet av Gustav Adolf von Knorring på Åbo landskapsmuseum.
Barnslig mjukhet och livfullhet utmärker detta lilla porträtt. Ett par dubbelporträtt av barn finns
bevarade. Det ena föreställer två bröder af Forselles, som sitter och leker vid en rund taburett.
Det andra, som först på senare tid blivit allmänt ~t, föreställer en pojke och en flicka som
sitter vid ett rektangulärt bord med en leksaksfågeL Kompositionen i dessa två dubbelporträtt är
friare än vad man vanligen ser hos Schillmark.
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Gustaf Adolf von Knorring ( 1794-1830). Åbo stadsmuseum.
Foto: Statens konstmuseer, Stockholm.

1797 målade konstnären fyra stilleben, varav två finns bevarade: "Stilleben med ljus" och
"Stilleben med punschskål". De var liksom landskapsmålningarna avsedda som
dörröverstycken till residenset i Heinola. Schillmark anses här påverkad av Hilleström, som i
sin tur arbetade i Chardins anda. Färgerna är hållna i den svala grågröna ton som ofta
återkommer i inredningsdetaljer från denna tid. Målningen markerar något helt nytt inom
stillebenkonsten. Innehållet i bilden spelar inte längre så stor roll. Konstnären har valt sina
föremål och arrangerat dem utifrån den komposition, de färgtoner och de ljusförhållanden han
velat åstadkomma. Röntgenundersökningar av den förstnämnda målningen visar att
Schillmark gjort förändringar av föremålens placering under arbetets gång. Dessa två stilleben
anses enastående för den gustavianska tiden.
Men även för en så framstående konstnär som Schillmark var försörjningen bekymmersam. En
gång fick han dekorera skalmarna på en begravningsvagn och en gång målade han en tullbåt!
Hans hälsa började också att svikta, vilket kansk&ravspeglade sig i några av hans sista porträtt,
som fick en pessismistik grundton. I februari 1804 dog han i lung-tbc och begravdes i en
fattiggrav. Hustrun kom att överleva honom i många år och bodde de sista åren på fattighuset.
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Nils Schillmark: Stillcbcn med ljus. Foto: Statcns ko nstmuseer, Stockholm.

En banbrytare i finsk konst
I sin hemtrakt i Skellefteå hade Schillrnark fram till för några år sedan helt fallit i glömska. I
samband med utställningen .. Finlands gustaviad" 1%7 började han uppmärksammas i Sverige.
Han har sedan representerats i moderlandet vid en utställning på Waldernarsudde 1977,
utställningen '"Finland-Sverige 800 år"' på Nationalmuseum l 987 och nu senast på den
internationella stillebenutställningen på nämnda museum 1995.
Bo Lindwall skrev i samband med utställningen på Waldernarsudde 1977:

"Schillmark var riks!1vensk.jrån Västerbotten men han kom i ungdomen till Finland. Där
skapade han åt sig ett högst personligt urn·yckssätt som inte liknar de samtida svenska målarnas.
Däremot finns det en släktskap med den amerikanska porn·ättkonsten under den engelska
kolonialtiden i mitten och slutet av J 700-talet: Där är samma raffinerat kärva personkaraJ..'teristik
och på samma gång naiva och virtuosa teknik. I hans stilleben och landskap finns en blåkall ton
som vi inte möter i den svenska konsten på Gustav 11/:s rid. Schillnwrk var bara några år yngre
än Pehr H ilieström d ä. Att han utgick från en förfinad akademisk svensk porträttstil kan man se
av de tidigaste porträtten ... "
Serullmark korn att bli en av banbrytarna i den finska konsten. De senaste decennierna har hans
konst väckt allt större uppmärksamhet. Hans porträtt präglas av en naturlig enkelhet där
personkarakteristiken är viktigare än ytlig flärd am briljans. Den svala koloriten gör hans stil
utpräglat gustaviansk. Med över 130 bevarade porträtt var han en mycket produktiv målare.
Han finns representerad på bl a museerna Ateneurn, Nationalmuseum och Stadsmuseum i
Helsingfors, Borgå museum och Åbo landskapsrnuseurn. Många verk befinner sig i pri vat ägo.
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Augustin Ehrensvärd, en banbrytare. Schillmark finns representerad på bl a museerna
Ateneum, Nationalmuseum och Stadsm.useum i Helsingfors, Borgå museum och Åbo
'
landskaps-museum. Många verk befinner sig i privat ägo.
Att det i år är 250 år sedan Schillmark föddes är förvisso värt att uppmärksamma. Men han är
en konstnär som förtjänar uppmärksamhet inte bara i samband med jubileer. Genom god hjälp
från flera finska museer samt stora insatser och stort intresse från Skellefteå kommuns
kulturkontor verkar en utställning nu kunna komma till stånd under våren 1996. Den planeras
förutom i Skellefteå att visas i Piteå, Vasa och slutligen i Lovisa. En del av hans bästa verk
kommer inte att kunna visas i original på utställningen. De anses alltför värdefulla och
internationellt intressanta för att kunna lånas ut. Ett gott betyg för en bondson från 1700-talets
Skellefteå!
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Kopiering av museernas bilder rörbjudet.
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Per Andre:

EN HANDELSRESA TILL STOCKHOLM 1807

Det var två bröder, bondsöner från Kusmark, som tillsammans ägde en ÅLANDSGALEAS (se ovan). Och vad skulle en skuta ägd av två bröder heta-- om inte just
TV Å BRÖDER. Den äldre brodern, Jon Brännström, var 1807 skeppare och den
yngre, Carl Petter, kallades styrman. Och resan skulle gå från Kåge till Stockholm.
Det var nog ovanligt att man i Skellefteå köpte skutor från Åland, här byggde man
sina båtar själv. Men bröderna Brännström hade väl funnit ett fartyg, som de ansåg
vara bra och billigt.
Enligt lagarna runt sekelskiftet 1800 fick bönder inte köpa och sälja handelsvaror,
det var förbehållet städernas borgare. Om någon gjorde det kallades det "landsköp"
vilket var förbjudet. Den närmaste stadens borgare brukade se till att misstänkt
landsköp drogs inför rätta.
Skepparen Jon Brännström fick alltså inte köpa och sälja handelsvaror, men han
fick segla inrikes om fartyget inte var större än 50 "svåra läster" (90 nettoregisterton). Lasten måste vara "egen avel", dvs. produkter från den egna gården. Vid
riksdagen 1789 hade medgivits att även "grannars avel" tick medföras. Bondeseglationen från Skellefteå var stor. Omkring 1807 utgicl~.f!er fartyg från socknen till
Stockholm än från Piteå stad.
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"Fraktsedel" for smör som Jon Brännström medforde till Stocklwlm 1807.

Med Bonden Jonas Brännströmförsänder jag underteck
nad Tretjo (30) Lispund Smör som för min Räkning försäljes i Stockholm eller Göteborg och vid Lycklig återkomst mig
godtgöres. Schellefteå d 20 Junij 1807.
Nils Sachrisson
i Långnästräsk
Attesteras
Ferd. Sundström
Jon Jonsson i
Nyheden
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Hos Undertecknad llafwer Bonde Skepparen Jonas Brändström
frlln denna socken anmält sig wara sinnad resa sjöwägen
till Stockllolm,förande Ålands Galeasen Tvd Bröder kallad,
jemte medllafwande Styrman Carl Petter Brändström och Sjöman Thomas Carlsson. Och sil wida berörde personer finnas
wara i rätter ärende stadde är hos then eller the som öfwer
resande äga upsigt att hafwa min wänliga begäran att ldta
themfritt och obehindrat Pass och Repassera Skellefted
d l s1f1. J ulii J807.
E Lindemark
w. Krono Fogde i
W:~ierbottens Läns
Andra Fögderi
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Vintern och våren 1807 mottog Brännström i Kusmark eller i Kåge en stor mängd
varor för försäljning där bäst pris kunde ernås, antingen i Stockholm eller i Göteborg. På Kågefjärden lastades galeasen och avgick till Bureå. Där skedde av någon
anledning lastbyte med skepparen Dynesius så att Brännström lämnade 50 tunnor··
tjära och mottog 80 tolfter bräder. Enligt skepparens med bokmärke undertecknade lista bestod lasten på TVÅ BRÖDER därefter av:
270 tunnor tjära(= 33 912 liter)
9 tolfter 2" grovsågade furubräder
80 tolfter l" d:o
350 st harskinn
l st rävskinn
30 lispund smör(= 255 kg)
18 timmer gråverk(= 720 st ekorrskinn)
Från kronofogde Lindemark i Skellefteå medförde Brännström ett pass, där det
uppgavs att lasten var lantmannavaror och egen avel, och då besättningen var
"i rätter ärende stadd" borde den obehindrat få passera "the som öfwer resande
äga upsigt".
Lasten var nog ganska typisk för Skellefteås utförsel vid denna tid. Huvuddelen
var tjära, som kom från en mängd olika tillverkare - många från inlandet. Så hade
t ex nybyggaren Nils Andersson i Jörn lämnat 25 tunnor, Sven Andersson i
Åselet 66 tunnor, Anders Johansson i Kåtaselet 30. Från lappmarken kom 18
tunnor från Johan Andersson i Gloromersträsk och 14 från Johan Larsson i
Lappträsk. Men de flesta tjärtunnorna kom från tjärdalar närmare kusten. Tunnorna hade kontrollerats av edsvurna tunnkrönare innan de fyllts med tjära.
Samtidigt med leveranserna hade beställts varor som skulle hämtas hem till
Skellefteå av Brännström, oftast spannmål och salt men även hampa, tobak och
tyger. Några av tjärleverantörerna hade fått förskott.
Besättningen på Två Bröder var - förutom skepparen Jon Brännström - brodern
Carl Petter styrman och sjömannen Thomas Carlsson. Resan började 2 juli 1807
och den 21 juli kom man till Danvikens tull vid Stockholm. Där konstaterades
att lasten inte helt stämde med listan som gjorts vid avfärden; 15 lispund smör
och 81ispund torr fisk tillkom. Införseltull betalades med 10 riksdaler, 4 skilling
occh l runstycke riksgäldsmynt
Tjärlasten lossades vid Stockholms tjärhov på Beckholmen där tjäran vräktes
(kontrollerades kvalitetsbedömdes). Trälasten togs kanske till någon av de
många brädgårdar, som låg efter Djurgårdsstranden strax intill. Skepparen
satte genast igång med att sälja sin last.
Tjäran såldes till Stockholms handelsmän som i sin tur exporterade den England och Danmark var denna tid de stora köparna av svensk tjära. skeppslastens bräder var sågade med grova, smidda sågblad varför kvaliten var låg
med osäkra mätt och raggig yta. Det är ovisst om de dugde till export, troligen
såldes de för lokal användning.
Handlarna i Umeå och Piteå hade troligen länge sett Jon Brännström som en
allvarlig konkurrent, som det gällde att stoppa. Nu ansågs tillfället lämpligt.

59

Två handelsmän från vardera staden anmälde Brännström för överståthållareämbetet i Stockholm för landsköp och begärde beslag på lasten.
Vid förhör visade Brännström att största delen av lasten redan var såld, endast
några tunnor tjära återstod. På fraktsedlarna för dessa var det andra märken än
de som fanns på tjärtunnorna och detta ansågs visa att de var UPPKÖPTA i
Skellefteå av Brännstrlöm, alltså landsköp. Dessa 26 tunnor belades med
"sequester". Brännström överklagade inte. Var han kanske rädd att bli fast i
Stockholm medan han processade om detta?
Det påstådda landsköpet hade ju skett i Skellefteå varför ärendet så småningom
kom till tinget på Su~nanå. Vid vittnesförhör m~d många av dem som fraktat
varor med TVA BRODER framgick att ingen SALT tjära till Brännström, inget
pris var överenskommet.
Ett problem för häradsrätten var att hur man räknade så stämde inte fraktsedlarnas summa (226 tunnor) med tullsedeln (270 tunnor) och när tjärhovets uppgift
var 283 tunnor blev diskrepansen än större.
Brännström hade haft egen tjärtillverkning och för den tjäran skulle inte finnas
fraktsedlar. Rätten ansåg dock inte att detta kunde förklara bristen på fraktsedlar.
I sitt utslag måste rätten till slut konstatera att Brännström till Stockholm
fraktat mer tjära än summan av fraktsedlarna och hans egen tillverkan. Men då
kärandeparten ej gittat visa att Brännström UPPHANDLA T den tjära som i
Stockholm tagits i beslag skulle detta omedelbart hävas.
Brännström hade alltså vunnit målet. Att han drev handel i Kusmark var väl,
trots frikännandet, ganska troligt.
PS nr l.
Jon Brännström hade problem. Blev under 1820-talet tidvis ställd under förmyndare för dryckenskap, men gick ändå i konkurs. Dömdes flera gånger för fylleri.
PS nr 2.
Året efter (1808) var Carl Petter Brännström skeppare på TVÅ BRÖDER och
seglade i november från Kåge till Stockholm, trots pågående krig mot Ryssland.
I hårt väder utanför Härnösand förliste TVÅ BRÖDER i öppna sjön. Besättningen
räddade sig, men lasten försvann. Någon försäkring fanns inte, lastägarna krävde
ersättning. Skepparen måste avstå all sin egendom till dem. Två personer från
Åland ställde också krav, galeasen var tydligen inte fullt betald. Men Carl Petter
fortsatte att träget arbeta på sjön, enligt bouppteckningen ägde han till slut hemman i Kåge och andelar i Holmfors såg (samt en aktie i Brunns- och Badhusinrättningen i Skellefteå).
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KÄLLOR:
Skellefteå häradsrätt:
hösttinget 1807; § 52, 126, 193 och 213

~

hösttinget 1808; § 263 och 264

Magistratens i Hörnösand:
protokoll 8 nov 1808.

************
red. anmärkning:
Artikeln baseras pd eU.föredrag som Per Andre höll i Skellejte·
hamn 8 oktober 1994
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Kerstin Strandberg:
o

o
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"GRUVLIGT FRAN KAGETRASK"
Delger Er en förenklad sammanställning av forskningen kring malmletning och
grovverksamhet i Kågeträsk. Underlaget är hämtat ur Bergmästarämbetet i
norra distriktets arkiv och muntliga uppgifter.
Drömmen om ödemarkens dolda rikedomar fick stark näring under 1600-talets
första decennium. Ett kopparstreck vid Kågeträsk anmäldes 1609. Privilegier
för malmbrytning där utfärdades 1624. Det är det äldsta bergsverksprivilegium
som finns för övre Norrland. Bygdsiljorns järnbruk kom 1637. Vid samma tid
omtalas ett silverbruk i Bygdeå och Nasafjäll.
Axel Oxenstierna försökte att få riksrådet med på understödjande av medel
till bearbetande av bergen. "Ty vad som därpå användes lönar kostnaderna
och riket bliver där igenom rikt", lär han ha yttrat vid 1635 års riksråd.
Bergskollegiet som ämbetsverk tillkom 1637, efter tysk förebild. Vid min forskning om Kågeträsks gruvhistoria, kom jag fram till att allvarliga försök har
gjorts både att söka malm, bryta och smälta den.
Bergmästare E.R. Printzell skriver i sin berättelse för år 1767 att "åtskilliga
både ståndspersoner och allmoge sammansatt sig att dels upptaga den vid
Kågeträsk by den af ålder brutne och nu ödeliggande koppargruva, dels och
att med arbete belägga åtskilliga andre på samma bys ägor, men synnerligen
å den så kallade storheden befintelige kopparanvisningar och blev där före
för samma intressentskap den 5 sept. detta år behörig mutsedel utfärdad".
Han skriver att han besåg den gamla gruvan - som befanns belägen på översta
spetsen av det i byn liggande berget. Också de på storheden varande anledningarna samt lämningarna efter en smälthytta vid Kågeälven, vid pass en
halv mil därifrån besöktes. (Vid storfallet var den första hyttan byggd redan
1624-25 och återuppbyggd 1704 vid en provsmältning. Detsamma var förhållandet 1746 med provstenar från berget storheden en 114 mil från indelningsbonden Johan Erikssons gård. Översten Palmstruch säger sig redan 1745 "ha
anwändt" någon kostnad, utan godtagbart resultat.)
Vi fortsätter med Printzells berättelse: Intressenterna i Kågeträsk Kopparförsök
sammanträdde i Skellefteå Prostgård en septemberdag klockan 9 förmiddag.
Ärende: att överlägga om vad som var nödigt vidtaga till befordran av det
därstädes förestående arbete. "Det var en fägnad att finna allmogen, vilken i
allmänhet sökt hindra Bergswärks fortkomst, med så mycken nit och åhoga
tänka på detta wärks uppkomst, att före ställningar och betänkligheter eller
avrådan, skulle bara framkalla misstänksamhet. Helst som de beslutat att endast
våga en viss summa eller 450 daler kmt uti tvenne år på varje lott, vilken summa
for hvar och en ej bliver så kännbart, men likväl för 50 lotter utgjör så stor
summa att fältet kan behörigen bliva undersökt". Printzell ville förmoda, genom
en noggrann kringvandring och undersökning av flera anledningar, att han
tvivlar på att intressenterna har anträffat rätta huvudstråk. Detta tvivel gällde
,:r ~
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Nedanstående karta är från 1704.
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Storhedsgruvan. Idag med facit ihand kan vi nog ge honom rätt. Jag tänker på
Terra Mining som "skär guld med täljkniv" alldeles i närheten. Bolidenmalmen
fanns ej så långt borta heller.
Om de ej lyckade bryt- och smältningsförsöken skriver Printzell i sin berättelse
att, bergmästare Lundström var en skicklig smältare "ehuru det för honom ej
ville lyckas, kan man ej twifla på hans skicklighet. Skärsten men ej någon råkoppar
erhölls vid smältningen. Då skärstenen både före och efter wändrostningen lämnat
rätt vackra tecken från sig, och flera om ständigheter av styrka, både mig och
flera, att någon otrohet lärer vara härvid brukad av arbetare som ej är delägare.
Detjag nog med säkerhet kan utreda".
Enligt muntlig sägen ska någon illvillig person ha kastat en kalvskalle i smältan
och därvid förstört smältningen!
Printzell uppmärksammade särskilt tre drängar eller lärlingar för deras flit och
läraktighet. De var trenne av intressenters söner: Olof Persson från Kusmark,
Lars Olofsson i Kågeträsk samt Anders Jakobsson från Drängsmark.
Den 2 oktober 1768 beställning av krut till intressenterna i Skellefteå och Kågeträsk kopparanledning:
"Under min närvaro hava intressenterna givit tillkänna att de ännu i höst skulle
vara sinnade att fortsätta arbetet vid de inmutade kopparanledningarna vid
Kågeträsk. Men till arbetets underlättnad förskaffa sig några centner berg
sprängnings krut, sjöledes från Stockholm, a ett pris 100 daler kopparmynt för
varje centner.
Med djupaste vördnad
Skellefteå ut supra E R P".
Följande kan man läsa ur Printzells berättelse för år 1770:
"Kopparförsöket vid Kågeträsk har förledne sommar ej varit bearbetat, sedan
man med smältningen misslyckats. Var av detta bolag beslutat vid en förleden
höst hållen sammankomst att fortsätta med brytning vid och uti de gamla öde
skärpningar, som den 6 oktober 1768 blevo inmutade på Dömansberget, 114-dels
mil från Skellefteå kyrka, tiden torde visa om dessa tydliga spår av koppar, vilja
bliva av den betydelsen, att något beständigt arbete derav kan bliva".
Malmletning har pågått och pågår ju fortfarande i och runt Kågeträsk och närliggande byar. Vem som fann kopparfyndigheten vid första brytningen i Kågeträsk på 1600-talet har inte framkommit, i de handlingar som jag har haft
tillgängliga. År 1630 i roterings- och utskrivningslängder upptas sju bönder
och sju drängar som befriade från nya bergsverket vid Kågeträsk. Vet ej om
de är befriade från arbetet vid gruvan eller vid krigsmakten. Men det bevisar
dock att ett bergsverk fanns här.
Vid den tid då Nasafjälls silververk öppna~~ ska en arbetare vid smältningen i
Kågeträsk bergsverk ha förolyckats. Både intressenterna, som efter gammal
tradition lär ha varit köpmän från Lybeck, jämte arbetarna ha flyttat till Nasa-
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fjäll i hopp att därstädes finna mera förmåner och bättre utkomst.
Bergens skatter har lockat, men lika få som de verkligt brytvärda malmförekomsterna är, lika många är grusade drömmar om bergens guld och rikedomar.
Grovverksamheten i Kågeträsk avstannade under 1600-talet. Men att man fortfarande sökte malm i trakterna kan man se i en rapport 1671. Ett kopparstreck
uppfunnit i Kågeträsk av Hans Hansson. Rapporten inlämnad av Aigidius Otto
-före detta gruvfogde i Nasafjäll.
Hermelin skriver i sin mineralhistorik över Västerbotten, att 1704 i Kågeträsk
efter kopparmalm i två gruvor blivit arbetat och en smälthytta inrättad. År 1710
rapporteras att Tomas Matsson från Lillkågeträsk levererat prover från ett malmstreck. Rapport från år 1734: Sergeant Vikman och hans hustru har prov givit
på silvermalm från södra berget kallat intill Kågeträsk. Avahällornas malm synes
utvisa koppar. Provstenar av bemälte Sergeant och hans hustru har lämnats.
Denne Sergeant hade också lämnat provstenar från Norrlångträsk berget, dessa
syntes påvisa silvermalm.
Som jag nämnt här ovan så var nog de allvarligaste försöken till en varaktig gruvbrytning i Kågeträsk på 1620-talet och 1767-68. Inmutningar och försök till brytning av malm i Kågeträsk har varit lite av och till ända fram till början av 1900.
År 1800 så finns en mutsedel för brytning och tillverkning av Rödfärg vid Bastuliden och likaledes en mutsedel för gulockra i Kågeträsk för kronobefål E Lindmark och B C Melin.
1831 mutsedel för Nyman och Lars Larsson i Porsnäs samt L Mark och assesor
Örnberg på varp på storberget samt vid Kågeträsk Kvarnställe i Kågeälven.
1841 mutsedel för handlanden O Åkerströms änka i Luleå på l. Per Ols-gruvan,
koppar och svavelkis, 2. Storhedsgruvan.
1845 mutsedel utfärdad för apotekare J Widegren i Nora stad, koppar och svavelkis i Per Ols-gruvan och Storhedsgruvan.
1846 och 1847 förnyas tvenne mutsedlar för samme apotekare.
1856 mutsedel för byggmästare Söderqvist från Örebro för sovring efter koppar
i varpen vid ödelagt hyttställe.
1860 sprängdes några shepd.malm upp vid storhedsgruvan-men ödelades 1862.
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Bland mutsedlar på förut bearbetade ställen i Västerbotten antecknar bergmästaren 1860 en mutsedel på bly och silvermalm för åboende Jonas och Olof Segerstedt i Norra Bastuliden samt Olof och Erik Holmqvist i Bastuträsk. Inmutningen
kallas Westerås gruva och är belägen på kronomark 3000 fot väster högsta toppen
av en bergssträckning 1116 mil från Norra Bastuliden. Samma personer antecknas
för ytterligare en inmutning på bly och silvermalm 4000 fot öster om samma bergssträckning.
I en rapport från SGU 1919-20 omtalas att 1916 ska en del sprängningar ha företagits i den gamla Storhedsgruvan, som näst Sandlidberg är den mest anmärkningsvärda kopparanledningen i trakten.
Gruvförsöken i Kågeträsk har fram till idag nog inte givit någon större vinst.
Men med så lättbruten malm som här ska ha funnits så borde någon eller några
ha blivit "rika". För enligt sägen ska man ha hittat stenar som kunde smältas
i en vanlig smedja och därigenom fått fram silver som man bedrev byteshandel
med på fartyg i Kåge och Frostkåge.
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Stig-Henrik Viklund:

UNDERSÖK FOLKRÖRELSERNA!
Om pågående och framtida forskning
Under de senare åren har undertecknad mer och mer inriktat sin forskning
rörande föreningar - mestadeles i Skelleftebygden. Tänkte här nedan ge en
slags delrapport vad jag funnit - främst med tanke på den arkivinventering
som skall utföras för Folkrörelsearkivets räkning (Skellefteå stad och landskommun) fr o m 4 oktober 1995. Som vanligt redovisar jag ibland genom
utdrag ur arkiv och tidningsfilm.
Men - det är inte bara undertecknad som är intresserad utav föreningsforskning! En sådan person är Jesper Åkerlund - som tagit sig an nazismen i
skelleftebygden. Och då inkluderas nationella ungdomsföreningar/-klubbar.
Skellefteå Nationella Ungdomsförening bildades 11 april1930. Jörn följer
efter den 17 oktober samma år. 1932 bildas ungdomsföreningar bl a i
Degerbyn (20/2), Medle (7/5), Ragvaldsträsk (18/5), Innervik (27/5), Varuträsk (18/8) samt Hedensbyn (27/8). Burträsks Nationella Ungdomsförening
bildades 13 november 1932. Ett exempel på vad som utfördes under mötena
= den 25 januari 1933 höll Einar Normark ett föredrag på temat "Idrotten
genom tiderna". Lövångers Nationella Ungdomsförening, som bildades 8/1
1933, utgav tidningen "Bålgetingen". Hoppas Jesper får tag i handlingar som
rör röreningarna ... Kanske DU som läser känner till något?
Noterar här "Skellefteåbygdens fosterländska ungdomsförening", bildad den 19
oktober 1918, skulle ansluta sig till Sverges Nationella ungdomsförbund. Någon
anknytning till ovanstående? Ordrörande blev i alla fall rektor A. Bexelius .••
Jag måste få påpeka min hänförelse till fredsrörelsen i länet. Speciellt under år
1994 hade jag möjligheten att på min fritid genomgå tidningsfilm. Det resulterade i ett skrivet häfte. Men- fördjupningar behövs. Glädjande var ju att
material från stadsarkivet i Stockholm (Vännäs fredsförening) och Skellefteå
kommunarkivs filial i Bureå (Bureå fredsförening) placerades i Folkrörelsearkivet i Västerbotten (Umeå resp. Skellefteå).
Nu i början av hösten -95 har jag fått ihop ett litet småtryck: "Vännäs fredsrörening-vad protokoll m m kan förtälja". Men- röreningarna inom Skellefteå
nuvarande kommun skall också bearbetas.
Ett ämne som jag då och då försöker ta reda på mera är "Den västerbottniska
fredsrörelsens A-Ö". Detta innebär en slags biografi över varje person i länet
som på något sätt varit aktiv inom fredsför.mingarna och/eller fredsdistrikten.
Min inriktning i första hand är det som hände före andra världskriget.
Delger här några sidor ur det materialet - som synes relativt ofullständigt...
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Almberg, Emil Algot, f. 1899, Mörttjärn, Malå;
Mörttjärns fredsförening: revisorssuppleant 1935-36, 1937-38, revisor 1938-39,
revisorssuppleant 1939- ;
d.
Almberg, Karl Axel, f. 1892, skogsarbetare, Mörttjärn, Malå;
Mörttjärns fredsförening: revisor 1929-31, vice ordförande 1933-34,
kassör 1934-35, styrelsesuppleant 1935-38, revisor 1939- , distriktsombud
ersättare 1935-36;
d.
Almberg, Sara Elina, f. Jonsson, 1901, hu till K A Almberg, Mörttjärn, Malå;
Mörttjärns fredsförening: vice sekreterare 1937-39, kretsombud ersättare 1933;
d.
Andersson, Anders Signar, f. 1887 26/2 i Burträsk, mjölnare, Gamla Fahlmark,
Hjoggböle, föreståndare för och delägare i Falmarks Kvarn AB;
Fahlmarks fredsförening: styrelsesuppleant 1929-30;
d.
Andersson, Gunnar, f. 1888 5/8, hamnarbetare, Bureå, ledamot av kommunalfullmäktige, pensionsnämnden, hälsovårdsnämnden och arbetslöshetskommitten;

Bureå fredsförening: styrelseledamot 1932- ;
d.

Andersson, K. A., f. ? , Bureå;
Bureå fredsförening: mötessekreterare 2 möten 1918 - varav ett årsmöte;
sekreterare 1918-19, 1921;
d.
Andersson, M., f.?, Bureå;
Bureå fredsförening: styrelseledamot 1932- ;
d.
Andersson, R., f. ? , Bureå;
Bureå fredsförening: styrelsesuppleant 1932- ;
d.
Asplund, J. Arvid, f. ? , Umeå;
Västerbottens södra fredsdistrikt: styrelsesuppleant 1936-37?,
en av årsmötessekreterarna 1935;
d.
Asplund, P. A., f.?, Vännäs;
Västerbottens södra fredsdistrikt: styrelsesuppleant 1934-36, styrelseledamot
1936-38, en av årsmötessekreterarna i samb,w!d med årsmötet 1935;
d.
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Backlund, G., f. ? , Skellefteå;
Skellefteå fredsförening: ordförande 1929-30;
d.
Berggren, Henrik, f. 1891 20/2, åkeriägare, Norrlångträsk;
Norrlångträsk fredsförening: styrelseledamot 1929-30;
d. 1982 24/3
Berglund, Anna Margreta, f. 1859, Fredriksdotter, Norsjö, bodde i Mörtberg, Malå;
Mörttjärns fredsförening: kretsombud ersättare 1933-34;
d.
Berglund, Elina, f. ? , Mörttjärn, Malå;
Mörttjärns fredsförening: kretsombud ersättare 1934;
d.
Berglund, Jakob Edvard, f. 1864, hemmansägare, Mörtberg, Malå;
Mörttjärns fredsförening: sekreterare 1929-33, vice sekreterare 1933-35,
årsmötessekreterare 1931-32, kretsombud ersättare 1930-31, distriktsombud
ersättare 1933;
d.
Berglund, Olof Vilhelm, f. 1897, hemmansägare, Mörtberg, Malå;
Mörttjärns fredsförening: vice sekreterare 1929-33, revisor 1933-36,
revisorssuppleant 1936-38, styrelsesuppleant 1938-39, kretsombud ordinarie
1930-34, distriktsombud ersättare 1939;
d.
Bjurberg, Gustaf Albert, f. 1879 Sävar sn, konduktör, Vännäs;
Västerbottens fredsdistrikt: styrelsesuppleant 1929- , revisor 1932-33;
Västerbottens södra fredsdistrikt: revisorssuppleant 1934-35;
Vännäs fredsförening: ordf. i interimstyrelsen 1928, ordförande 1928-31,
årsmötesordförande 1929-30, distriktsombud ordinarie 1929, ersättare 1930;
d.
Blom, H ebner, f. ? , Drängsmark;
Drängsmarks fredsförening: revisor 1930-31;
d.
Brandt, Johan Oscar, f. 1885 19/10 i Lövånger, hemmansägare, landstingsman,
ledamot och vice ordförande i kommunalfullmäktige och kommunalnämnden,
ledamot av folkskolestyrelsen, styrelseledamot för Lövångers magasinsfond,
ombud för tingshusbyggnadsskyldige, ledamot av arbetslöshetskommitten;
Västerbottens norra fredsdistrikt: sockenombud 1936 för Lövånger;
d.
Brunesson, Sven, f.?, mekaniker, Skellefte;;
Skellefteå fredsförening: sekreterare 19!6-39, distriktsombud ordinarie 1938;
d.
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En sammanslutning som intresserade mig i samband med min arkivinventering
rörande Burträsk f d kommun (se Skelleftebygden 1994) var "Burträsks jultomtar".

Burträsks jultomtar ca 1925.

Arkivhandlingarna är placerade i "kyrktornsarkivet", Burträsk kyrka.
Egentligen ett ämne för någon intresserad student!
Lustigt nog fanns det även "Jultomtar" i Skellefteå. Eller vad sägs om detta som
var infört i Allmänhetens spalt i Norra Västerbotten lördagen den 25 oktober
1930:
"JULTOMTARNA",
en sammanslutning av de föreningar som vid julen genom gåvor bruka sprida
glädje i fattiga hem, vädja härmed till allmänheten att hjälpa till genom att
skänka kontanter, avlagda kläder av alla slag, gam, tygbitar, ja allt nytt eller
gammalt, som kan omändras och utnyttjas. Alla, både män och kvinnor, kunna
således få vara med i detta kärleksarbete.

Gåvorna, som tacksamt mottagas, av fruarna Lillie Andersson, Anna Öman,
Adele Sandberg och Alfr. Öberg. böra vara inlämnade hos någon av undertecknade innan den l november.
Skellefteå den 22 okt. 1930.
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Fru Lillie Andersson Fru Anna Öman
Fru Aina Bäärnhielm.
Fru Adele Sandberg. Fru Mina Wikström. Fru Alfrida Öberg.
Fru Astrid Lundquist Fru Agda Berg
Fru Gunrild Öquist. Fru Gunni Edin.
Fru Ester Gunterberg.
Fru Tilda Granberg.
Fru Tilda Andersson.
Fru Judit Hedman.
Fru Signhild Kågström.
Fru Lotten Lundmark.
En hel del kända damer undertecknade. Men vet någon vad som hände med
"Skellefteås jultomtar"??
Mitt intresse för fotografer bidrog till att jag uppmärksammade att musikerna
i Skellefteå organiserade sig torsdagen den 15 oktober 1931: Skellefteå dansmusikerförbund hade bildats. Målsättning: att utestänga illojal konkurrens
från andra orter. En tariff utarbetades - vilken skulle tillställas innehavare av
dansbanor m m. Danshonoraret förbättrades.
Nå, var kom fotografen in i bilden? Jo, till förbundets ordförande utsågs
fotografen A. Jensen. Sekreterare blev tandteknikern K. A. Tjulin. Kassör blev
kontoristen Hans Björling. Undrar hur länge detta förbund levde??
Eller gick det upp i något annat förbund eller förening??
Fotografen A. Jensen är mest känd för att ha fått infört en hel del fotografier
rörande vår bygd i boken "Västerbottens län i porträtt och bild 1927" (utgivet
av Johan Olsson, Falun).
De som känner mig vet att jag är road utav sjukkassornas öden och äventyr
- främst de som uppstod före 1930-talets början. Till min stora glädje deponerades material rörande Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa, lokalavdelning nr 1371, Risböle, Lövånger (samt understödsföreningen) till Folkrörelsearkivet i Skellefteå under maj månad 1995: protokoll1918-1927, understödsbok 1918-1921 (se kopia av första sidan) samt understödsjournal, understödsföreningen 1918-1932.
En genomgång av protokollsboken har utförts:
Det första protokollet är fOrt vid sammanträde "i och för bildandet af sjukkasseafdelning" iRisböleden 3 mars 1918. Man beslutar att avdelningen
börjar sin verksamhet den l april! Årsavgiften var på 40 öre.
Antalet protokollfOrda möten har jämförts. 1918 och 1919 fOrekom sju möten.
Övriga år 5-6 möten förutom 1920 då end~ tre möten ägde rum ... Protokoll
ror år 1927 finns endast bevarat avseende ett kvartalsmöte 9/1 och årsmötet 30/1.

c
::::0

l

Lop.nr

Il kR8oor.
~j~k: !Klass! ·~~~
de"ftl~i~•g•·11
ng1ft Jan. lFebr.lMar•

N a m n

Il

Antal

,.IJ.J.~r~ ~ F/~i4~

c
:J
0..

'!·'If!

ro

....,

n:tJI-7'.

(/J

rT

o:
0..
(/J

O'

o

.I+L41~~

l

() Jf vi-~1'->4-

3

7 ll.t

vlt,_. _ .L .4-~

7J.!ll

""-~~
tt~t"~

__,
c::o
J
__,

\D

j'/

N

__,

öre

öre

/c o

;.,.

'

'..17~0/J ~ ....

f

l

r. yr

l

l

l

f

l

, ...

Jr J t

.r- ,•.r

J

l

u

l

!J

~.

l

i.

i

l
l

l

~l

~~:-

l

l

l

l

In

/

/1

'
l

'

l

.r.r

·l

r

t

. ..,

/

~

l

~.r

fP

3-'

.·.

s .r

·- .....

.\s

~

L~

.. -

h
ftJ

-'

t•

Jr

N-

r

rr

.tJ

;~ J l r..,. ; Il!l

Jr

_'.:fFI

H

YJ

IS~

Jr o ·

k)

tri

l

'J l t !

t

rr

rs

H · .H.. f,S"

~I

fs~

rs .r.r

.-r

(.

.t.C . If.

/ 1l j

/ rr

f

l j

n

Jr

f

jT

f.":

l

l

Il

1..-?-c

!

!l

l hO

. ..

l 11 (

1

' .r l sr t .r- i

l

Il

l) c

·n

Il

l

Il

l

J,- o

Il

. l

Il

l

'~· l

.~ 1

/'i~'l

l

l[

tr i .r l '

l

~l

#o

J

·r

/;J' ! tr 11'- 1l

j'

~o

1

.1 0' . l

ij t

H

J

C N

k o

ijo

ko

u-

'

t. 11

l

r s-

.r 1- 1 l --

1

l Il l

(:

j[

f~

~

-·- ·· · o· ~ -

Il

u

/l(

rJ~ f J

/r-,

u

III

. fl'

/H

L

J;

j'J

t
vr

__

l j?'

/ p /~ ,

f

tr t r

ff(" t

/J l /J
l

l

l<" r

t r J)

l

l

.. . . .

If'

l

l

~?t~i7.t>-~.

i

.

l

.t

C2,kw

i

trv h

l

~.l ...-/11-o4tfo.,..•L

~kAI~c:--

!

/l

l)

l

l

*/~~ ~<UL•«
?J . /.'l/. J!d_ ./!j ..·
-

J

/J

Il nermeOL·8k.ll

f_

f-·

/.JO / !'V / J/l

,r i r y,-

l

.. ::1 ~t·tl,._..._

/@.
·--~

'1~r ,:-

f

f - ·

#211/: P

/GO

l

l

i9AU<1 .4 t/J~~-/,_.._

vll4 A

J

/

!; !lJ Mt-~P'1:!. .. , ,, .
itr Ui . l j ~?U-1~ ff<Lt4.r, ....
i'l b_.LJ ~ ~~If !fa,U(,...._

/.{I.Jp{.

fij"U

1
j

f_

öre

f

l

. 1 • '. 1 .

Maj l •

Ore

l

llt ~l t/J L~~/~~

. cd·

öre

,

~

l

AJ•ril

/.

j:i-"

'-D

öre

l l

J

.7

1!11./
'1/ !PI ~~_;L.,.4-1-~ ·
JI./J-'1
./t JI:.JHvi/)~- ,. yl~ /l
lfiJJt

'F:'

__,

~t

l

1
l

rs

.fS .
~d ~r

l

\ .

..~ ~l l

<.

<i

,)

)

;~- '·~J'

11

l ·. l

If · · 1 ~:

J

•' Il

l

Il

l to

Il

---.]

A um .

N

73

Mötena behandlar i första hand sjukbetyg och moderskapshjälp. Men naturligtvis även annat. De första årena förekom styrelsearvode på 20 kr. Men sedan
fick sjukkassan sämre ekonomi. Årsmötet den 6 februari 1921 beslutar att
arvode ej skulle delges. På ett ställe står det om två medlemmar som bröt mot
den 8:e paragrafen! Några gånger omnämns att det är samma styrelse i understödsföreningen.
Ordförande för sjukkassan var Joh. August Andersson (1918-1925, 1927-) och
B F Qvarnström (1925-1927). Ständig skattmästare var Erik Anton Berglund
(1886 19/6- 1934 12/11). Fyra sekreterare hade sjukkassan: Ander W Johansson
(1918-1919, 1920-1923, 1925- ), Maria Elisabet Berglund, Eriks hustru (19191920), B F Qvarnström (1923-1924) samt Axel Andersson (1924-1925). Ett flertal

Joh. August Andersson

Erik Berglund

styrelsesuppleanter bl a John W Lundgren (1919-1920, 1923-1926). Bland revisorerna måste nämnas B F Qvarnström (1918-1923, 1927- ), hustrun Sofia (19191923) samt sonen mjölnaren Alfons (1923-1926). Några utsedda sjukbesökare
bör kanske vara på sin plats: B F Qvarnström (1918, 1921-1923), sömmerskan
Emmy Rönnlund (1921-1925) och hemmansägaren John A Burman (1921-1926).
,:f ..
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B. F. Qvarnström

Vilka andra sjukkassor bildades i våra trakter anno -18? Jo, det var:
febr.

Svenska arb. allm. sjuk- och begravningskassa, lokalavd. 517,
Skellefteå. Ordförande = banvakt Wedin, Bergsholmen.

4mars

Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begravningskassa,
lokalavd., Gärdsmark. Bildare = ombudsman A. Nyström,
Ursviken. Ordförande = N. B. Eriksson.

21mars

Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begravningskassa,
lokalavd., Gummark. Också här ombudsman Nyström som
bildare. Ordförande = Axel Widmark.

juni

Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begravningskassa,
lokalavd., Granberg. Ordförande = Ernst Johansson.

7 okt.

Framtidsförbundets allmänna sjukkassa, lokalavd., Hedfors.
Bildare = G. A. Lindkvist från Kallholmen. Ordförande =
Artur Enberg.
~tr~

13 okt.

Framtidsförbundets allmänna sjukkassa, lokalavd., Bursiljum.
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(Meningen var att det skulle bildas en avdelning i Björkliden. Men p g a
spanska sjukan uppsköts bildandet "till någon senare tidpunkt".)
Finns det månne kvar handlingar från någon av ovannämnda sjukkassor?
Eller?? I samband med arkivinventeringen rörande Skellefteå stad och
landskommun hoppas jag få svar ... i alla fall de som berör inventeringsområdet.
Tidskriften "Västerbotten" nr 1195 innehåller uppgifter om radiominnen.
I Västerbottens Folkblad fredagen den 11 januari 1924 har signaturen "H.L."
skrivit följande rader:
"EN RADIOAFTON I BYSKE.
Krrratch, raarts, raussss. Jag finner mej bänkad i en skolsal i Ytterstfors, för att
höra det sista undret. Radion. Högtalaren kraspar och raspar, man får förbindelse
med en engelsk station. Tal, naturligtvis på engelska. Som mina kunskaper i detta
språk inskränker sig till ett fåtal glosor, som man ingen användning har för, kan
man ej med bästa vilja finna något synnerligt nöje i att avlyssna, vad man ej förstår. Men bäst börjafrån början.
Ytterstfors radioklubb, eller vad den nu heter, hade i lördags anordnat en radioajton i skolan i Ytterstfors, förresten den första offentliga i Byske. Apparaten, en
av Marconi-typ med 5 förstärkarerör, köpt genom Asea, Umeå, således en apparat som man ingalunda skulle hava något att anmärka emot, skulle för aftonen
utgöra förbindelselänken med yttervärlden i vidaste bemärkelse. Hr Håkansson
hälsade de närvarande välkomna, men meddelade att vid ett eventuellt misslyckande, publiken hade att vid kassan återfå sina inträdesavgifter. Manade publiken
att ej ställa alltför stora förväntningar på aftonen, enär här ju endast kunde vara
amatörarbete. Från klubbens sida hade emellertid gjorts allt vad som kunde göras
vad apparat och anläggning beträffar.
Den allra första förbindelsen nåddes med en station med musik på programmet,
men publiken hann ej ställa in sitt öra förrän det stördes och allt blev tyst igen.
Lång tystnad. Och så tal, se ovan. Avbrott för att söka sig in på annan station.
Några toner. Avbrott igen. Hr Håkansson ville mellan avbrotten och störningarna
giva en kort inblick i radions hemligheter, men avbröts av högtalaren. Det blev
en konkurrens mellan hr Håkansson och apparaten, vem som skulle vinna publikens öra, där hr H. kunde meddela publiken, isynnerhet om vacumröret och dess
oerhörda känslighet, varigenom radion överhuvud är möjlig, borde ej hava störts
av klubbens mekanikus, som slog till högtalaren igen, man hade åter förbindelse
med en station. Musik och god musik. Mekanikern drog en lättnadens suck- nu
äntligen kunde man låta publiken höra, att den mänskliga anden segrat över
materien. Det var aftonens bästa förbindelse, som, bortsett från några mindre
,;-r~
störningar, kunde avlyssnas i sin helhet.
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Ett musiknummer till, som ävenledes kunde uppfattas tämligen gott av publiken, och sedan blev det en hel kakafoni av röster, sång, tal, skratt, musik.
Aftonen var misslyckad, man kan ej med bästa vilja säga annat, men klubbens
medlemmar försäkrade att en annan gång skulle publiken vara i tillfälle att med
deras apparat avlyssna ett Lika gott program som aftonen före denna, då apparaten kunde inställas på vilken våglängd som helst och felfritt återgiva radiokonserterna från de flesta avsändningsstationer runt Europa. "

Arkivhandlingar rörande DX-klubbar lär finnas i bygden. Enligt uppgift
skall det finnas handlingar rörande Västerbottens DX-förbund och
Skellefteå DX-förening uppe på en vind. Förhoppningsvis kommer materialet
till Folkrörelsearkivet under min inventeringstid.
Framtida projekt då? 22-23 maj i år rorekomen idrottshistorisk konferens
i Umeå universitet. Blev inspirerad utav föreläsningarna. Skrev ganska snabbt
till Sune Åkerman, Historiska institutionen. Jag föreslog samarbete och ordnande utav ett slags delprojekt rörande skelleftebygden - "Skellefteidrotten
under mellankrigstiden". Följande frågeställningar tog jag upp i detta brev:
"Vad ansågs då vara idrott?
Vilkaföreningar bildades? 20-tal? 30-tal (början- slutet)?
Hur länge varade de? Bidrog andra världskriget till att de upphörde eller
blev vilande? När åter?
Verksamhet (idrottsligt- nöje- annat)? Jämförelse mellan olika föreningar!
Skellefteidrotten och religionen? Dito och det kommunala? Skolan?
Dito och massmedia? Idrottsbilden? Filmen?
Idrottsdräkten - redskapens utveckling (jämförelse med södra Västerbotten,
Stockholm, Göteborg, Malmö, Österbotten)?
Arbetaridrotten?
"Småpojksidrotten" (t ex Pojkarnas Bandyklubb bidragande orsak till
distriktsmästare i pingis!)?
Vem var ledare under mellankrigstiden? Vad hade de för ''förhållande" till
andra folkrörelser t ex fredsrörelsen?
Inspirerades någon konstnär av skellefteidrotten? Idrottssånger?
Skrev idrottsmän m fl dikter?
Hur var det internationella utbytet? Själv vet jag att det engelska bordtennislandslaget var på besök i Skellefteå 1938! Men något annat?
Kvinnan i skellefteidrotten (utövare- ledare- funktionärer)?
De manliga funktionärerna t ex speaker vid friidrottstävlingar?
Spelare och ledare som flyttade söderut? Varför - och kom de någonsin
tillbaks?
Det finns många spörsmål som borde kartläggas. "

Min avslutning i brevet till Sune Åkerman lyder som följer:

"Vad sägs? Kan man få någon studerana~· i historiska institutionen att intressera
sig för Skelleftebygden? Kan inriktningen varajust idrotten- eller skall det vara
något annat ämne?"
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Tyvärr har jag ej hört något från historiska institutionen uti Umeå universitet.
Även om det blir ett negativt svar skulle det vara klarläggande.
Avslutningsvis måste jag notera om några föreningar som har sitt verksamhetsområde utanför Skellefteå stad och landskommun - och som borde undersökas mera:
Västerbottens Folkblad 21 oktober 1925 meddelar att "en trävaruförening har
bildats i Åbyn, Byske, av virkesleverantörer från Åby och Byske älvdals
trävaruförening. Den skall ha till ändamål att gemensamt försälja såväl förädlat virke. 100 personer ha ingått i föreningen." Styrelsen anges. Ordförande
Karl Holmlund, Åbyn. Sekreterare Magnus Åström. Kassör August Lindström.
Samma tidning 11 december 1925 berättar om "en kuriös förenings årsmöte",
nämligen Umeå stads fruntimmerskyddsförening! Funktionärerna omvaldes:
"till ordförande fru Selma Bergström, till kassör fru Thyra Öhman och till
sekreterare och kassör rektorskan Ester Lindgren". Penninggåvor utdelas
till äldre behövande kvinnor i staden.
Jag har en önskan att fler blir intresserade utav folkrörelseforskning!
Genom denna artikel har jag försökt visa vad som borde göras..•
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o

o

FRAN ADVOKATER TILL AKARE
o

••

o

-EXEMPEL PA YRKESUTOVARE I SKELLEFTEA STAD
INLEDNING
Föreliggande arbete baseras i stort på OUe Westermarks forskningar- men även
andra har bidragit. Inte alla typer av yrkesutövare - som undersökts - har medtagits. Ber att få hänvisa tilllitteraturförteckningen i slutet av detta arbete.

ADVOKATER
Advokat Sten Palmgren, född 1885 i Ekeberga i Kronobergs län, student i Lund 1906,
jur. kand. 1911, kom till SkeUefteå 1915 och öppnade sin advokatbyrå året därpå.
Han var ledamot i Sveriges advokatsamfund från 1927. Palmgren var i många
år huvudman i SkeUefteå Sparbank. 1923 deltog han i beslutet om reorganisering utav
Västerbottens Norra Fornminnesförening. Han var ordrorande for Fornminnesföreningen 1936-1953. Palmgren var också vice ordforande i Västerbottens läns hembygdsförening 1951-1955. Han erhöU år 1952 Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens belöningsmedalj i silver. Palmgren hade även kommunala uppdrag m m.
Han avled den 26 december 1955.
Torsten TuUberg började som advokat i Stockholm. Han var född 14 januari 1884.
Han kom sedermera till SkeUefteå där han öppnade SkeUefteå Advokatbyrå. Tullberg
var en fryntlig person. Såg man honom med halmhatt på våren då sa man att nu är
det sommar här.
Advokat Sigurd Hedensjö (1898 - 1928) var fodd i SkeUefteå, son till den välkände
bagarmästare O M Andersson. Hedensjö var en reslig person och mycket uppskattad
för sin gärning.
1930 öppnade Alex Rehn advokatbyrå i SkeUefteå. Han blev ledamot av advokatsamfundet 1933. Enligt telefonkatalog för år 1949 hade han sin advokatbyrå på Storgatan
32.
Advokat Ulf Berglöf, fOdd 1916 i Stockholm, kom till SkeUefteå och övertog namnet
SkeUefteå Advokatbyrå. Berglöf är en välkänd advokat som trots sin ålder om än i
blygsam skala är verksam i sitt yrke. I det kommunala arbetet har han i många år
suttit i stadsfullmäktige och kommunalfullmäktige som l :e vice ordförande och därför
fått representera staden och kommunen i många olika sammanhang. Sedan 1948 har
Berglöf tillhört advokatsamfundet.
Lars Landmark, född 1923, praktiserade som biträdande jurist hos advokat Ulf
Berglöfs advokatbyrå. Han vann inträde i advokatsamfundet 1956.
Advokat Bengt Oskar Gullesjö, fodd 1929, blev efter praktik och tingsmeriter medlem
i advokatsamfundet 1960, där han praktiserade hos Ulf Berglöf.
Kaiding och Ljungdals advokatbyrå fortsätter - efter Lloyd Kaidings död - av Torsten
Ljungdahl. Advokatfirman heter numera Kafåing & Ljungdahl & Marcusson. I företaget är f n advokaterna Bengt Noren, Greger Lundmark, Stig Renström, Lars Håkan
Lindberg och Kenneth Fahlgren anstäUda.
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Advokat Göran Carlbäck, född 1939, blev ledamot i advokatsamfundet 1971. Ulf
Henriksson, född 1932, blev ledamot i advokatsamfundet 1965.
Henning Sjöström, född i Burträsk 1922, är en av landets mest kända jurister. Även
ban fick sin praktik vid Skellefteå Advokatbyrå Ulf Berglöf. På sin fritid såg man
honom ofta på Norrvalla där han kastade spjut med goda resultat och hade han fortsatt kunde han ha blivit svensk mästare. Sjöström flyttade till Adolf Fredriks församling 1949. Sedan 1990 kan han inte kallas advokat! Han blev det ånyo hösten 1995.
Tar man en snabbtitt på lokaltelefonkatalogen anno -95 finner man under rubriken
"Advokatbyrårer":
Ackordcentralen, Storgatan 38
Advokaterna Carlbäck & Henrikson, Kanalgatan 41 B
Gullesjö Advokatbyrå, S. Järnvägsgatan 49 C
Advokat Johan Gullesjö, son till ovannämnda Bengt Oskar
Jur. Kand. Rolf Edlund
Jur. Kand. Jan Erik Jonasson
Jur. Kand. Susanne Lundgren
Kaiding & Ljungdahl & Markusson, Advokaterna; Storgatan 38
Landmark, Advokatfirman Lars AB; Hörneligatan 4
Advokat Lars Landmark
Advokat Göran Landmark

SJr~ellejtcd-om.1•ådet

Skellefteå• Advokatbyrå
o

o

o

Advokaten UJf··, Berglöf

TrädgårdsgaL 11,1

tr.-(vid Torget).

Anllous ur rikstelefonkatalogen 1949.
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Tel. 11·3 90,14 9 90
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ARKITEKTER
År 1906 antogs "byggnadsfönnan" K G Dahlberg till stadsbyggmästare. Han fick
fungera som stadsarkitekt. Sonen Birger Dahlberg fick utföra många husritningar.
I många fall var det byggmästarna som signerade ritningarna. De godkändes tydligen
eftersom många fastigheter står kvar. En arkitekt W Åström från Piteå ritade bl a
seminariet och gamla brandstationen.
1937 anställdes den första stadsarkitekten Edvin Bergenudd som uppehöll tjänsten
till då han flyttade till Örebro. Bengt Brunnström efterträdde Bergenudd som stadsarkitekt till sin pensionering 1985. Göran Åberg tillträdde som stadsarkitekt den l
januari 1986.
En flitig arkitekt i Skellefteå var Birger Dahlberg. Han ritade bl a Centrum-huset,
Torget 2, med 4-5 våningar och stadens andra hissförsedda byggnad. Första hissen
fanns i Nikanor Lundströms fastighet på Nygatan 55. Dahlberg ritade även en lagerbyggnad tillhörande Torget 2 - som dock numera är riven.

BANKDIREKTÖRER M M
Handelsbanken - som låg på Storgatan i hörnet av Trädgårdsgatan - ett vitt reviterat
hus med svart plåttak och en port som pryddes med smide vid ingången i hörnet.
Bankkamrer S. Sidenmark, kamrer Bexelius och vaktmästare Smith är personer man
minns.

Här nedan en förteckning över direktörer på Svenska handelsbankens skellefteåkontor fr o m starten 1914:
1914-1918
1919-1925
1926-1940
1941-1943
1944-1965
1966-1978
1978-1980
1980-1986
1986-1989
1989-

Axel Vilhehn Tegström
Eric Hugo Hilding Löwenhard
Sem Harald Snellman
Lars Christian Näslund
Karl Gustaf Öberg
Jonas Sundström
Curt Källströmer
Sigvard Bardosson
Peder Mattson
Bo Renström
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BILHANDLARE
Pelle Dahlgren lär vara den förste bilhandlaren då han redan 1915 annonserade om
sina bilar. Han hade många järn i elden bl a biljardcafe.
Bröderna Forslund, som startade en smedja i Ostvik, kom att intressera sig för bilar.
Transporterna av Bolidenmalmen till Rönnskär var en lyckosam start för Bröderna
Forslund. I flera norrlandsstäder öppnades Forslunds bilaffärer.
Birger Johansson startade en reservdelsaffär i busstationens källare och flyttade sedan
till Kågevägen 4. På 1950-talet fick han försäljningen av Volksvagnen och Scanias
lastbilar. Efter pensioneringen flyttade han till Spanien. Bröderna Birger och Karl-Erik
tog sig nytt efternamn, Hellsten. Brodern Sven fortsatte sin Frukt- och speceriiinDa
med fadersnamnet Johansson. Fadern Johan Johansson var nog en av de första bensinhandlarna i staden. Bensinmacken stod ute på trottoaren på Hörnellgatan.
Curt Thylin började sälja Morris - sedan Fiat och General Motors. Han var ju ett
stort namn inom radio-TV.
R A Norgren, som började som smed i Ostvik, kom att bli bilhandlare. Han sålde bl a
Saab-bilar. Per och Roland fortsatte med bilfirman som flyttade till Hammarvägen
l (på söder). Firman Norgrens Bil AB Saab fick sedermera Ulf Lundström som ägare.
Dahlgrens Bil AB sålde ett tag "Renåbilar" - men övergick till försäljning av japanska
bilar t ex Toyota.

BOKBINDARE OCH BOKHANDLARE
Carl Fredrik Carlberg, född 1816, började som boktryckare och tidningsman med
Skellefteå Tidning 1850. 1860 startades en ny tidning i staden av P O Ellversson,
Skellefteå Nya Tidning. Carlberg ville inte ta upp kampen. Istället ägnade han sig åt
bokbinderi och bokhandel. Bokhandeln blev den första i Skellefteå - i mitten av 1850talet.

Börje Lagergrens Bok-, musik-, konst- & pappershandel.
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Den 24 maj1890 noteras följande i "Samling af anmälningar till handelsregistret":
"att Fridolf Ocklind och Karl Alfred Börje Lagergren bildat bolag för idkande af bok- och
kortvaruhandel under finna Börje Lagergrens bokhandel med rätt för båda delegarne att
hvar för sig teckna firman". Ocklind utträdde ur firman 1896. Då arbetade Lagergren
ensam i firman.
Idag driver den andra generationen Ciaosen stadens äldsta bokhandel av sonen Hans
Clausen, detta sedan 1983.
Bokbindare Arvid Lindström drev också en pappershandel med framgång. Han
var även rådman och ägnade mycket arbete till Skellefteå Fabriks- och Hantverksförening. Sonen Henry fortsatte att driva bokbinderiet. Brodern Lennart öppnade
bok- och pappershandel i Köpmanhuset. Då Henrys hälsa ej var den bästa måste
han överlåta bokbinderiet. En trotjänare i bokbinderiet var Pelle Blomgren.
Lennart Lindström överlät sin bok- och pappershandel till Lagergrens bokhandel.
Den Lindströmska arrårsfastigheten och bokbinderiet är numera rivet.

BYGGMÄSTARE
Byggmästare Nikanor Lundström var redan 1911 aktiv i Skellefteå Fabriks- och
Hantverksförening. Han byggde och ritade ett flertal fastigheter i staden. Med
sin familj bodde han i egen fastighet på Nygatan 71. Sönerna, arkitekt E D Lundström och byggmästare "Rubbe Lundström" övertog sedan fastigheterna på olika
platser i staden.
Byggmästare John Sandberg var inte lika produktiv i byggandet- men ägnade en
stor del av sin tid åt politiken. I "Västerbottens läns kalender 1925" omnämns
Sandberg - men också en Karl Markgren.
Andreas Normark byggde förutom egen villa på Nordlandergatan 8 flera mindre
byggnader.
Yngve Nordin byggde på uppdrag flera större och mindre byggnader. Själv bodde
han i fastigheten Vretgatan 22.
Alfred Boström var verksam i hela skelleftedalen. Han bodde med sin familj på
Morön. Sonen Gösta övertog sedan rörelsen.
Byggmästare J A Johansson byggde bl a S:t Olovs kyrka, Kosmarks kyrka, gamla
posthuset vid stationsgatan (numera EFS) samt Citybiografen.
Byggmästare Karl Asplund bodde i eget hus på Kanalgatan 44. Här låg tidigare
ett mindre hus där arbetsförmedlingen hade sitt kontor och sköttes av två personer
- löjtnant Öqvist och ett skrivbiträde Ingeborg Nygren. Detta var på 30-talet.
Fritjof Hällberg byggde ett flertal villor i kvarteren efter Södra Järnvägsgatan.
Byggmästare Nikanor Sjöström (1850 - 1924)rlär ha bott på Stationsgatan.
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Dekorationsmålare Åke Ahnlund (1896 - 1955) ritade och färgsatte sin villa på
Lasarettsvägen 22. Mera känd som konstnär.
Byggnadsfirman Hembo startades av ingenjörerna John Boström och Gustaf Hedman.
Byggmästare A W Marklund har byggt ett flertal fastigheter, Missionskyrkan samt
mindre skolor. Han ritade också någon fastighet som han byggde för kunds räkning.
stadsbyggmästare K G Dahlberg bör nämnas för bl a Höken l - en gårdsflygel som idag är riven.
Byggmästare Johan Larsson, Norrböle, började redan på 20-talet. Sönerna Ingvar,
Oven, Sture och Yngve Larsson bildade byggnadsfirman LARCO i Skellefteå 1944.
Per Wiklund, gift med en syster till bröderna, ingick även i företaget. Byggnadsföretaget BPA övertog rörelsen 1967-68.
Förutom här uppräknade byggföretag har Byggnads AB Contractor och Byggnads
AB Hallström & Nisses i många år varit verksamma i Skellefteå.

FÄRGARE
Detta yrke kan man väl anse som utdött. På 1800-talet befanns det flera färgare
verksamma i staden. Den första färgaren som utbildat flera inom detta yrke var
fabrikör Aug. Reinius på Brännan där lärlingarna erhöll gesällbrev. En av dessa
var Moses Bergmark från Ersmark (1825 - 1885). Han anlade stampverk och
vadmalspress. Detta föranledde Skellefteå fabriks- och hantverksförening att göra
rättsak då de ansåg att denna utvidgning av företaget ej kunde tillåtas. Bergmark
flyttade därför till Hammerdal och öppnade sin rörelse för färgeri och garnhandel.
1857 gifte sig Bergmark med en dotter till fabrikören Abr. Haeggström och dennes
maka Anna Maria Renhorn. Familjen Bergmark bodde i Hammerdal i 15 år. Men fru
Bergmark längtade tillbaks till Skellefteå. Efter återkomsten köpte Bergmark färgare
N A Sundströms fastighet på Sjögatan och drev där färgeri i 13 år. Han utbildade gesällerna C M Bergmark och Gustaf Nygren.
Färgaren Nils Anton Sundström var född i Luleå stad 1825. Mot uppvisande av
betyg erhöll han burskap i staden 1850. Han övertog Reinius färgeri. Sundström
avled den 19 december 1889.
Färgare Carl Fredrik Sundling kom även från Luleå; född 1827. Han bodde första tiden
i den sista handelsgården på Körran. Så vann han burskap i staden. 1859 köptes fastigheten nr 118 där han drev färgeri. Denna gård såldes till rådman Markstedt. Då flyttade
Sundling ner på Tjärhovsgatan. Sundling avled 1904. Sonen Claes Fredrik (1857 - 1915)
blev mera känd som skicklig violinist. Han uppträdde hos Nalle Hallden och undervisade
vid en teknisk aftonskola i Uppsala. Han återgick dock till sin faders yrke.
Färgning av kläder och tyger kom att övertas av husmödrarna själva som köpte
färgbrev och kokade upp vatten i en järngryta ute på gården. Sedan rördes vattnet
med det färgbrev som hade den färgbeteckning som man önskade. Denna fårgoing
förekommer än idag - om än i mindre skala. #tr~
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Ann o ns er 1 Sk e ll e f teå Ti dnin g 1855 :
a ) Carl be r gs ; 5 ja n ua r i
b ) Kr af t ma n; 2 ma j
c ) Sundl i n g ;

.<.'·
5tl o t:

a ugu s t i

~. (.t'orfllra·nG l (Utflr(trn
l'

d) i')l

Il ;

i

r l} o n b t

(

[i.\1 r:i!jcr :
('l'rlir ru .••u o i [1.111ro.)
'i:ta•wft' <l\ll'iil'lonn, ,, j l'. ~ - .\.' ,111't>tl rtll 1 2:'t'ra
~nt.nl•rt.tN nn-1•1 11•111 1 l•nnttn, l ti jr.
:Itcfninn·n· m· 'l'..\,, j,,. ~"'lr•li'IIIC'I'IIIH' hl florin,
rl' lll\'l'llmltt ,,j 'D.lhljltilm, lr,rl n[ \~1 . flor 'il.
l~. ·l>L
•IIul·.-r11, J:c L'!l) :l:c l~ ;ijrrnn, !! ~Hh.
~\ulltiil' C\it•t•t\l'otjifl•

(~'hnrf•l i•illlrt· Cltvrrlot
~.UIIII•H· t urb ';\·ln(nnb

trrh ')lun'ittr [111nt
jl'llll( hq'tl'rijf.l

j,wtt en r:ia jl'i!b un•,,ift

l' l ltl'

~··'i jt.lh'r L'•it L'rlcr i;h cfl'lllllhllltc i l'nrl X:•,
l\ltqt.1i Il ~lh•li\', l'•HI XI:• re~ ~.n( Xll :t
.Njtori.,, till jfoi L' I'Ihl~ brnr, nt 'l'. 11J(. ~""
~1_1/,· nl ,~tl', IIICb [:il,\tl'l)lf. l mbr. ($t't).'lfll 1(1"(

rr.

ISh.nt.lll rl'[r.n tti
<l.\ufltiif••(\lrunr•lfin' (\'IIMfll ujiUrr <Vnropn,
till iM"nt•l~ bl'llt, nf X. ~l. lll'll !l)ltnl&rr.

J~ jflll.
G'n Wi\n \IR ll•i't11'tt, nf ~rUfrn (SI)t'tuGor~, nc'b•

follt ~·t III.

!!-t

jr.

o\)tNftliO !l.Hinllvr. B

.

fl'.

----- ·-- --- .

.'.

'

#tf•

85

GARVARE ·
En av de äldsta garvarna hette Robert Johansson Lundgren, född 1835. Han bodde på
tomt nr l (hörnet av Kanalgatan och Tjärhovsgatan). Han for till Norsjö 1872.
Garvaren Gustaf Andersson d.ä., född 14/12 1825 i Nysätra socken. Han kom till
Skellefteå då han var 19 år. Han antogs som lärling hos Per Hanson Marklin i
Gammelstaden, Skellefteå. 1848 uttog han flyttningsbetyg och flyttade till Stockltolm
där han konditionerade hos en garverifirma Brandelius. Under två år gick han vid
Stockholms stads borgarskolas norra avdelning. Andersson erhöll goda betyg.
Efter återkomsten till Skellefteå övertog han sin läromästares rörelse i Gammelstaden.
1853 beviljades Andersson burskap i staden. Han inlöste sin svågers karduansmakare
Carl Haeggströms hus vid Storgatan 25.
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Annons i Skellefteå Tidning JO augusti 1853.

Gustaf Andersson satt som ordförande i Skellefteå fabriks· och hantverksförening i
24 år· fram ti111892. Sonen Gustaf Andersson d.y. övertog då klubban i 19 år!
Gustaf Andersson d.ä. var en mycket betrodd och respekterad man. Han var leddmot
i såväl stadsfullmäktige, drätselkammare och i bankstyrelsen. Andersson avled hastigt
i hjärtförlamning 1894. Sonen Gustaf d.y. övertog då garveritörelsen. I likhet med
fadern var han en mångbetrodd man och ingick i de flesta styrelser och nämnder i
staden. Han dog den28mars 1931.
Conrad Skoog lär ha haft ett garveri som efterträddes först av en garvare Gustaf
Salander och därpå år 1881 av Erik Kågström och Frans Marklund. Den senare
separerade och övertog ett annat garveri vid Sjögatan (nuvarande Strandgatan).
Denna rörelse upphörde omkring sekelskiftet. Marklund for till Bastuträsk för att
där grunda ett garveri.
Erik Kågström drev som sagt garveri och senare skofabrikation som sönerna Sinton
och Gunnar vidareutvecklade till storproduktion.
I Morön drevs ett garveri under åren 1920-1927 av Hjalmar Wikström. Denne
hade gjort sina första lärospån hos Kågströms.
~r

..

86

GROSSHANDLARE
Isakssons Import drevs av grosshandlare J Edin fram till mitten av 30-talet. På
grund av ohälsa sålde han företaget till AB J O Sjötin som kom från Luleå. Grosshandlare Sjötin, som även var nederländsk vice konsul, drev företaget tillsammans
med två söner och en dotter. Två handelsresande var anställda: John T Andersson
och Stig Isaksson. Lagerpersonalen två man och kassörskan Alfhild Lundmark
"medföljde" från den övertagna firman. OBS! Putte Kock gifte sig med Sjölins
äldsta dotter Asta.
Helmer Dahlberg drev sitt företag i mindre skala med en man på lagret (Gunnar
Isaksson). Lagret låg inne på gården Storgatan 51. Fastigheten ägde familjen
Lindfors.
Bröderna Andersson Grossiströrelse drevs av bröderna Edvin (1881 - 1949) och Frans
Andersson sedan 1916, i hörnet av Nygatan och Köpmangatan. Framdeles skiljdes
bröderna. Frans öppnade egen grossiströrelse.
Nils August Brännström, född i Umeå 1839, började sin bana som biträdande
expedit hos grosshandlare Svartting. R F Öhman och N A Brännström övertog
firman sedermera. Firman sålde mest bilat virke. N A Brännström blev en förmögen man. Han blev delägare i Holmfors och Klintfors sågverk. Han kom att äga
den s k Fougmanska gården vid Storgatan (idag kvarteret Höken).
Pehr Grangren var född i Stockholm. Då han kom till Skellefteå bodde han på
Nyborg. När stadens "äldste" skulle väljas kom han att ·bli invald i den första
verkliga stadsstyrelsen. Grangren köpte Airlerholmens skeppsvarv där barken
Ludvig byggdes. En virkeslast bidrog till att Grangren kom på obestånd. Trots
broderns erbjudande om att få flytta tillbaka till Stockholm ville ban st~a i
skelleftebygden som han lärt sig älska. Förre grosshandlare Pehr A Grangren
dog i Stockholm 1864. Han har sin grav på Jacobs kyrkogård.
Olof Henrik Svartting, född i Norrköping 1810, kom till Skellefteå i mitten av
1800-talet. Han fick vara med om att skörda skogens rikedomar och samlade en
betydande förmögenhet. Men han flyttade med sin förmögenhet till Stockholm.
Vid flyttningen överlämnades till Skellefteå allmänna läroverk en summa pengar
= den Svarttingska stipendiefonden. Många stadsbor misstyckte till flyttningen.
Robert Ferdinand Öhman, född i Sala 1825, började som kypare. Han kom som
bokhållare till O H Svartting 1847 och blev tillsammans med August Brännström
(se ovan). Öhman var mångårig ledamot i stadens drätselnämnd. Han var även
föreslagen till1:a kammaren i riksdagen, men avböjde. Han blev riddare av Vasaorden. Grosshandlare R F Öhman var svärfar tilllandshövding Ringstrand i Umeå.
Arvid Berglund (1886 - 1946) var bördig från Storfors uti Piteå. Han kom till
Skellefteå 1904. Berglund fick anställning hos Siclenmark & Co. Sedan drev han
en egen affär i alstermarkska fastigheten vid Strandgatan. 1921 startade ban
en engrosfirma vilken han innehade till sin död.

,.r.
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En grosshandlare, Bengt Boström, har troligen drivit i större skala från början.
Bland sortimentet märktes konfektyrer och annat godit. Han hade fastighet på
HörneDgatan i kvarteret Lekatten 3.
En annan mindre grossist var en Sjöström som bodde på Storgatan 69. Han sålde
papperspåsar och makulatur i engross. En grosshandlare som annonserade under
namnet C. Henr. Carlsson lär ha haft gulaschfasoner och handlat med det mesta.
Var verksam år 1915.
G H Hedström startade 1901 med telegramadress Export och riks.tel. 70 Skellefteå.
Han både sålde och köpte t ex vilda skinn, tagel, galoscher, stickylle, koppar och
mässingsskrot. Han levererade till både rese- och lanthandlare.
Simon Wiklund som, förutom försäljning av pianon, flyglar och orglar, sålde the och
kakao från fll'lllan Prytz Theimport i Göteborg. Utförde även maskinskrivning och
representerade Brandförsäkringsaktiebolaget Victoria. Sålde lotter från Norrlandslotteriet i Härnösand.

HERRFRISÖRER
Barberare var den ursprungliga titeln för den frisör som även utförde rakning.
Den förste kände frisörbarberaren hette August Dahlin och verkade i staden fram
till slutet av 1800-talet. Frisöryrket uppehölls av flera generationer Dahlin.
Ett annat flnilanamn som var välkänt var Andersen och Rassmussen, "båda av
dansk börd", gemytliga och trivsamma yrkesmän. Man kunde köpa kuponger
som gällde för en rakning för 25 öre. Frisörsalongen låg i hörnet av Nygatan och
Trädgårdsgatan vid torget.
Carl Andersen var född 1879 i Odense, Danmark. Han lärde sig frisöryrket i sitt
hemland. Efter några års praktiserande i Tyskland och England fick han plats på
Hotell Kronprinsen i Stockholm. Han kom till Skellefteå år 1908. Han fick en kompanjon i biträdet R. Rassmusen anno 1917. Andersen dog 1936. Rasmussen drev
sedan frisörsalongen tillsammans med farmans trotjänare Arvid Åkerström i många
år.
Frisör Gustaf Jonsson var en väl ansedd yrkesman. Han drev tillsammans med sin
fru Gunborg även damfrisering.
Här något om Rönnbergs frisersalong:
Lennart Nygren, som lärt sig yrket hos Wissens frisör, öppnade eget i stadshuset.
Det var på håret att han slutade - då han hade lyckans gudinna med sig och vann
200.000:- kronor. Men förståndigt nog så stannade han vid sin "läst" och levde
ett normalt liv. Nygren har nu överlåtit sin rörelse till yngre förmåga.
Er. Häglunds Nya rak- & frisörsalong strax intill stadshotellet var en framsynt
barberare och frisör. Han rekommenderade schamponering, ansikts· & hudmassage. Han hade stort sortiment av fmare parfymer, hårvatten, kosmetiska artiklar
etc.
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KAKELUGNSMAKARE
I Skellefteå har det funnits några murare som även utbildat sig till kakelugnsmakare.
En kakelugnsmakare, R. Lindström, bodde på Strandgatan vid Bryggeriet.
Sven Lundström och brodern Henrik var välkända kakelugnsmakare. Sven Lundström
var en mycket aktiv sångare i Skellefteå Manskör och var dess dirigent under en del
år. Han var huvudet högre än de andra i kören. Brodern Henrik kom senare att övergå
till att sälja byggnadsvaror tillsanuuans med mågen Lars Wahlberg. Firman kallades
Skellefteå Byggnadsvaror.
Värme AB Gustaf Hedström startades av kakelugnsmakaren Gustaf Hedström,
Kyrkogatan 8. Han kunde träffas på rikstelefon 164. Han lagerförde de flesta sorters
kakelugnar och utförde "allt arbete till moderat pris".
På 30-talet började han som värme- och sanitetsinstallatör.

MÅLARE
Carl August Leander Torneus och Adrian Andersson var, förutom målare, kända
profiler inom nykterhetsrörelsen på 1870-talet. De var med om att bilda godtemplarlogerna Adlercreutz och Cardell.
C A L Torneus var född 1858 i Piteå stad, son till lotsen, fiskaren och handskmakaren
Carl August Torneus och Maria Elisabeth Margareta Antman. Han gifte sig 2 ggr.
Det finns en räkning 1891 bevarad från Skellefteå socken där det anges "Målning af
2 st Taflor till Skellefteå Stora bro". Carl August Leander dog 1925.

Carl August Leander
Torneos
(1858-01-03 -- 1925-08-03)
g I m Anna Öqvist (1857-18~1)
g II m Chatarina Emerenth{Thelberg (1857-1930)
Il

=========================================
Il
Carl August Torm!us
(1832 -- 1910)

g I 1855 m

Il
Maria Elisabeth Margareta Antman
(1829 -- 1894)

g II 1895

Il

' Il

=================== ================ =====
Il
Erik Daniel
Torneus
(1800 -- 1846)

Il
Anna Chatarina
Hedq vist
(1797 -- 1861)

Il
Nils Antman
(1793 -- 1867)
~t r~

Il
Brita Christina
J ohansdotter
(1787 -- 1816)
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Adrian Andersson var född 1834 i Rättvik, kom från Sundsvall till Skellefteå 1866.
Från början var han lanthandlare i Ersmark. Med tiden blev han målare.
Enligt "Västerbottens läns kalender 1925" fanns följande målare i Skellefteå stad:
"Ahnlund, Å.; Bröderna Brunesson, Rt. 405; Lundmark, F. L. , Rt. 219; Normark, 0. ;
Tjärnlund & Fuhrman; Wallin, Erik; Wallin, F. L.; Andersson,-Nils, Rt. 73; Torneus,
C. A. L., Rt. 42. "
En målare som kom uppflyttande till Skellefteå 1929 var Oscar Dufke (1887- 1952).
Han hade vistats en tidigare sejour i Skellefteå - men nu var det definitivt. Förutom
stor yrkeskunnighet även en stor nykterhetsivrare.
Werner Tjerngren kom att bli mätningsman för målerifacket. Han ägnade stor tid
till det kommunala livet i staden.
Torsten Tjernlund, född 10 oktober 1914 i Skellefteå, blev målare 1929 hos sin far,
målarmästare Hj. Tjernlund, Skellefteå. Sedan 1943 anställd hos en målarmästare
i Umeå.
Åke Almlund kunde kalla sig för dekorationsmålare. Bl a ledde han dekorationsmålningen i Skellefteå stads kyrka.
Målarmästare F L Lundmark tillhörde den äldsta kåren inom måleriyrket. Han hade
såväl gesällbrev som mästarbrev. Gesällbrevet är utfärdat i Skara 1866. Gesällvandringen även i Danmark. Efter några..år som målarmästare öppnade han även färghandel i staden.
Bernhard Burman, född 21 mars 1920 i Skellefteå, var anställd som målare hos
målarmästare F. L. Lundmark, Skellefteå, åren 1936-45. Sedan anställd hos en
målarmästare i Luleå.

F. L. LUNDMARK
MÅLERIAFFÄR
Riks. 219

SKELLEFTEÅ

Riks. 219

Utför alla i y.rket förekommande arbeten, välgjort och till
lägsta priser.

Attnolls ur telejollkatalog fråll år 1915.

Gustaf Sandberg var i många år verksam ~t yrke. Han var bl a vice ordförande i
Skellefteå fabriks- och hantverksförening och ingick i den styrelse som drev igenom
yrkesskolan i Skellefteå. Han deltog även i arbetsutskottet avseende jubileumsfirandet
1945.
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Arne Eriksson, född 2/6 1913 i Skellefteå, började i yrket 1928 hos målannästare
O. Johnson, Kåge. Sedan år 1943 innehavare av egen rörelse. Han praktiserade
tidigare hos målarmästare Sandberg, Skellefteå, samt hos sin far.
Målannästare Thycko Brunesson var en välkänd hantverkare. Han var i många år
vice ordförande i Skellefteå fabriks- och hantverksförening på 50-talet. Också känd
som fredsvän!
Erik Wallin, född 31 oktober 1898 i Skellefteå, var också en skicklig yrkesman.
Han började i yrket år 1911 hos fadern, målannästare F. L. Wallin, Skellefteå.
Finnan övertogs av sonen 1924. Wallin tillhörde frivilliga brandkåren i Skellefteå.
Men han var också kassör i Skellefteå Målarmästarförening!
Målannästare Werner Lindh, född 19 juni 1915 i Skellefteå, började i yrket år 1932
hos sin far, målarmästare E. A. Lindh, Skellefteå. Werner lämnade målaryrket för
att bli ombudsman i Musikerforbundet. Blev sekreterare i Västerbottens Musikerförbund. Han var själv en bra dragspelare. Fungerade som kassör i Skellefteå fabriksoch hantverksförening i många år.
Målare Nils Andersson sålde även tapeter och möbler till billiga priser.
Sven Bolunan, född 15 oktober 1919 i Skellefteå, var målare hos målannästare
S. Nilsson, Skellefteå, åren 1934-1942. Därefter for han till Boden.

OMNIBUSÄGARE
Sven Lundström, född 25 juni 1904, körde på linjen Skellefteå - Medle (vilken
då hette Medle - Skellefteå - Bergsbyn) redan från starten 1927.
Verner Åström, född 13 december 1906 i Jörn, var hotellportier i olika delar
av landet innan han trädde i trafiken och blev egen företagare. Kassör och
korresponderande ledamot i Skellefteå lokalav d. av MHF. Dessutom ledamot
av distriktsstyrelserna för MHF samt av Omnibusägarnas Riksförbund,
Västerbottens läns norra sektion.
PLÅTSLAGARE
Enligt husförhörslängder fmns två plåtslagare angivna, dels Olof Oskar Norlund
på Norrböle, född 1848, utflyttad till Älvsby församling 1882, dels Ludvig Johansson,
född 1860.
K A Lundgren bodde i egen fastighet på Södra Järnvägsgatan 23. Han hade sin plåtslageriverkstad en trappa upp i Göranssons Billackering sedan 20-talet. Förutom vanlig
plåt så kom han att ägna sig till att utföra arbeten i rostfritt (bl a diskbänkar). På det
området var han en pionjär! Han lade nytt koppartak på landsförsamlingens kyrka.
Han har även täckt Kosmarks kyrka med kopparplåt. Han utförde prydnadssaker
t ex lampetter till kyrkan. Ett fel var att han inte hade förstånd att ta skäligt betalt.
~r ~

En annan känd plåtslagare var Lindvall d.ä. som tidigt drev sitt yrke i staden. Under
kriget var han dock verksam hos A Hedvalls plåtslageri i Boliden. Väl tillbaks i staden
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började han med ett eget. Sonen Gustaf slutade på Rönnskär och började hjälpa sin
far. Företaget utvecklades. Anders Lindvall kom även i företaget. Ny verkstad byggdes uppe vid Mullbergets industriområde. Gustaf hade långa skift vid helgerna då han
hade en orkester som var populär och mycket anlitad.
Allan Wikström började i kompanjonskap med Karl Bergström. Snart separerade de
dock ifrån varann. Wikström hyrde K G Erikssons mekaniska verkstad på Hörnellgatan. Här började många plåtslagare sina lärospår. Axel Wikströms plåtslageri
övertogs av mågen O. Boström. Företaget överläts till Nya Plåtslageriet efter några
år.
Nya Plåtslageriet startades av Sigvard Lindqvist och K G Sundqvist. Fortsattes av
sönerna till Sigvard Lindqvist. K G Sundqvist avled efter några år. En av trotjänarna
var Ragnar Degerstedt.

REPSLAGARE
Till Skellefteå kom repslagare Christian Ludvig Englund - född 1833 - 1854 från Piteå
där han lärt yrket och avlagt prov på sin färdighet. Han fick goda vitsord och begärde
sitt burskap 1856. Sanuna år flyttade han med sin fru Maria Lovisa Strandberg, dotter
till rådman Strandberg. Tomt nr 4 inköptes (nuvarande Tjärhovsgatan 14). 1864 köpte
han en tomt på andra sidan kanalen där han anlade en repslagarbana. Den flyttade han
sedermera till vägen till den s k lertäkten, nuvarande Lasarettsvägen. Banan var öppen
med ett skjul för spinnhjulet. Där såg man Englund i arbete - gående baklänges med
hampan virad omkring livet. Hjulet drogs av något barn som måste dras mycket jämnt.
Uppmärksamheten måste alltid vara riktad på mäster som med benet gjorde tecken när
hjulet skulle stanna. Sommartid gick det väl an, men vintertid var det besvärligt att
hålla banan fri från snö. Hampan måste hanteras barhänt i kylan som blev alldeles
styv.
Englund tillverkade grova trossar som sedan inpyrdes med tjära. Detta gjordes i en
stor gryta som man eldade under, tjäran skulle koka när trossen firades ner, hoplagd
som en ost och där fick den ligga tills tjäran gått in i tågvirket. Kabelgarn spanns i
längder om 200 famnar vilket gjordes utefter Esplanade (Kanalgatan) ända fram till
gamla folkskolan. Englunds barn fick tidigt hjälpa till i arbetet bl a att häckla hampa.
Varorna såldes i frimarknader i Västerbotten och Norrbotten. Den sista tiden inlämnades varor hos garvare Gustaf Andersson där de forsåldes.
Repslagargränd är uppkallad efter Englund. En av sönerna, Johan Gustaf- född 9/11
1875, lärde sig yrket och erhöll två silvermedaljer. Han flyttade till Amerika. Ingen
annan av de tio barnen övertog faderns yrke. Christian Englund avled den 21 mars
1897.
En som lärde sig yrket som repslagare var Janne (Johan And:son) Kågström i Kåge,
född 1853.
Andra repslagare som må nämnas:
Ludvig Forsman, Prästbordet, född 1840;
Erik Anders Engström, född 1819 i Råneå, kom 1853, for till Hurliksvall 1855,
Johan Fahleson, född 1824 i Piteå stad, vann btffskap som repslagare 1852, for till
Luleå 1854.
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Annonser ur Skellefteå Tidning 4 februari 1852
SKOMAKARE
Skomakare Olof Fahlgren var en av dom som bildade Skellefteå södra arbetareförening.
Denna förening skulle befrämja folkbildningen men i huvudsak att ordna livsförnödenheter vilket skulle gå bättre om man kunde leverera eller exportera trävaror.

r'

Skomakare C J Lindgren var en av dom som tillskrev Kungl. Maj:t 1841 en anhållan
om att Norrböle by skulle få bli stapelstaden Skellefteå.
Per Gustafsson, född 1848 i Kvarnriset, Bodbyn, blev stadsbo 1878. Han byggde ett
två-våningshus på Kanalgatan (nuvarande Filadelfiakyrkan). Han var en skicklig
hantverkare som efter mått och form sydde måttbeställd sko. Lädergaloscher
tillverkade han till bl a patron Markstedt. Hans arbetsdag var i flesta fall 12 tinmtar.
Gustafsson avled 1919 efter en komplicerad operation.

'

Enligt "Västerbottens läns kalender 1925" fanns följande skomakare i staden:
"Ludvigsson, K. H .; Lövbom, P. V. , Rt. 433; Nilsson, J. A.; Nyström, G.; Nordlund,
Magnus, Rt. 426."

Bröderna Nilsson drev i många år skomakerirörelse på Tjärhovsgatan inne på gården.
En av dom var "Hia" Nilsson som spelade fotboll för Skellefteå AIK på 40-50-talet.
P V Lövbom drev sin skomakeriverkstad i många år i källaren stationsgatan 14men flyttade sedan in i Kemiska tvättens lokaler. Firman är nu nedlagd.

1,
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Stadens förste tidningsutgivare, Per Anton Boman, var från början skomakare.
Han flyttade till Stockholm. Efter skilsmässa återkom han till Skellefteå. Där träffade
han mamsell Helena Steinvall från Kåge. Fadern, kapten Steinvall, vägrade att ge
samtycke till dotterns lysning. Det blev emellertid gifte år 1845. Med nya pengar
genom äktenskapet flyttade makarna Boman till Arboga. Han etablerade sig som
boktryckare och utgav Arboga Veckoblad. 1847 då pengarna börjat tryta tog han
pass för 6 veckor för resa till Skellefteå. Tryckeriet "åkte" båt till Piteå- egentligen
till Skellefteå. De två kompanjonerna startade ett tryckeri på gården Alhem. De
utgav stadens första tidning, Fjäll-Örnen. Den kom ut varje lördag eftenniddag
1848 t o m början av 1849. Att Boman återgick till sin läst är troligt. Han avled
den 8 september 1879.
K J Forsberg talade om att han utförde allt vad skomakeriyrket hörde. Adressen
lär ha varit murare Lundströms gård.

SMEDER
Jonas Tjernquist lär ha bott på Brännan på 1840-talet.
Olof Lundström ägde tomten nr 5, Kanalgatan - Köpmangatan. På denna tomt drevs
smidesrörelse på 1950-talet av smeden Lundberg.
En smed som verkade under 1940-50-talen var K A Lundström. Han var en skicklig
skytt och erhöll riksmedalj i guld.
O B Östlund på stengärdsgatan 3 var en konstnärlig smed.
En välkänd skelleftebo men knappast som smed, var J F Lindholm. Han lär även ha
varit hovslagare. Lindholm var en mycket energisk person som förkovrade sig teoretiskt och blev en välkänd företagare. J F var på sin tid den som skulle godkänna de
som skulle framföra bil. Under 1930-talet började han sin sanitetsfirma J F Lindholms
Värme och Vatten. I de flesta fallen var det den firman som skulle installera vattentoaletter i skelleftebornas fastigheter på 30-talet. Det kan bli mycket av en smed!

SOTARE
sotarmästare J V Öhman var skorstensfejarmästare i Skellefteå fram till pensioneringen. Öhman var redbar och väl känd i alla hem.
skorstensfejarmästare Harry Larsson började som gesäll hos Öhman och genomgick
därefter fastställd utbildning vid Statens Brandmästarskola i Stockholm. Larsson
uppehöll tjänsten fram till l juli 1983. Därefter blev denna verksamhet helt kommunal.

URMAKARE
Urmakannästare Bror Burman var direktör för Oscar Burmans UR AB i Umeå.
Han flyttade till Skellefteå 1928 där han öppnade en filial till Burmans Ur. Burman
kom att öppna egen affär i Stockholm. Sedan kom Svante Burman att bli chef för
skelleftefilialen fram till hösten 1946. Då hade brodern Bengt utbildat sig fårdig som
flygare. Men han hade tidigare lärt urmakaryrket. Istället ägnade han sig åt optikeryrket. Urarfåren överläts till trotjänaren Gunnar Rosendahl. Numera ny ägare till
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firman som kallar sig Burmans Ur och Guld.
Carl O Nilsson drev i många år urmakeri vid torget. Birger Salander och K J Normark
övertog därefter denna firma som även öppnade optikeravdelning.
E Ragnar Selin, en annan välkänd urmakare. Med sitt glada humör skaffade han sig
många kunder. Efter sin död övertog sönerna firman och utökade företaget med en
optikaffär. Fru Selin var också verksam i rörelsen.
En firma som kallade sig Erikssons ur hade en affär vid busstorget. Handlaren R M
Eriksson förenade urmakeri med annan försäljning (bl a glas och porslin). Affären
låg på Storgatan 31 ...
Urmakare Seth Nilsson, son till ångbåtskonunissionär Nils Nilsson, öppnade 1904
urmakeriaffär på Nygatan 50.
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Annons ur Skellefteå Tidning 29 september 1852

ÅKARE
Jonas Larsson, född 1829, död 1880, kom från Själevad 1868, var en av stadens
första åkare. Johan Jonsson Larsson, född 1854, drev sitt åkeri på Storgatan 54.
Sonen Rudolf fortsatte här med sin hästhandel.
August Wahlberg drev åkeri på Stengärdsgatan. Han var en rivig karl med snabb
service. Hjalmar Wahlberg fortsatte åkeriet med bil fram till sin pensionering.
Det fanns en annan åkare - J Löfgren - som hade ystra hästar. Åkaren själv var
också yster.
I sina krafts dagar var åkaren Oskar Lindqvist en storåkare med många lastbilar
som forslade både sand och styckegods i parti och minut. Lindqvist kunde man höra
på långt håll när han dirigerade bilarnas körningar.

''·
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Åkaren E A Ölunan var en lugn och försynt person. Han var en kämpe för helnykterister
bland bilförarna. Sönerna Sven och Erik fortsatte med åkeriet fram till att Expolaris
behövde tomten där åkeriet låg.
Andra åkare man ej får glömma:
Olof Karlsson Lundström, född 1861, till Luleå 1901 samt
Johan Anton Risberg, född 1839.
Enligt "Västerbottens läns kalender 1925" fanns följande åkare och chaufförer i staden:
"Andersson, G. A., Rt. 252; Asplund, Alfr., Rt. 23; Eriksson, K., Furberg, H. N., Rt. 475;
Larsson, And., Rt. 253; Larsson, Helmer, Rt. 21; Lindberg, A.; Lindgren, Jonas, Rt. 325;
Lindqvist, 0., Rt. 300; Lundmark, C. J., Rt. 311: Löfgren, Karl, Rt. 387; Olofsson, J. A.;
Wahlberg, Aug., Rt. 24; Öman, E. A., Rt. 285; Öster, K. A., Rt. 312; Omnibusscentralen
(N. O. Eriksson), Rt. 457; Sandström, Georg, Rt. 388; Lindström, Herman, Rt. 369."
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KRISTER LUNDMARKS
FORSKNING RÖRANDE
o
PATIENTER I UMEA LAZARETT M M
Sedan ett antal år tillbaks håller Krister Lundmark, Umeå .(ursprungligen
skelleftebo) på med släktforskning. Han har också genomgått "Rulla på
ankomne och afgångne patienter vid lazarettet och hospitalet ( + curhusct)
i Umeå" avseende åren 1788-1870. 1992 erhöll Skellefteå museum (via
släktforskarföreningen) en avskrift = PASSM 370. Patienter från skelleftebygden i Umeå (finns i Kunskapskällan!). Detta arbete berörde boende i
Skellefteå sn.
Nu i år har Lundmark utvecklat sitt arbete. Nu avses Umeå lazarett, Curhus
och Hospital -- patienter från Burträsk, Lövånger och Skellefteå socken, samt
en del andra av intresse. Enligt Lundmark är Skellefteå någorlunda komplett
utifrån tillgängligt källmaterial, i övrigt kommer fler patienter och även fylligare
uppgifter på senare förteckning. Det sistnämnda betyder att materialet f n finns
i kansliet - men kommer att placeras i en pärm i Kunskapskällan under hösten
-95. Kompletteringar väntas inom snar framtid.
Här nedan ett exempel på Lundmarks förteckning (rubrikerna skall vara:
Släkt/soldatnamn, Yrke/titel, Född, Hemort, Inskriven, Inrättning samt Sjukdom):
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Sven

orangen

/ca

Johan

Benjaminss Per

Sonen
Gossen
Sonen

lnhy sesm

l

18

le

1830

1800 Yttervik
17

Sk

ll/ 1 1819

Sk

11/ 9 1808

ven)

Sm1Llkoppor
ven

99

HÅKAN ANDERSSONS ARBETEN RÖRANDE SKJUTSSTATIONER, SÅGAR OCH SNICKERIER

I Företagsarkivet i Skellefteå finns tre pärmar av stort intresse för de som
forskar rörande Skelleftebygden.
Martha Hellgren, ordförande i Företagsarkivet, tog initiativet till ett ALVprojekt som påbörjades hösten 1994 och fortsatte under våren 1995.
Det blev Håkan Andersson som fick uppdraget att göra avskrifter av handlingar rörande skjutsväsendet inom Västerbottens län gällande delar av
perioden 1850-1919. Originalhandlingarna finns i Landsarkivet i Härnösand
och har varit upplånade för avskriftsarbetet. Förutom sammanställning i
pärm har materialet även lagrats digitalt (disketter). Naturligtvis finns en
reservation att en grundlig korrekturläsning ej kunnat bli genomförd.
Men - vissa avsnitt har genomgåtts av Karl-Göran Bottwyk, nu styrelseledamot i Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare.
Andersson har fortsatt med en annan sammanställning: nämligen över de sågar
och sågverk någon gång under perioden 1845-1995 som bedrivit verksamhet
inom det område som nu motsvaras av Skellefteå kommun. Den gamla sockenindelningen utgör grunden ror sågsammanställningen. Andersson noterar att
tiden inte räckt till. Han skriver i förordet "här torde utan vidare ytterligare
ett 40-tal sågar kunna identifieras".
Här nedan en slags statistik (naturligt delvis ofullständig):
Socken

Antalet sågar

Drivning,
vattenkraft

Drivning,
ångmaskin

Bureå
Burträsk
Byske
Jörn
Lövånger
Skellefteå

29
85
53
33
44
37

lO

6
6
6

27
18
13
12
15

l
4
7

10 0

Nedanstånde är ett utdrag ur en förteckning å inrättade sl<.jutsentreprenader
vid gästgifverier inom Westerbottens Län ... 2 Augusti 1844 (arbetet utfört
ol<.tober 1994):

Gästgifvcriets
namn

Utslagets
Datum

Sockens
namn

Tiden di\ entreprenaden
Vidtager

1858
"
"
"
"

Sept

30

Il

Il

"
"

"

"

"

Il

"
"
"

"
"

Il

"

Dec

??

Il

Il

Il

"

Il

Il

1859
1860
"

Nov
Aug

17
8

Il

Il

Il

Il

Il

1860

Sept

Il

Il

Il

Nov

28
29
22
30
15

Il

Il

Il

Il

Oct

Il

Il

Il

Dec
Febr

9

1861
1862

Mars
Mars
Juli
Mars

6
27
24
19

Il

Il

Il

1860

l

Kinnb;ick
Abyn
Byske
Frästkåge
Sunnanå
llmen•ik
Burcå
Ekornträsk
Hcdlunda
Lycksele
Djekneboda
Afva
Säfvar
Tafvclsjö
Innertafle
Sörmjölc
YllerRödå
Stöcksjön
Gammclby
Grimsmark
Hissjön
Lycksele

Uphör

Skcllcftc.~

1X59

Jan

l

1X64

Jan

"

"

Il

Il

"

"

"
"

"
"
"
"

"
"

"
"

Il

"

"

"
"

"
"
"

Lycksele
dQ
dQ
Bygdeå
Nordmaling
Säfvar
Umcl
Umeå
Il

"
Il

Burträsk
Nysätra
Umeå
Lycksele

"

Il

"

"
"
"

Il

Il

Il

"
1859
1860
1860

"
Dec
Nov
Nov
Jan
Oct

Il

l

"
"
"
"
"
1861
1864
1865
1865
1866
1865

Il

"

"

14~61

1~00
l

....

"

1861 Jan
1860 Nov
1861 Jan
1861 Jan
1861 Jan
1861 April

l
l
l
l

l
l
l
l

J
11

"
"
"

"
"
"
Il

Jan
Dec
Nov
Nov
Jan
Oct
Il

1866
Jan
1865 Nov
1866
Jan
1866
Jan
1866 . Jan
1865 Apr.

Årliga bidraget af
dc skjutsskyldiga
Riksmynt
250
l
"
285
470
"
300
"
7(10
"
255
"
415
"
500
"
"
400
"
"
Il
l
380
Il
l
700
l
450
"
l
850
"
500
l
'
l
950
"
958
.l. 300:
l
1015:
l
300:
. l
600
l.
350:
Il
700

' ··.,
Il
Il

Il

"

Il

1862

April

8

Il

Il

Il
Il
Il

..

Maj• l ,2
MaJ
14
Maj
23

Gumboda
Umeå Stad
Broänge
Hjuken
Ekonselet
Stryckselcl
Brännland
Wätmäs
Daglöslen
Ofvcr Rödå
Dcgcrforss

Nysätra

------

LöJanger
Dcgerforss
dQ
dQ
Umeå
Wännäs
LöJanger
Degerforss
Dcgcrforss

1866 ~ Apr
1866 Juni
1860
Oct
1867 April

1861
1861
1861
1862
"

Apr.
Juni
Ocl
Apr

l
l
l

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Juli

"

Il

1867
1867

Juli
Juli

Il

Il

Il

Il

1862
1862
1862

Juni
Maj
Juni

l
l
"
l

1867
1867
1867

Juni
Maj
Juni

l
l
"
l
15
l

l

15
l

'·

l
J

l

l

1045
350:
400
500:
480
475
155:
96:
600:
225
349:

Entreprenörer
J.ll. Lundmarl. i Fr.hiJ...\gc

Jon Jonsson i Åbyn
Joh.Pchrs~on 1

fr!.<IJ..ågc

Joh. Persson Lindström
Victor Lagerlöf
Anton Normark
Johan Marklund
Erik Johan Ersson
Erik Johansson
S:E: Holmström
Nils Fredrik Andersson
Lars Johan Holmlund
L.G.Sandberg
Hans Gust. Safsten
Olof Emanuelsson
Jacob Jacobsson
Olof Hansson
Dam<! Dornelsson

1

~lal>boi<

Loudt lloudln G: J. Sl.og
01. Marklund i Gnm~mk

unga Jon Jonsson
F:T : Mark, ~om for ~anuna
~ununa skall hc~örja
gl.<tgifvcrihallningcn

Anders Johansson
P: Lundström
Nils Broman
J: Sundbärg
Pehr Olof JonaiJta.nsson
Anders Andersson
Olof Olofs.•on i Urlnnla.nd
Nils.~on

38

Andcr.<

50

J: P: Löfstedt
Anders Olofsson
Nils Nathanaclsson

i Vännås

1 o1

SÅG - BESKRIVNING. NR: 20

l
SOCKEN

Jörn

BY

Kaxliden

UPPGIFTER.

Il

l

A NM.

i!VAMN
STARTÅR

Uppfördes 1897 - 98

SLVTÅR

Nedlagd omkring 1940

ipRJVNING

Vattenhjul
Vanenturbin

TYP

Cirkelsåg

~GARE

Kaxliden Såg AB

HISTORIK

KÄLLOR

Vanenhjulet utvecklade 8 hk.
..

Sågen uppfördes av byarnännen i Kaxlid~n •.lflriksberg och Hej.
Aktiebolaget Kaxliden Såg AB bildades, vilka kom att äga sågen. 1927
byggdes sågen om varvid en vatten turbin sattes in.

l. "Västerbotten 197 6."
2. "Industrier genom tiderna." Jansson
3. "Skellefteregionens Elek.1.rifiering." Ivar Hellder

'
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Håkan Andersson har också inriktat sig på en pärm innehållande uppgifter
om snickerier verksamma inom nuvarande Skellefteå kommun perioden
1845-1995. Den följer också sockenindelningsprincipen. Anses som en
början på en dokumentation av Skellefteås snickerier.
Här delges innehållsförteckningarna för varje socken:
Snickerier i Bureå socken
Nr

By

Snickeriets namn

01

Bureå
Bureå
Bureå
Bureå
Bureå
Fahlmark
Forsen, Hjåggböle
Hjåggböle
Sjön
Västra Hjoggböle
Örviken

(Helmer Boström)
B. Burmans Snickerifabrik
N. Marklunds Snickerifabrik
(Jan Pettersson)
Wiklunds Snickerifabrik AB
Fahlmarks Snickerifabrik
(Henry Lindh)
(Johannes Säll)
(William Renström)
(Columbus Nilsson)
Karlssons Snickeri

02
03
04
05
06

07
08
09
10
11

Snickerier i Burträsk socken
Nr

By

Snickeriets namn

01

Blisterliden
Bodbysund
Bursiljorn
Burträsk
Burträsk
Bygdsiljorn
Forsliden
Innansjön
Källheden
Lappvattnet
Mora
Åsträsk
Åsträsk

Paul Viklunds Snickeri
Ivar Nygrens Snickeri
A. Jonssons Snickeri
Berglunds Snickerifabrik AB
Snidex AB
B. Åströms Snickeri
Forslidens Snickerifabrik
Lindgrens Snickeri
(Erik Lundqvist)
Lappvattnets Snickerifabrik AB
Möbelfabriken Lindgren n Co.
Åsträsk TräfOrädling AB
(lsak Lund.mark)

02
03
04
05
06

07
08
09
10
11

12
13

Snickerier i Byske socken
Nr

By

Snickeriets namn

01

Frostkåge
Frostkåge
Fällfors

E. Ahlgrens Snickerifabrik
Svanborgs Snickerifabrik
C.H. Sundboms Snickerifabrik

02
03
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Nr

By

Snickeriets namn

04

Källbomark
Norrlångträsk
Ostvik
Åbyn
Åbyn

Källbomarks Snickerifabrik
Norr- Ram
Ostviks Snickeri AB
Åbyns Snickerifabrik

os
06
07
08

Snickerier i Jörns socken
Nr

By

Snickeriets namn

01
02
03
04

Bergnäs
Grönbo
Hedträsk
Jörn
Jörn
Jörn
Jörn
Jörn
Jörn
Jörn
stavaträsk
stavaträsk

Steinvalls Snickerifabrik
F. Perssons Snickerifabrik
T. Hedlunds Snickerifabrik
Bergströms Möbel o Snickerifabrik
Furuprodukter i Jörn AB
Jetab Trä AB
O. Lindqvists Snickerifabrik
Br. Olovssons Snickerifabrik
Jörns Snickerifabrik
P. O. Åströms Snickerifabrik
Aron Larssons Snickerifabrik
Lundmarks Snickeri

os
06
07
08
09
10
11

12

Snickerier i Lövångers socken
Nr

By

Snickeriets namn

01
02
03
04

Bjurön
Bodan
Bodan
Lövånger
Lövånger
Lövånger
Lövånger
Lövånger
Lövånger
Svarttjärn
Vebomark

O. Norlunds Snickeri
R. Fhärms Snickeri
H. Fällmans Snickeri
R. Anderssons Snickeri
Furusnickarn AB
Karlsson och Östers Snickeri
A. Lundqvists Snickeri
Lövångers Snickeri
Trärnek AB
K. E. Lundströms Snickeri
G. Lundströms Snickeri

os
06
07
08
09
10
11
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Snickerier i Skellefteå socken
Nr

By

Snickeriets namn

01
Boliden
Bolidens Snickerifabrik
02
Degerbyn
AB Br. Nordins Snickerifabrik
03
Drängsmark
Drängsmarks Träemb. Larsson HB
/red.anm.: Visst skall den vara för Byske socken?
04
Finnforsfallet
Finnfors Snickerifabrik
05
Gummark
O. Wikdahls Snickerifabrik
06
Högdalsås
Hebberslidens Snickerifabrik
07
Kroksjön
K. Lundkvists Snickerifabrik
08
Kusmark
Kusmarks Möbelfabrik
09
Kåge
Gustafssons Snickerifabrik
10
Kåge
N. Karlssons Snickerifabrik
11
Kåge
Snickeriet Klingan AB
12
Lillkågeträsk
Lillkåge Trä AB
13
Myckle
G. Lindströms Snickerifabrik
14
Noret
H. Vidmarks Snickerifabrik
15
Skellefteå
BG - Trä AB
16
Skellefteå
Kjell Snickare AB
17
Skellefteå
Lux Specialisten i Skellefteå AB
18
storkågeträsk
Skelleftebygdens Såg AB
19
Skrämträsk
Br. Karlssons Snickerifabrik
20
N. Strömfors
N. Forslunds Snickerifabrik
21
Sunnanå
K. A. Lundströms Snickerifabrik
22
Sörböle
Marklunds Snickerifabrik
Följande har också medverkat till ALV-projektets genomförande:
Skellefteå snicericentral,
Skellefteå museum samt
Folkrörelsearkivet i Skellefteå (som bl a bidrog med lokal).

'
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STEN LUNDGREN:

..

SKELLEFTEHAMNS MOTE FREDAGEN
DEN 7 OKTOBER 1994 - EN BILDKAVALKAD

SKEFO:s ordförande Harry Åkesson inleder Skelleftebamns Möte.

107

S-H Viklund vid bokbordet- en del till försäljning- en del till förevisning.

108

Intill bokbordet en utställning om Ursviken.

Paus inför föredrag.
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Förening för skellefteforskning - SKEFO

Årsmöte 28 april 1995
Hörsalen 99:an, Skellefteå museum
§1

Årsmötet öppnades av ordförande Harry Åkesson.

§2 a

Årsmötet ansågs behörigen utlyst.

b

Till mötesordförande utsågs Göran \Vahlberg.

c

Till mötessekreterare utsågs Pia Sagesen.

d

Till justerare utsågs Britt-Marie Nordström och Peter Gustavsson.

e

Verksamhetsberättelsen lästes och godkändes.

f

Revisionsberättelsen lästes. Årsmötet beviljade kassören och styrelsen ansvarsfrihet
för det gångna året.

g

Tillledamöter av styrelsen valdes:
Harry Åkesson, omval på ett år
Stig-Henrik Viklund, nyval på två år
Peter Gustavsson, Folkrörelsearkivet, omval på två år
Pär Hallinder, Skellefteå museum, omval på två år
Sven-Olof Johansson, DDB i Jörn, nyval på två år
Barbro Viklund, omval på två år
Birgitte Grönlund, omval på två år
styrelsesuppleanter:
Bo Göran Edlund, Folkrörelsearkivet, omval på två år
Allan Boström, Skellefteå museum, omval på två år

h

Till revisorer valdes:
Nils-Olof Berglund, nyval på ett år
Ture Rönnrnark, nyval på ett år
Revisorssuppleant:
Inga-lill Andersson, omval på ett år
Till valberedning valdes:
Hans-Olof Steinwall, sammankallande
Eivor Andersson
Doris Lundqvist

J

Medlemsavgiften för 1995 beslutades vara 50 kr fur enskild medlem och 200 kr for
institutionell medlem.

1 1o

k

Arbetsplan och budget for 1995 godkändes.

§3

Peter Gustavsson rapporterade om sitt arbete med utredningen om ett
lokalhistorisk.1 institut. Den enkät som gått ut har gett många synpunkter på
ämnen for lokalforskning. Utredningen läggs fram fdr LOKJS-gruppen i maj.
En slutlig version foreläggs sedan SKEFO:s styrelse som sedan för den vidare till
kulturnämnden.

§4

SK.EFO:s lokalhistoriska möte den 29/9-1 /1 Oblir i år i landsforsan1lingen. Några
foreläsare är redan vidtalade.

§5

Au har behandlat ett forslag om ändring av fåreningens namn till Skellefteå
forskarforening . Beslutades att behålla foreningens nuvarande namn.

§6

Rapporter och övriga frågor:
Nästa styrelsesammanträde blir torsdagen den 8 juni kl 18.00 i Folkrörel~earkivets
personalrum.
Vuxenskolan har i ett brev erbjudit gratis stånd for forsäljning av byaböcker vid
Kyrkhelgen den 1-2 juli. Kanske kan SKEFO f'ar sälja Skelleftebygden? En
samordning skulle kunna ske med Skellefteå Hembygdsforening,
Fornminnesforeningen och Släktforskarforeningen. Stig-Henrik fick i uppdrag att
kontakta Vuxenskolan.
Rismyrlidens vänner har i sommar en aktivitet kallad Luffam1öte. En förfrågan har
kommit till Skefo om någon i foreningen kan berätta om luffare.

§7

Mötet avslutades. Avgående revisor Inez Berggren avtackades, likaså
styrelseledamoten Sören Edvinsson samt sekreterare Pia Sagesen.!. ·-·-

Dag som ovan

eu

t lt'- -<L.~
~~
Pia Sages
mötessekreterare

l

!

'-#t2;c r

~?.s c!'>?

Harry AJ/esson
ordforande

;]Jr/bztR cl~tcl4ti;., .!<cM..~
Britt-Marie Nordström
justerare

Peter Gustavsson
justerare
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Föreningen för skellefteforskning (SKEFO)
••

••
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YERKSAMHETSBERATTELSE FOR AR 1994
styrelse och andra funktionärer
Ordförande:
Harry Åkesson omvald för 1994, ord.ledamot till 1996
vice ordförande:
Stig-Henrik Viklund fram till årsmötet 15/4 1994
Kassör:
Ulf Lundström omvald för 1994, ord.ledamot till 1996
sekreterare:
Pia Sagesen omvald för 1994, ord.ledamot till 1996
Ordinarie ledamöter:
Harry Åkesson Skellefteå - studieförbunden (se ovan)
Pia Sagesen Örviken; Skellefteå - enskild ledamot (se ovan)
Ulf Lundström Skellefteå - Skellefteå hembygdsförening
och Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare (se ovan)
Peter Gustafsson Kåge - Folkrörelsearkivet - vald till 1995
Pär Hallinder Kåge- Skellefteå museum- vald till 1995
Karl Axel Lundqvist Skellefteå- Skellefteå lfs - omvald till 1996
Stig Stiema Skellefteå- Skolstyrelsen- omvald till 1996
Sören Edvinsson Umeå- Demografiska databasen- vald till 1995
Barbro Viklund Yttervik-enskild ledamot- vald till 1995
Birgitte Grönlund Åbyn Byske - enskild ledamot - vald till 1995
Rolf Granstrand Skellefteå- Utbildningsradion- nyvald till 1996
Stig-Henrik Viklund Skellefteå- enskild ledamot- fram till årsmötet 1994 (se ovan)
Suppleanter:
Bo Göran Edlund Skellefteå - Folkrörelsearkivet - vald till 1995
Egil Johansson Umeå- Forskningsarkivet-omvald till1996
Göran Wahlberg Skellefteå - Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare omvald till 1996
Allan Boström Kåge- Skellefteå museum- vald till 1995
Eivor Degerman Skellefteå- Skellefteå lfs- nyvald till 1996
Marianne Andersson Skellefteå - Skellefteå lfs - fram till årsmötet 1994
Sammanträden:
Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden under året: den 1113 före årsmötet
samt den 2/6 och 9/12
Arbetsutskottet:
I arbetsutskottet har under 1994 ingått ordföranden, kassören och sekreteraren som
ordinarie ledamöter. Före årsmötet 1994 ingick även v.ordföranden i AU.
AU har haft sex protokollförda sammanträden. Dessutom har ordförande haft fortlöpande kontakter med kassör och sekreterare.
Största uppgiften för AU har varit ansvaret för genomförandet av SKEFOs olika
arrangemang. I samband därmed har AU haft täta icke protokollförda arbetspass .

-~
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Revisorer för kalenderåret 1994: Inez Berggren Skellefteå och Torsten Isaksson
Skellefteå, bägge omval
Ersättare: Ingalill Andersson Skellefteå- omval
Valberedning inför årsmötet 1995:
Lars Jonsson och Andreas Svanborg Skellefteå- omval och
Stig-Henrik Viklund Skellefteå - nyval - sammankallande.

Representation
Vid samrådsträffarna med de fyra kulturhistoriska föreningarna 22/3 och 24/11:
Ulf Lundström och Harry Åkesson (se Samverkan)
Bidragsträff med representanter för kulturkontoret 11/10: Harry Åkesson.
I utredningsgruppen för ett Lokalhistoriskt institut ingår f.o.m hösten 1994 föreningens
ordförande. Dessutom ingår där styrelsemedlemmarna Ulf Lundström, Peter Gustafsson
och Pär Hallinder på personliga mandat.

Verksamhet
Föreningens årsmöte hölls den 15 april 1994.
Där beslutades bl.a. om en höjning ay medlemsavgiften för enskHda från 35:- till 50:Avgiften för organisationer, institutioner och föreningar blev oförändrat 200:En arbetsplan för 1994 antogs . Föreningens verksamhet har genomförts enligt denna
arbetsplan.
Se nedanstående redovisningar.

Lokalhistoriska dagar i Skelleftehamn
Under helgen 7- 9 oktober genomförde SKEFO sitt Lokalhistoriska möte som detta år
var förlagt till Skelleftehamn.
Programmet innehöll sex föreläsningar, demonstrationer av Demografiska databasen
och det avslutades med medverkan i söndagens högmässa och det efterföljande kyrkkaffet.
Föreläsare var Peter Gustafsson: "Lite historiskt kring Skellefteälvens mynning",
Lars Cullman, som kåserade om samhällena Sävenäs, Ursviken och Furunäs,
Lars-Erik &Hund: "Skelleftebygden, en språklig och kulturell gränsbygd",
Ulf Lundström: "Kågnäset och Skellefteälvens mynning under 1500- och 1600-tal"
och Per Andre: "En handelsresa till Stockholm 1807".
Lördagen avslutades med ett samtal mellan Rolf Granstrand och Einar Bom (och delar av
publiken) om Bolidenbolagets och Rönnskärsverkets tillkomst och utveckling.
Demografiska databasen i Jörn och Umeå demonstrerade sitt material för eleverna i åk 8
på fredag. Lördag hölls öppet hus för allmänheten, som då fick tillfålle att söka uppgifter
om sina förfäder.
Museet hade genom Stig-Henrik Viklund ställt upp ett bokbord för visning och försäljning
och Sören Lundgren hade sammanställt en utställning med bilder och föremål med koppling
till sjöfarten i området.
Totalt hade de offentliga arrangemangen fredag- lördag c:a 130 besökare/åhörare
(delvis samma personer).
Vid söndagens högmässa predikade Egil Johansson och han medverkade också under
kyrkkaffet. Detta var så välbesökt att extradukning måste tillgripas. SKEFO:s förtjänst?
Dagens predikotext handlade om hur Jesus botade tio spetälska och Egil anknöt till detta
vid kyrkkaffet och berättade tillsammans med Ulf Lundström om sjukdomens förekomst
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i våra trakter.
Föreningen fick 15 nya medlemmar under helgen.
Kurser
Föreningen har genomfört de två första kurserna för lokalforskare.
Kurs I söndag 23110. Heldagskurs
Innehåll:
Stig-Henrik Viklund
Ord och begrepp inom hembygdsforskning
Annika Hallinder
Att söka och samla fakta
Annika
Hallinder och Pia Sagesen
Grupparbete
20 deltagare inkl . de medverkande.
Kurs II söndag 20/11 Heldagskurs
Innehåll:
Inga-Lill Johansson
Från råmaterial till tryck
21 deltagare
I bägge kurserna ingick en pass "Detta håller jag på med" där deltagama berättade om
pågående forskning - en typ av kontaktforum.
Kursprogrammet för 1995 bygger på deltagarnas synpunkter vid utvärderingarna av
de två kurserna.
(Se arbetsplanen för 1995)

Samverkan
De fyra kulturhistoriska föreningarna Skellefteå Hembygdsförening, Västerbonens
norra fornminnesförening, Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare och Föreningen
för Skellefteforskning har påbörjat ett samarbete. Första steget har varit två träffar
(22/3 och 24/11) med respektive föreningars AU. Syftet med dessa träffar har varit
an skapa möjligheter till samverkan vid vissa verksamheter och an förhindra överlappningar och kollisioner vid planeringen.
De första mer påtagliga resultaten är beslut om gemensamt bokbord vid NORDLITTmässan och en utställning vid höstens Lokalhistoriska möte.

Publikationsverksamhet
Den tredje årgången av föreningens årsskrift SKELLEFTEBYGDEN kom ut i samband
med Skelleftehamns möte. Redaktör har som tidigare varit Stig-Henrik Viklund.
Tidskriften var på 126 sidor och innehöll bl.a 8 artiklar, en bildkavalkad från Jörns möte
1993 och SKEFOs verksamhetsberättelse. Upplagan var på c:a 170 ex.

Medlemmar
Föreningen hade vid årsskiftet 72 medlemmar, varav 60 enskilda. Det innebär en nettoökning med 17 stycken under 1994. Det är en glädjande ökning, som delvis kan bero på
an föreningens årsskrift ingår i medlemsavgiften. Det kan verka generöst, men en viktig
uppgift för föreningen är information om den forskning som pågår och på detta sätt når
vi fler. Det är värt vad det kostar.

Medlemskap
SKEFO är medlem i föreningen Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Ekonomi
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till kassörens redovisning av resultats- och
balansräkning .

....
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Det lokalhistoriska institutet
LOKIS-gruppen har arbetat vidare för an hitta en lösning på frågan om en lokalhistoriskt
institut. Huvudproblemet är som vanligt ekonomin. Tidigare ansökningar om bidrag
har inte gen något, troligen beroende på an planerna har varit för vaga.
Därför har gruppen hos kulturnämnden sökt och fån stöd för en enmans-utredning med
uppgift att presentera en konkret beskrivning över institutets funktion rp. m.
Utredningen görs av Peter Gustafsson i samarbete med Bertil Marklund. Resultatet ska
presenteras under våren.

Forskningsprojektet "Gränsbygder i förvandling"
Projektet, som initierats av en forskargrupp vid Umeå universitet, måste tyvärr senareläggas. Gruppen fick inte det bidrag som man ansökt om. Det finns ändå goda förhoppningar om bättre lycka 1995 och därmed en start 1996.
Föreningen SKEFO lämnade in en ansökan om bidrag ur bygdeavgiftsmedel för vår
medverkan i projektet. Det blev naturligtvis avslag även på den. Ny ansökan kommer
att lämnas in när det blir klart an projektet verkligen kan starta.
Skellefteå i april 1995.

Harry Åkesson
ordf

Ulf Lundström
kassör

Pia Sagesen
sekr
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EKONOMISK REDOVISNING FÖR 1994
Ingående balans 1994-01-01
Skulder
Reserverade medel

Iillgångar
304:Kassa
8.633:75
Bank
Postgiro 17.935:05
26.872:80
Resultaträkningar
Intäkter
Bidrag från Skellefteå kommun
~edleiDSavgifter

Försålda skrifter
Räntor bank och postgiro

Kostnader
Porto o. tele
Sammanträden
Konferanser
Produktion av skrifter
Kontorsmateriel
Reseersättning lokalhistoriskt i.
Kopiering
~edleiDSavgifter

Kurser
Övriga kostnader
Årets överskott/underskott

26.872:80

26.872:80
1994

1993

6.000:5.850:3.140:411:94
15.401:94

8.000:-3.470:l. 745:-603:58
13.818:58

774:30
469:769:4.029:344:-

1.435:2.360:-4.445:9.119:151:40
1.248:-838:50
200:-

200:1.444:98:±7.274:64
15.401:94

440:-6.418:32
13.818:58

Utgående balans 1994-12-31
Tillgångar
Kassa
1.270:40
Bank
8.744:35
Postgiro
24.132:69
34.147:44
Skellefteå den 24 januari 1995
Ulf Lundström, kassör

Slrulder
Kapital 26.872:80
±7.274:64

34.147:44
34.147:44
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Arbetsplan för Föreningen för Skellefteforskning- SKEFO,
verksamhetsåret 1995-96
Föreningen ska enligt stadgarna "befrämja, samordna och informera om forskning
avseende Skelleftebygden" och "aktivt samverka med andra organisationer,
institutioner, föreningar och enskilda som bedriver sådan forskning "
Som grund för styrelsens uppdrag gäller:
* att fortsätta och utveckla verksamheten enligt arbetsplanen för 1994-95
* att vara öppen för att pröva nya ideer.
Konkret innebär det genomförandet av föUande arrangemang och uppgifter:

Lokalhistoriska höstmötet,
som kommer att förläggas till Församlingsgården i Skellefteå lfs den
29 september - l oktober.
Iema.: "Från Prästbordet till Norrböle by"

Kursverksamhet
Två parallella kursserier:
* för lokalforskare.
Det innebär en fortsättning på kurserna hösten 1994. Efter deltagarnas önskemål
kommer SKEFO att inbjuda till en rad studiebesök i arkiv eller andra institutioner
som har källmaterial för lokalforskning. En träff har redan genomförts i vår.
* för handledare i forskarcirklar.
En första kontakt med studieförbunden har genomförts. En inbjudan till steg l har
gått ut till handledare i pågående och planerade cirklar i hembygdsforskning.

Samverkan
AU-träffarna med de övriga tre kulturhistoriska föreningarna ska fortsätta.
Det finns dock även andra institutioner, organisationer och föreningar som SKEFO
ska kunna skapa bättre kontakt med.
En stor uppgift kan SKEFO få som lokalt kontaktorgan och samordnare om projektet
"Gränsbygder i förvandling" /som sedermera ändrats till "Kulturgräns i norrförändringsprocesser i tid och rum"l blir verklighet.

Information om lokalforskningen
Det sker genom SKEFO dels genom de föreläsningar som föreningen anordnar och dels
genom utgivningen av årsskriften "Skelleftebygden".
Viktiga insatser gör naturligtvis även våra broderföreningar genom sina medlemsskrifter,
Roten och Lilla Skelleftebladet.
En ny uppgift kan vara att intressera våra medlemmar att publicera sig i dagspressen.
En artikelserie om det livaktiga lokalforskaodet i vår bygd. Vem/vilka skriver den?
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Nya uppgifter:
Ekonomin
Föreningen kan räkna med att det kommunala stödet kommer att minska.
Det gäller att redan nu hitta nya former för finansieringen av verksamheten.
Föreningen har många mycket kunniga medlemmar som ställer upp ideellt,
men om vi t.ex. ska kunna utveckla utbildningen d.v.s. kunna bjuda även de
duktigaste en vidareutbildning så måste vi vara beredda att köpa tjänster,
t. ex. genom SKERIA.
föreningens organisatjon
Styrelsen fattar de övergripande besluten om föreningens Qppgifter och mål.
AU ska förbereda styrelsesammanträdena och sedan ansvara för att besluten
verkställs. Redan med nuvarande verksamhet är arbetsbelastningen på AU
för stor. 3 - 4 personer kan i längden inte orka med att genomföra de uppgifter som årsmöte och styrelse förelägger. Ett första uppdrag till den nya
styrelsen är att snabbt lösa problemet, som annars kan bli ett hinder för
fortsatt utveckling.
Tänkbar modell kan vara arbetsgrupper som tillsammans med någon ur AU
har ansvar för olika arrangemang, för höstmötet, för kurserna o.s.v. Det är
inte i första hand styrelsemedlemmar, som ska engageras. Nej, hjälpen bör
sökas bland övriga medlemmar. Där finns säkert outnyttjade resurser.
Publiceringen av Skelleftebygden sker delvis efter den modellen (Stig-Henrik
Viklund dock utan störande inslag av AU).
/En möjlighet är att rekrytera personer- förstärka AU -i samband med
enskilda arrangemang./

Några OM
* Om det planerade och efterlängtade projektet "Gränsbygder i förvandling"
(nu omändrat till "Kulturgräns i norr •••") blir verklighet,
* om vi får ett lokalhistoriskt institut i Skellefteå (även det efterlängtat) och
* om SKEFO kommer att bli engagerat i dessa verksambeter

DÅ blir en översyn av SKEFOs organisation oundviklig.
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SKEFO - medlemmar per 30 augusti 1995:
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 SKELLEFfEÅ
4. Jörnsbygdens hembygdsförening, c/o Torsten Lundmark, Skolgatan 3, 930 55 JÖRN
5. NBV Västerbotten, Box 156, 931 22 SKELLEFfEÅ
6. Skellefteå hembygdsförening, c/o Viklund, Nordanå, 931 33 SKELLEFfEÅ
7. Skellefteå kommun, skolkontoret, Skellefteå
8. Skellefteå Ifs, kyrkokassan, Klockarbergsvägen l, 931 44 SKELLEFfEÅ
9. Skellefteå museum, Box 146, 931 22 SKELLEFfEÅ
10. studieförbundet Vuxenskolan, Box 5, 937 21 BURTRÄSK
11. Umeå universitet, Forskningsarkivet, Box 1441, 901 24 UMEÅ
12. Utbildningsradion, Box 316, 931 21 SKELLEFfEÅ
13. Olaus Brännström, Luthagsesplanaden 14, 725 25 UPPSALA
14. Torsten Lindfors, PI 3700, 930 47 BYSKE
15. Åke Lundgren, Falkvägen 11, 930 70 MALÅ
16. Gunda Lundström, Bygdeträskliden 37, 937 94 BURTRÄSK
17. Ulf Lundström, Uppfinnarvägen 22, 931 42 SKELLEFfEÅ l /kassör/ l
18. Bernt Marklund, Alhemsgatan 13 A, 931 38 SKELLEFfEÅ
*AVLIDEN *19. Gunnar Norde, SKELLEFfEÅ (1913-1995 1317)
20. Ture Rönnmark, Vallgatan 12 B, 931 37 SKELLEFfEÅ //revisor//
21. Andreas Svanborg, Nygatan 58 A, 2 tr., 931 30 SKELLEFfEÅ
22. Stig-Henrik Viklund, Tjärhovsgatan 10 B, 931 32 SKELLEFfEÅ //sekreterare//
23. Harry Åkesson, Karlgårdsvägen 14, 931 62 SKELLEFfEÅ //ordförande//
24. Zolo Östlund, Trädgårdsgatan 11, 93131 SKELLEFfEÅ
*25. Kjell Söderberg, Backenvägen 105, 902 51 UMEÅ
26 . lnez Berggren, Karlgårdsvägen 12, 931 62 SKELLEFfEÅ
27. Inga-lill Andersson, Dammgatan 14, 931 44 SKELLEFfEÅ //revisorssuppleant//
28. Göran Marklund, Kyrkogatan 16, 930 55 JÖRN
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29. Hans-Olof Steinwall, Lövlund 34, 931 98 SKELLEFTEÅ //valberedningens sammankallande//
30. Katarina Eriksson, Ullkågeträsk 41, 934 94 KÅGE
31. Sten Lundgren, Älvsborgsgränd 4, 930 15 BUREÅ
32. Lars Jonsson, Kaplansvägen l, 931 44 SKELLEFTEÅ
33. Barbro Viklund, Yttervik 11 628, 931 91 SKELLEFTEÅ //styrelseledamot//
34. Göran Wahlberg, Tenorvägen 44, 931 46 SKELLEFTEÅ //styrelsesuppleant//
35. Birgitte Grönlund, Åkroken 5, Åbyn, 930 47 BYSKE l /styrelseledamot/l
36. Karl Axel Lundqvist, Klockarbergsvägen l, 931 44 SKELLEFTEÅ //styrelseledamot//
37. Marianne Andersson, Fältjägarvägen 10, 931 44 SKELLEFTEÅ
38. Allan Boström, Genvägen 7, 934 31 KÅGE //styrelsesuppleant//
39. Pia Lidvall, Dantverkargatan 10, 931 34 SKELLEFTEÅ
40. Stig Stierna, Strandgatan 26, 931 32 SKELLEFTEÅ //styrelseledamot//
41. Göran Lundström, Vinkelgränd 5, 930 55 JÖRN
42. Henning Bergman, Brännäs 2470, 930 55 JÖRN
43. Tage Lundgren, Skärvägen 2, 930 15 BUREÅ
44. Tore Wikner, Södra Ersmark 470, 93141 ERSMARK
45. Thore Sjöström, Villagatan 21, 930 55 JÖRN
46. Arne Holmkvist, Storgatan 105 B, 93135 SKELLEFTEÅ
47. Rune Zachrisson, Granbergsträskvägen 4, 930 55 JÖRN
48. Henning Fjällström, Brännavägen 65, 931 44 SKELLEFTEÅ
49. Albert Holmberg, Nyholm 44, 936 91 BOLIDEN
50. Hjalmar Nilsson, Storgatan 43, 930 55 JÖRN
51. Ella Åström, Fältjägarevägen 31, 931 44 SKELLEFTEÅ
52. Kjell-Arne Holmlund, Burviksvägen 2, 930 15 BUREÅ
53. Per Åström, Fältjägarevägen 31, 93144 SKELLEFTEÅ
54. Bo Öhman, Trädgårdsgatan 8, 931 31 SKELLEFTEÅ
55. Egil Johansson, Paradisgränd 2, 903 63 UMEÅ l /styrelsesuppleant/l
56. Gun Boberg, Skidspåret 8 A, 903 39 UMEÅ
57. Lars Bäcklund, Tuvgatan 25, 572 67 LINKÖPING
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58. Britt-Marie Nordström, Romansvägen 11, 931 46 SKELLEFI'EÅ
59. Stig Lindström, Kläppvägen 2, 932 33 SKELLEFI'EHAMN
60. Gunnar Hedlund, Södra Hamngatan 27, 932 33 SKELLEFI'EHAMN
61. Ingrid Nilsson, Lackarbäcksgatan 9, 431 66 MÖLNDAL
62. Gösta Burman, Pulkstigen 12, 931 51 SKELLEFI'EÅ
63. Rolf Bengtsson, Bäckvägen 18, 930 15 BUREÅ
64. Allan Holmkvist, Ridhusgatan 9, 931 50 SKELLEFI'EÅ
65. Bertil Andersson, Brandelis väg 9 A, 931 33 SKELLEFI'EÅ
66. Göta Wiklund, Norra Yttervik 135, 931 91 SKELLEFI'EÅ
67. Roland Hedlund, Stengatan 18, 932 32 SKELLEFI'EHAMN
68. Kerstin Lindgren, Tjärhovsgatan 3 A, 931 32 SKELLEFI'EÅ
69. Doris Lundqvist, Nygatan 63 B, 931 30 SKELLEFI'EÅ //ledamot i valberedningen//
70. Sven-Olof Johansson, Smedjevägen 22, 936 93 BOLIDEN //styrelseledamot//
*71. Tore Jonsson, Rosgatan 59, 931 39 SKELLEFI'EÅ
72. Margareta Eklund, Historiegränd 5, 930 15 BUREÅ
73. Eivor Andersson, Tallbackagatan 3, 931 64 SKELLEFI'EÅ //ledamot i valberedningen//
74. Louise Westberg, Dambergsgatan l, 633 41 ESKILSTIJNA
75. Thore Sjögren, Odalgatan 6, 93137 SKELLEFI'EÅ
76. Rismyrlidens vänner, c/o Bertil Andersson, Grönliden, Pl2266,
936 00 BOLIDEN
77. Guy Nordström, Romansvägen 11, 931 46 SKELLEFI'EÅ
78. Christer Larsson, Gärdsmark 260, 931 95 SKELLEFI'EÅ
79. Östen Häggmark, Harpsundsvägen 34, 124 58 BANDHAGEN

']
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IN MEMORIAM
GUNNAR MANFRED NORDE
(1913 10/3 -- 1995 13/7)
Gunnar föddes i Arjeplog, son till prosten Manfred Norde
och hans hustru Hilma (f. Andersson).
Efter studier vid Fjellstedtska skolan i Uppsala och studentexamen 1934 fortsatte han med teologiska studier. Teologiekandidatexamen avlade han och blev prästvigd för Luleå
stift 1943.
Han arbetade med korta förordnanden i fem olika församlingar (Holmsund, Råneå, Umeå stad, Byske och Edefors)
innan han erhöll tjänst som kyrkoadjunkt i Tärna l septternber 1945. Den l februari 1957 blev han vice komminister
i Burträsk. Där var han inte så länge! Fr o m l augusti 1957
var han komminister i Bastuträsk. Den l oktober 1965
blev han kyrkoherde för Kågedalens församling. Han arbetade där fram till sin pensionering l mars 1978. Under den
tiden var han ledamot av stiftstinget 1968 och 1970.
Gunnar var gift två gånger, dels 1945 med Berta Högberg,
Ytterlännäs, dels 1965 med Aina Hellgren, Bastuträsk.
Gunnar Norde var intresserad av Skellefteforskning. Han
var bl a medlem i SKEFO!
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LOKALHISTORISKT INSTITUT I SKELLEFTEÅ
--förslag

INLEDNING
"Skellefte-området har med rätta kommit att fokuseras både av de historievetenskapliga och de
språkvetenskapliga ämnena vid universitetet, men det har saknats en fungerande kontaktyta
mellan den livaktiga lokalforskningen i Skellefte-området och universitetsforskningen. I mitt
uppdrag såsom Johan Nordlander-sällskapets redaktör, numera också i egenskap av ordförande
fOr Västerbottens läns hembygdsrorbund, har jag åtskilliga gånger kommit i kontakt med de
många kunniga lokalforskarna i Skelleftebygden, som verkligen saknat ett dylikt kontaktforum.
Med tanke på Skellefteområdets betydelse såsom forskningsobjekt, med tanke på den potential
som den lokalhistoriska forskningen i Skellefteå utgör, och vidare med tanke på dess livaktiga
museiverksamhet, är detta sannerligen att beklaga.
Ett sätt att avhjälpa denna brist vore att inrätta ett lokalhistoriskt institut som kunde stationeras
i Skellefteå. Frågan har redan dryftats med Skefo-representanter. Eftersom intresset för rorslaget
varit betydande från skellefteåforskarnas sida, har jag den 25 jan. 1991 givits möjlighet att på
ort och ställe utförligare presentera iden." Bilaga l.
Så skrev dåvarande docenten, sedermera professorn, Lars-Erik Edlund (Institutionen ror nordiska
språk, Umeå universitet) i inbjudan till den diskussion kring ett lokalhistoriskt institut i Skellefteå,
som SKEFO - förening för skellefteforskning - ordnade i 99:an på Nordanå den 25 januari 1991.
Tankar kring och önskemål om ett "lokalhistoriskt forskningsinstitut" i Skellefteå- eller snarare en
möjlighet att stötta, berika och skapa kontinuitet i den allt livligare lokalhistoriska forskningen i
skelleftebygden- hade funnits länge här och var, så när Lars-Erik skrev till SKEFO första gången
redan 1989 och önskade ett samarbete mellan universitetet och skellefteforskningen i ett projekt
-senare benämnt "Kulturgräns norr- förändringsprocesser i tid och rum"- slog han på sätt och
vis tappen ur tunnan. Bilaga 2.
Diskussionerna i 99:an utmynnade i att de 46 deltagarna enhälligt beslutade att verka för inrättandet av ett lokalhistoriskt institut i Skellefteå och tillsatte en utredningsgrupp, LOKIS-gruppen.
När SKEFO - rorening ror skellefteforskning - hos Kulturnämnden anhöll om ett projektbidrag
för ändamålet, tillstyrkte nämnden "att SKEFO tillsammans med en utsedd arbetsgrupp
utreder förutsättningarna för ett lokalhistoriskt forskningsinstitut i Skellefteå." samt "att förslag
tilllokalhistoriskt forskningsinstitut efter avslutad utredning föreläggs kulturnämnden".
Bilaga 3.
LOKIS-gruppen- Eivor Andersson, Peter Gustafsson, Pär Hallinder, Ulf Lundström, Bertil Marklund (ordf.), Göran Marklund och Harry Åkesson, har enats om föreliggande riktlinjer i ett förslag
till lokalhistoriskt institut i Skellefteå.
Skellefteå, i juni 1995

Peter Gustafsson.

MÅLSÄTTNING
Låt oss genast slå fast att avsikten med "Lokalhistoriskt institut" inte är
att bygga upp ännu en kulturinstitution, utan fastmer att samordna de
resurser som redan finns och samverka med alla de krafter som var för
sig arbetar för att berika våra kunskaper om skelleftebygdens kulturhistoriska utveckling genom tiderna: museum, folkrörelsearkiv, kommunarkiv, kyrkoarkiv, företagsarkiv, berörda institutioner vid Umeå universitet och yrkesforskare, fritidsforskare, studieförbund samt kultur- och
hembygdsföreningar. Överblick, samverkan och kontinuitet är nyckelord
i sammanhanget.
o

VERKsAMHETSOMRADE
Till "skelleftebygden" bör man i detta avseende räkna även Norsjö, Malå
och delar av Arvidsjaur och Arjeplog- om man ser till sambanden i kultur
och språk, vilka är en följd av "svensk" påverkan och kolonisation under
åtminstone historisk tid.

UPPGIFTER
För att förverkliga målsättningen att vara en knutpunkt för lokalhistorisk
forskning i skelleftebygden och rörena fritidsforskning och yrkesforskning
till ett ömsesidigt berikande och varaktigt samarbete, ska institutet främst
... fortlöpande följa upp och informera om forskare och forskning samt
stimulera intresset rör lokalhistorisk forskning, särskilt bland yngre .
. . . skapa kontakter mellan fritidsforskare och yrkesforskare medelst
konferenser, föreläsningsserier, kurser samt ämnes- och metodseminarier.
. . . ringa in och förteckna vita fläckar på forskningskartan och initiera nya
forskningsprojekt .
. . . skapa och hålla aktuella register (såväl ämnes- som ortsregister) över
litteratur om och källor till bygdens historia samt verka för nytryck av
svåråtkomlig litteratur och publicering av materialsamlingar.
. . . bistå fritidsforskare i forskning och publicering.
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HUVUDMANNAsKAP
SKEFO - förening för skellefteforskning - är i sig en bekräftelse på att
det påtagliga och omfattande intresset för lokalhistorisk forskning har
börjat finna en form.
·
Medlemsskapet i SKEFO är öppet för såväl enskilda som kulturella eller
vetenskapliga organisationer och institutioner. I dess stadgar, § 4, sägs
att sex av styrelsens högst elva ledamöter "skall representera kulturella
eller vetenskapliga organisationer och institutioner". I skrivande stund
återfinnes i SKEFO:s styrelse representanter för Skellefteå museum,
Folkrörelsearkivet, Föreningen skelleftebygdens släktforskare, Skellefteå
hembygdsförening, Skellefteå landsförsamling, Skellefteå kommuns skolförvaltning, Demografiska databasen vid Umeå universitet, studieförbunden, Utbildningsradion och - på suppleantplats - Forskningsarkivet vid
universitetet.
Det synes alltså vara väl sörjt för en god förankring såväl inom kulturhistorisk institutionell vetenskaplig verksamhet som inom folkrörelsebaserade kultur- och bildningsorganisationer.
SKEFO vore därför en naturlig huvudman för institutet.
Måhända kunde stadgarnas § 4 utformas så, att ett visst antal platser i
styrelsen viks för några "ständiga ledamöter" - museet, universitetet,
folkrörelsearkivet?
Skellefteå kommun, som antages få dra det tyngsta ekonomiska lasset,
är indirekt representerad genom både museet och folkrörelsearkivet och
direkt genom skolförvaltningen. Önskar kommunen ytterligare direkt inflytande, må det vara den opåtaget att t ex genom Kulturnämnden utse
ständig ledamot i SKEFO: s styrelse.
För att underlätta arbetet för SKEFO, bör man - om det går för sig
principiellt - hyra in de mera jordnära delarna av huvudmannaskapet
såsom ekonomi, personaladministration m m hos museet; om museet kan
tänka sig detta. Utformning av ett ev sådant avtal må anstå till tiden är
inne.

NAMN
SKEFO, (SKEllefteFOrskning), är ett namnförslag.
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HEMVIST
Verksamheten bör bedrivas på Nordanå, där flera av ovan nämnda
resurser finns och verkar: Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet
och Företagsarkivet.
Museets faktarum "Kunskapskällan" vore en bra plattform och ett
lämpligt utgångsläge för verksamheten. Den behöver i sig inga vidlyftiga utrymmen: en normal kontorsarbetsplats till föreståndaren
och en mötesplats för mindre grupper, vilket allt kunde placeras i
anslutning till Kunskapskällan.
Helst såge man ju Kunskapskällan vidgad och tillsammans med
institutet förlagd till flygelbyggnadens bottenplan·, i anslutning till
Nordanås reception och ett trevligt kafe med forskarmackor. Man
kunde i samma andetag drista sig att uttrycka en förhoppning att
den del av Nordiska scenografiskolans verksamhet som tillfälligt
(ja, det sassånär den flyttade in 1987) är inhyst där, kunde förenas
med skolans övriga verksamhet i en samlad lösning annorstädes,
så att bottenplanet kan nyttjas effektivt och året om, till glädje och
nytta för allmänheten i detta "Kulturcentrum Nordanå".

EKONOMI
Med skelleftebygden i centrum, är det rimligt att förutsätta att den
ekonomiska grunden läggs av Skellefteå kommun: personalkostnader,
hyra och "basverksamheten". Projekt, föreläsningsserier, forskar- och
forskningsseminarier, kurser m m bör till en del kunna finansieras
med fondmedel och/eller av medarrangörer som museum, studieförbund
m fl. Sponsorpengar till vissa projekt är inte alls uteslutet. I samarbetet
med berörda institutioner vid universitetet bär dessa sina egna kostnader
och vid samverkan med det planerade projektet "Kulturgräns norr förändringsprocesser i tid och rum", kommer självfallet- enligt ansökan forskningsmedel att kunna ställas institutet till förfogande. En kultur- eller
forskningsfond för sponsorpengar och "frivilliga bidrag" med säker avkastning att nyttja i verksamheten kunde också övervägas.

PERSONAL
Verksamheten leds av en heltidsanställd med forskningserfarenhet och
erforderliga kunskaper i ämnen som rör nordskandinavisklbottnisk
kulturhistoria.
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Bilagor
l. Docent Lars-Erik Edlunds inbjudan till SKEFO:s diskussion kring

"lokalhistoriskt institut". 1990.
2. Docent Lars-Erik Edlunds brev till SKEFO om forskningssamarbete.
1989.
3. SKEFO:s anhållan om projektbidrag hos Kulturnämnden samt Kulturnämndens beslut. 1991.
4. Sammandrag av enkätsvar rörande forskningsobjekt.
5. Förslag till ämnen och forskningssamverkan mellan forskare i
Skellefteå och Umeå.

"... en flygande kråka får någonting
- en sittande inte."
(Säljägaren Selfrid Nilsson, Hindersön,
i dagbok i drivisen i Bottenviken 21 maj
1927)
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Bilaga 4.
SAMMANDRAG AV ENKÄTSVAR RÖRANDE FORSKNINGSOBJEKT
Under utredningens gång företogs en enkel enkät bland kommunens kulturoch hembygdsföreningar (25 st, 5 svar), studieförbund (9 st, 2 svar) och
SKEFO:s medlemmar (73 st, 15 svar) rörande synpunkter på institutets
utformning och uppgifter samt angelägna forskningsobjekt. Synpunkter på
utformning och uppgifter har beaktats i det föregående och här följer en
enkel sammanställning av önskemål om forskning:
Den förhistoriska och tidigmedeltida utvecklingen av Skellefteå sockens kärnområde- "Gammelstan" och bygden omkring landskyrkan- vet vi alldeles för
litet om. Ulf Lundströms funderingar huruvida namnet "Kungsgropen", vid
församlingshemmet döljer en kungshamn måste följas upp: landhöjningsstudier,
marksonderingar och provgrävning till att börja med.
Garaselet-ca 6000 f Kr- är f n vår äldsta boplats, en inlandsboplats. Vår f n
äldsta kustbosättning torde vara Lundforsboplatsen (Gummark) med sina ca
3500 f Kr. Var är vår äldsta kustbosättning? Dags att börja söka. Övre Kågedalen inåt Häbbersliden, kanske?
Kuststräckan Ånäset - Jävre är anmärkningsvärt rik på bronsålderns gravrösen.
Men var finns boplatserna? Bronsåldersgravar och hällristningar brukar ju
hänga ihop i övriga delar av landet - men inte här? Har vi några hällristningar
och i så fall var?
Kulturlandskapets utveckling och förändringar kunde studeras med hjälp av
pollenanalyser, skifteshandlingar och byakartor. En dendrokronologisk serie
ror skellefteområdet kunde vara till gagn vid studiet av klimatväxlingarna och
därmed odlingsmöjligheterna m m.
Byakartor och dendrokronologi är också en hjälp vid kartläggning och datering
av kulturlandskapets byggnadsbestånd.
Burträsk, Jörn och· Malå behöver allmänt "utforskas" mera; inlandet på det
hela taget.
Ortnamn över huvud taget i bygden är man mycket nyfiken på.
Vägar, hamnar/marknadsplatser, sjöleder likaså.
En grundlig undersökning av "den samiska skelleftebygden" har här prioritet.
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Rättsväsen och rättskipning, med brott och straff. avrättningsplatser och häkte
efterlyses forskning om. Så även fattigvården. När det gäller det sistnämnda,
så torde byarnas arkiv kunna ge vissa besked. Sak samma när det gäller
soldaterna - ett annat önskemål. En genomgång och "innehållsförteckning" av
byarnas arkiv synes angelägen.
"Inhyses", tattare, nasare och zigenare vill man också veta mera om.
Bland övriga önskemål märks
skeppsbyggeriets betydelse för sysselsättningar,
kronologisk vrakserie,
livet på 1600-talet,
kyrkan från 1600-talet och framåt, husförhören, mjssjonskretsarna,
predikanterna, bönhusen,
industrialiseringens genombrott,
kvinnohistoria,
konst och konstnärer,
flottningen,
hantverken,
föreningslivet, nazismen,
nöjeslivet i byarna, kafeer och dansbanor.

