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FÖRORD
3
Efter en del förberedande övningar under våren, startar i början av september Umeå
universitets kulturhistoriska forskningsprojekt "Kulturgräns norr - förändringsprocesser
i tid och rum" under ledning av professor i nordiska språk, Lars-Erik Edlund. I projektet deltar förutom ämnet nordiska språk även samiska, fmska, historia, ekonomisk
historia, etnologi, religionsvetenskap, skoglig vegetationsekologi och arkeologi.
Förutom en tyngdpunkt i skelleftebygden, kommer projektet också glädjande nog att
beröra Österbotten i Finland och samarbete pågår redan med Vasa universitet, Åbo
Akademi, Jakobstads museum och studiecentralen Svenska studieförbundet i Vasa.
Plattformen för projektet i skelleftebygden blir det efterlängtade lokalhistoriska institutet,
som börjar sin verksamhet under förhösten. Jo - ni läste rätt! Nu är det verklighet och
glädjen är stor, inte minst för SKEFO, som ju hela tiden haft skapandet av ett lokalhistoriskt institut först på dagordningen.
Forskningsprojektet har nämligen ställt medel till förfogande för en halvtidstjänst och
kommunstyrelsen i Skellefteå har också, ur anslaget för EV-projekt, anvisat medel för en
halvtidstjänst, till en början för ett år.
När detta läses, torde institutet redan vara i gång, antingen med en heltidsanställd eller två
halvtider. Detta betyder dock inte att SKEFO nu sätter sig med annarna i kors. Nej, nu
kavlar vi upp ärmarna litet till och stöttar institutet och projektet bl a genom att under
läsåret 1996/97 ordna forskningsseminarier med företrädare för de institutioner som deltar
i projektet. Seminarierna kommer att hållas i 99:an på Nordanå och först ut, den 4 september, är docent Kurt Genrup, etnologi. Därefte!" följer, den 19 november, professor Sune
Åkerman, historia dler docent Daniel Lindmark, religionsvetenskap. Datum för de övriga
ämnena är, när detta skrivs, inte fastställda.
I övrigt fortlöper verksamheten på sedvanligt sätt med lokalhistoriskt möte - i år Lövånger
4-6 oktober- samt studiebesök och kurser- till att börja med en handskriftskurs 12-13
oktober under ledning av landsarkivarie Kjell Hoffman, Östersund.
Remissvaren från SKEFO:s enskilda medlemmar och medlemsorganisationer på LOKisgruppens utredning "Lokalhistoriskt institut i Skellefteå - förslag" var mycket insiktsfulla
och tänkvärda och man skulle vilja återge dem alla. Så här skrev Zolo Östlund, SKEFO:s
förste ordförande (1987-83):
"Alla de som ställer frågor, börjar söka och undersöka förhållanden behöver ett forum för
att komma vidare, för att pröva och ompröv2 i2kttagelser och slutsatser, fmna vägar till
redan utförd forskning. Mångas kunskap måste tillsammantagen leda till bättre resultat,
stimulera arbetet och kanhända korrigera L"lriktningen hos forskaren. Som dåvarande
ordförande i Skefo kom jag fram till att detta l'ar huvudfunktionen. Kravet att ha färdiga
modeller, organisatoriska strukturer för att Ö?p~a kassakistor, kunde bli ett hot mot denna
huvudfunktion. Varsamhet och öppenhet ~ a Y nöden."
Det är tänkvärda ord på vägen för institutet.
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Varsamhet och öppenhet präglar också SKEFO:s förste sekreterare (1987-89), framlidne John
Olofssons minnesvärda råd vid en träff"för· åmatörforskare som SKEFO ordnade 1987:
"Var inte rädd, gräv där du står, gör Ditt bästa och håll Dig till sanningen.
Följ sanningens röda tråd, om än den för Dig till helvetets port.
·
Var inte rädd, knacka på!"
Kåge, den 12 augusti 1996

PETER GUSTAFSSON
vice ordförande

Innan b ~
skriften:
"Arbete~

REDAKTIONELLT
Nu kommer den femte årgången av SKELLEFTEBYGDEN! Vad mycket har hänt
sedan årgång 1992 utkom!
Manus till årsskriften kom i stort sett i rätt. tid.
Får tacka Peter Gustafsson för ett innehållsrikt förord och artikeln om nödåret 1867.
Jag får även tacka övriga forfattare:
Albert Magnusson for sitt bidrag med anknytning till "Migrationens år".
Ulf Lundström för två bidrag, dels ett om medeltida laxfisken i Skellefteå socken, dels
en komplettering rörande fjällträskfiSket. Dessutom inspiratören till att anteckningar
om en rekognosering avseende Lövångers socken 1811 medtogs.
Per Andre också för två artiklar, dels ett om hållskjutsväsendet, dels en intressant
artikel om Morö silvergruva.
Undertecknad har ånyo inriktat sig på föreningsfloran!
Några aktuella meddelanden ingår även i årsskriften.
Mot slutet om Föreningen for skellefteforskning - SKEFO (bildkavalkad från mötet
ifjol - tack till Sten Lundgren!, verksamhetsberättelse, information om nuvarande
styrelse etc samt medlemsmatrikel).
Tyvärr har inte planeringen för tryckning blivit som jag önskat. Olika orsaker en av dem: problem med skrivaren!
Skellefteå i september månad 1996.

STIG-HENRIK VIKLUND
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"Anteckningar vid Lövångers Socken Recognoserande
år 1811"
Oloph Odenius har i NORRLANDs FÖRSVAR årgång 1947, sidorna 44-53 återgett
"En topografiSk beskrivning över Bygdeå, Lövånger och Burträsk socknar 1811 ".
Här nedan delges valda delar som anknyter till Lövångers socken.•.
Innan beskrivningen den inledande text som Odenius bidrog med i den periodiska
skriften:
"Arbetena på ett allmänt svenskt kartverk gå i sina väsentligaste delar tillbaka på 1800talets början, då ett förslag till reglemente för generalstaben framfördes och i huvudsak
vann godkännande. Detta reglemente medförde i avseende på kartläggningsarbetet den
viktiga nyheten, att en särskild fåltmätningskår <Kåren har haft flere benämningar:
Fältmätningskåren 1805-1811, Ingenjörskåren (med Fältmätningsbrigaden) 1811-1831,
Topografiska kåren 1831-1873> inrättades, och till dess chefutnämndes sedermera
generallöjtnanten och presidenten, friherren Gustaf Wilhelm af Tibell (1772-1832), som
själv utformat förslaget. < G. W. af Tibell: Försök till reglemente för armens generalstab, 1805, särskiltp. 55 punkt 130, 5:of,p. 56fpunkt 132, 4:off,p. 57punkt 133,
p. 90 xiv, punkt 189 f!.> I samband härmed grundades ett krigsarkiv såsom referensarkiv och kartdepå för kåren, <afTibell a.a., p. 58 punkt 136> vilket så pass sent som
i gränskåren mellan 70- och 80-talen erhöll den slutliga funktionen som central militär
arkivmyndigheL
Fältmätningskårens tillkomst och dess första år sammanföllo med det svensk-ryska kriget,
och kårens uppgifter formades härefter. 1805 hade man satt i gång med geodetiska förarbeten, men året efter freden i Fredrikshamn började verkliga rekognoseringar företagas
särskilt i gränstrakterna. 1811 ägde sålunda en rekognosering rum i Västerbotten, dit
kaptenerna Nisbeth, Lemke och Hederstierna, löjtnanterna Blom, Whitlock och von Platen
samt underlöjtnanterna Södermark och Kjellin beordrades. Befålet anförtroddes åt kaptenen, sedermera översten Johan Georg Nisbeth (1778-1834), och kårchefen af Tibell
mottog i slutet av var månad rapport om arbetets fortgång. Hederstierna och Whitlock
tilldelades det södra, Lemke, von Platen, Södermark och Kjellin det mellersta samt Nisbeth
själv och Blom det norra området av undersökningsdistriktet. Instruktioner skulle erhållas
av landshövdingen på platsen, och enligt order anträddes resan från Stockholm den l O
juni. <Order uti Kong/. Fältmätningskåren 711 1811 - 1512 1822: 116 1811 (Kra). >
I Kungl. Krigsarkivets militärgeografiska samling förvaras en tunn volym i litet folio, omfattande femton skrivsidor (Militärgeografi Sverige, Västerbotten). Det är resultatet av
expeditionens fåltarbete i Bygdeå, Lövånger och Burträsk socknar. Anteckningarna visa,
att de nedskrivits med tanke på eventuellt försvar . Man har undersökt vägar och hamnar,
berg och vattendrag, och icke ens allmogens möjligheter att i händelse av krigstillstånd
mottaga inkvartering och tillhandahålla farkoster har förbisetts.
- - - Såväl ortografi som interpunktion ha ändrat&- i överensstämmelse med nutida krav .
Några mindre omkastningar av text ha på grund av typografiska lämplighetsskäl även
företagits. "
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Ava

Selet

Broäng
Mångb )l

Boda

Bärgningen av A vafjärdsvraket år 1926. Mannen med skägget identifierad:
Karl Jacob Lundgren. Fotograf: E. Salven.

Risböle

Uttersjil

Önskur
Fjällby
Nolby
Gjärde

Blacke

Gamm

Böle
Svarttj

Sex skutor lastar virke i Kallvikens hamn, .l934J?I)er 1935.
Foto: Emil Andersson.
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LÖVÅNGER SOCKEN.

Byns namn

An t a l
Fisk- SkötÅboar båtar båtar

Kräkånger

11

6

2

Ligger vid landsvägen. Invånarne
fattiga, idka ftske.

Ava

3

3

l

Ligger vid en fjärd med samma namn.
Har god kärrväg från stora landsvägen.

Anmärkningar

Sockenkyrka. Har stor och rymlig kyrkstad. Här i byn äro prästgården, kaptensbostället för Lövångers kompani samt 2
små kvarnar. Sockenmagasin.

Lövånger

--.._

!:.Mr '.

- ~·-:-

Gästgivar- och postgård. Här avtar en
god körväg till Burträsk.

Selet

6

3

Broäng

3

Vid landsvägen och Gjärdefjärden.

Mångby

9

Kapellansboställe. Här i byn avtar en god
kärrväg till Bissjö och Wallens byar m. fl.

Boda

7

Välmående. En god kvarn.

Risböle
Uttersjö
Önskroark

8
2
lO

Ha mindre god kärrväg till stora
landsvägen. Mellan denna och havet äro dessa byar belägna.

Fjällby
Nolby

4

6

Ha en gemensam mindre god kärrväg till stora landsvägen.

Gjärde

6

3

l

Har dålig kärrväg tilllandsvägen genom
Mångby. Idkar faske i Gjärdefjärden, där
byn är belägen.

Blacke

s

2

l

Dålig ridväg. Byns transporter ske med
båt.

Gammelby

4

3

l

Har tilllandsvägen genom Lövångers
kyrkby en god kärrväg. Här nära byn var
fordom marknadsplats.

Böle

3

2

l

Vid Gjärdefjärden.

Svarttjern

8

.,.~

.....,

,:r~

Hökmark

15

Dålig kärrväg söderut och ridväg till
Holmsvattnet i Skellefteå socken.
Genom denna by går Svarttjerns kyrkväg.
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Byns n

Wallen

Bissjö

Webo

Broträs
Hösj ö
Bjuröfj~

Theodor Lindmark, Bissjön. Fotograf: Peder Lindmark.

Vid R

ännu b
högt b
Vägar:

meroc
Från

Berg:
Torrbel
Här öv

Bölebe

Båtford från Kulstrand till Bjuröklubb,

kyrkhe/g,~Fotograf:

Rävels
fri utst
Stora
triang
Bror Hansson.
Bjurö

berge
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Antal
Byns namn

Fisk-

Sköt-

Åboar båtar

båtar

Anmärkningar

Wallen

12

Kärrväg söderut genom Bissjö till
landsvägen, gångstig till Mjödvattnet i Burträsk socken.

Bissjö

10

Grovbladig såg. Några små kvarnar.

Mårtensboda

7

Vid Burträsk-vägen. Invånarne välmående.

Webomark

33

Gästgivargård. Här delas Burträskvägen åt Selet samt Nybyn i Bygdeå. Åboarne bo spridda kring Webomarksträsket, ha flere små kvarnar.

Broträsk
Hösjö

7
7

Ligga vid Burträsk-vägen. Vardera
byn har sin husbehovskvarn.

Bjuröfjärden är förmånlig ankarplats får stora fartyg och yttre Gäddviken för mindre.

Vid Rörshällan har fordom varit skeppsvarv och kan troligen med någon reparation
ännu begagnas. Den s. k. Bjuröklubben formerar denna fjärd väster om sig samt är ett
högt berg och landkänning.
Vägar: - - - Från Rickleå till Lövångers kyrkby ha de flesta vid landsvägen belägna byar

mer och mindre goda kärrvägar till havskusten och deras fJSkställen.
Från Nybyn i Bygdeå och Selet i Lövånger gå tvenne vägar, som sammanstöta i Webomark,
och sedermera därifrån genom Bursillom och Burträsk byar till Skellefteå. Den kallas vanligen överallt för Burträsk-vägen, i allmänhet 4 a5 alnar bred och god och farbar även för
fältartilleri.
Berg:
To"berget vid Grimsmark gångstig till dess sjöbodar i Ljuvviken är beväxt med hög skog.

Häröver passerar rån mellan Bygdeå och Lövånger socknar.
Avaberget vid byn Ava, har haft vårdkas, är kalt.
Böleberget mellan Böle och Blacke byar har haft vårdkas samt är kalt.
Rävelsberget är mycket högt och kalt, ligger 3/4 mil söder om Daglösten, har haft vårdkas,
fri utsikt åt alla väderstreck utom rakt i söder, där den skogbeväxta Hökmarksliden hindrar.

Stora landsvägen passerar häröver. Med mycken säkerhet kan detta berg föreslås till
triangelpunkt.
;;rw

Bjuröklubben utgör en hög berghobne i Bottniska viken. Belägen 2 mil O.N.O. från Rävels-

berget.
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Pilberget delar Bjuröfjärden i tvenne vikar, som båda utgöra hamnar, ...
Svarttjemsliden 114 mil N. V. om Svarttjerns by. Över detta berg går rån mellan Burträsk

och Lövånger socknar.
Knösberget strax invid och söder om Tjemby. Nyssnämnda rågång passerar även häröver.
Orrtjemsberget. Dess nordliga del är högst; berget ligger 1/4 mil väster om Mårtensboda by.

Här på berget är rå punkt mellan Burträsk, Lövånger och Bygdeå socknar.

Vy över Lövångers centrum och delar av kyrkstaden.

Albert
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Albert Magnusson:
äsk

EMIGRATIONEN OCH LÖVÅNGER
1860- 1960

ver.
la by.

Sveriges och svenskarnas förhållande till historien om de ca 1,2 miljoner svenskar som
utvandrade till Nordamerika från mitten av 1800-talet och fram till andra världskriget,
kännetecknas av ett antal motsägelser.
Utvandringen till Amerika är idag det mest kända sociala fenomenet i massformat i
svensk historia, men kunskapen om dess särdrag är begränsad. En stor del av den gängse
uppfattningen om utvandringen till Amerika bygger på vad man kan kalla fiktiv kunskap,
främst den bild av utvandringen som spridits genom Vilhebn Mobergs romanserie och Jan
Troelis falmatiseringar av de två första böckerna i denna serie.
De kunskaper som kommit fram genom den fackhistoriska forskning som dessa romaner
inspirerats till, är emellertid inte spridda utanför en snäv krets av akademiker.

Än mindre känd, och dessutom av forskare försununad, är historien om de ca 200.000
svenskar som återvände hem från Amerika. Det genomslag som dessa återvändare ur de
lägre klasserna haft på det svenska samhället är antingen bortglömt eller medvetet avvisat.
I den aktuella diskussionen om det civila samhället i dagens Sverige, har historien om de
organisationer och innovationer som återvändarna bidrog till att skapa, allt ifrån IOGT,
Blå bandet till det stora postorderföretaget Åhlen & Hoho, en given plats.
Nu skall dock beskrivas något om de människor som från kustsocknen Lövånger sökte
lyckan och ett nytt liv i det stora landet Amerika.
Historien om stenröset är väl värd att lyssna på så länge den kan berättas. De med spett,
vågbryte, stendrög och handkraft upplagda odlings- och slåtterhinder har det förgångna
ingraverat i sin ojämna yta. Under mossa och löv anar man stenröjarnas nävar och svett.
Vi som ser dessa stenbumlingar har fått oss klokskap genom att se röjarnas drömmar
krossas av frost och deras glöd falna i en hård värld. Där kommer drömmen om Amerika
och drömmen om det förlovade landet in.
Framstegen till trots låg modernäringen kvar under skördeväxlingarnas tyranni, ännu i
mitten av förra århundradet. Några frostnätter kunde innebära katastrof i bygden.
Varken livsmedelsreserver i sockenmagasinet eller kommunikationer räckte till i kristider.
Nödåren 1867-69 utgör den direkta upptakten till massemigrationen. Utan den hade den
stora utvandringens start blivit mjukare. Skördarna slog fel både 1865 och 1866. När det
första verkliga oåret inträffade 1867 var våren sen och höstkylan tidig. Den korta sommaren var torr och regnet kom lagom till tiden när skörden skulle bärgas.
l sin dagbok berättar Erik Pehrsson i Brattjärn att höskörden kunde avslutas först den 2
september och att han drabbats av svåra frostnätter den 3 och 12 september samt att han
bärgat in på logen färdigt den 2 oktober. Han berättar att han fått 5 tunnor slamkorn
av detta men ingen säd.
~trHan säger också i sin dagbok från 1868 varför även det året blev så dåligt. Det fanns inget
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av ortens utsäde utan det kom söder ifrån och var tvåradigt och senmoget.
Ur den statistik som finns kan utläsas att skörden varierade mycket kraftigt denna tid. Som
exempel uppges 1865 skörden av korn för Lövångers del uppgå till 5.600 hl, 1867 till endast
735 och 1868 till 5.900 hl för att 1870 vara hela 13.300 hl.
Den rika traditionsfloran kring nödåren kan lätt få oss att tro att katastrofen antog enorma
dimensioner. Så var emellertid inte fallet. För Lövångers del bidrog de många sjöarna och
ett rikt havsfJSke till att ingen behövde dö svältdöden.
Trots att nödårens sår läktes snabbt, fick de en innebörd som ingen historiker kan gå förbi.
Nödåren gav signalen för språnget in i den moderna tiden men också att det fanns andra
vägar att gå, bland annat över havet tilllandet i väster. Men emigranterna reste också av
andra skäl. Bättre utkomstmöjligheter, ett rättvisare samhälle med politisk och social frihet.
Det stod under 1870-talet helt klart att naturasamhället inte förmådde suga upp folkökningen
och en tid troddes nyodlingar i inlandet kunna sysselsätta arbetskraftsreserven. En tid var
skogen möjlig att exploatera men när skogskonjunkturen gick nedåt, fanns ingen återvändo.
Det blev för många startskottet att söka sig över till Amerika, i många fall lockade av kamrater som redan tidigare utvandrat.
Under 1860- och 1870-talen har dock endast 52 personer utvandrat från Lövångers socken.
Utvandringen ökar under de närmaste årtiondena. Det blir riktigt fart på emigrationen
under det första årtiondet av 1900-talet. Inte mindre än 166 personer utvandrar då.
Första världskriget bromsar den trenden men under 1920-talet utvandrade 121 personer
från Lövånger.
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En bidragande orsak till den stora utvandringen åren efter sekelskiftet var onekligen den
ändrade värnpliktslagen. År 1884 drogs den obegränsade utvandringsfriheten in, bland
annat av rädsla för att de värnpliktiga skulle emigrera. Efter detta år måste utflyttningsbetyg uppvisas. Värnpliktiga, eller 21-26-åringar måste dessutom förete utvandringstillstånd.

mtforfl

Den verkliga utvandringsruschen kom när man 1902 förlänger värnpliktstiden från 90
till 240 dygn. Strax efter sekelskiftet talas det om att man av emigrationsfirmorna kunde
köpa "amerikaväst" med falska papper för emigration. Många av de illegala utvandrarna
från våra bygder åkte över Bergen eller Trondheim där behövliga tillstånd och arbetslov
tillhandahölls för det facila priset av 10 kronor. Hur många de illegala utvandrarna
egentligen varit är omöjligt att med säkerhet säga. En del uppskattar det till 5 % av utvandrarna från hela riket, men det har förmodligen varit många fler från vissa orter.

8 februa

Det var inte bara värnpliktslagen som var orsak, en del rymde från faderskapsplikter
eller i ett fall då fem unga män en marknadskväll gjorde sig olyckliga på socknens
fjärdingsman så till den milda grad att han dog senare av sviterna. Det blev hastigt fem
illegala utvandrare från västra delen av socknen. Eller på 1920-talet då smuggling av
sprit och cigaretter var en del av varrl';\gen för lalStnära ortsbor. När det började brännas
under fötterna för dessa smugglare var det bara att s3 fort som möjligt resa till Bergen
för vidare befodran till Amerika. När fadäsen att ha blivit upptäckt som smugglare var
preskriberat, kunde man återvända till sin hemby igen och då med en viss gloria över
huvudet.
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Den emigration som inleddes efter svagåren i slutet av 1860-talet kännetecknas av att det
från början var ett mindre antal hela familjer från byarna i västra delen av socknen som
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emigrerade. Till exempel från byarna Vebomark och Vallen, men efterhand utvecklades
den till ensamutvandring. Bland yrkena antecknas bondson, yngling, lösdräng och piga.
De allra flesta är i åldern 20-25 år gamla.
Emigrationens självalstrande förmåga demonstreras också under 1890-talet då konjunkturerna i stort sett var goda i Sverige, medan Amerika då drabbats av ett svårt konjunkturfall. Trots detta sjönk inte antalet emigranter nämvärt. Brev och tidningar från Svenskamerika cirkulerade i bygden och hade troligtvis större betydelse än någonsin alla de
lockande annonser som resebyråerna och emigrantagentema presenterade i tidningarna.
Under emigrationsepoken 1860-1960 har ca 700.000 män och 550.000 kvinnor från Sverige
utvandrat till utomeuropeiska länder, vilket så när som på några procent betyder Nordamerika. Emigrationen från Lövånger följde inte detta mönster helt utan härifrån var
antalet kvinnor betydligt lägre i procent räknat. Totala antalet emigranter uppgår till
dryga 600 stycken från socknen. De allra flesta har rest till Amerika. Antalet är osäkert
beroende på att de illegala utvandrarna måste beräknas. Av dessa dryga 600 personerna är
ungefår 120 kvinnor. Bland dem är antalet illegala utvandrare litet och kan sökas igen i
kyrkbokens kolumn för obefmtliga. I den kolumnen fmns namn på 56 personer från socknen
som man antager har utvandrat under denna tid. Bakom namnen fmns anteckningar som
"lär fmnas i Amerika" eller också "död i Amerika enligt uppgifter från UD".

Sittande fr. v. Selma Jonsson, Anna Eriksson. Stående fr. v. Anna Lundqvist, Bissjön.
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..
an svaret på från vilka byar de kom inom socknen, så flnner man att de flesta utSok:r ~a kom från byarna i västra delen av socknen. Största antalet kom från Vallen var~anånr:a 110 personer utvandrat. Men byn är också stor och har bestått av många hushåll.
ifr ·ämförelse kan Bissjön tagas, en liten by med få hushåll, varifrån inte mindre än 28
=:C:ner utvandrat vilket ger ett utfall av över 2 personer per hushåll.
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Denna utvandring skedde så från en socken som 1880 hade en befolkning på 3.925 personer.
Vid sekelskiftet fanns det 4.166. Till år 1930 hade befolkningen· ökat till4.625 personer.
l.

rige

a är
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Att inte fler unga flickor emigrerat är något förvånande. Det amerikanska hembiträdets,
the maid, jämforelsevis goda villkor, eget rum och hygglig kontantlön drog till sig ett
växande antal ogifta flickor. De som redan vågat utvandra sände brev med fotografler av
sig själva, klädda i spetsmössor och vita förkläden eller i spetsblusar och i stora, vidbrättade
hattar som bevis hur bra de hade det. Detta i jämförelse med en svensk piga som hade en
mycket låg status. Hennes tid och krafter låg helt i husmoderns händer. Något privatliv
hade en piga knappast och fritiden inskränkte sig kanske till några tinunar på söndagseftermiddagen. Inte att undra på att så många drömde om "möjligheternas land", där en piga
kunde glädja sig åt rejällön och lediga torsdagseftermiddagar. The Swedish maid, blev
snabbt ett begrepp i Amerika.
Utvandringen var i hög grad ett tekniskt fenomen. Det behövdes segel, ångkraft, järnvägar
och all annan teknisk apparatur för att klara denna oerhörda folkomflyttning. Hur kunde

den genomföras? Frågan kryddas av det förbluffande moderna intryck som emigranttrafiken
utgör. Redan på 1860-talet fanns en serviceapparat som hade stora likheter med vad nutidens
reseindustri förfogar över. En elastisk prispolitik, olika transportmedel, snabbhet i anpassning. Allt tyder på att mäktiga affärsintressen var inblandade. Och inte minst att det fanns
konkurrens på resesidan genom att allt fler rederier började driva atlantlinjer.
Redan 1839 grundade Samuel Cunnard den första riktiga passagerarlinjen och sedan gick
utvecklingen mycket snabbt. Med propellerdrift och högtrycksmasltiner kunde man snart
krossa atlanten mellan Liverpool och New York på 15-16 dagar. Liverpool blev säte för
huvudkontoren för emigrantlinjerna. Här fanns Cunnard, Inman, Dominion, National,
White Star och andra passagerarlinjer. De tekniska nymodigheterna och den knivskarpa
konkurrensen gjorde resan snabbare, säkrare och billigare. Medan Karl Oskar och Kristina
under månader seglade ovanpå lasten med livet som insats blev nu sjöresan ett överkomligt
foretag för emigranterna.
Mot slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet kostade en överresa ca 100:- kronor.
Köptes biljetten i Amerika och skickades hit, så kallade "prepaid tickets", var priset ungefär
75:- kr. Visserligen en ganska bra summa denna tid men dock överkomlig.
När en lövångersbo beslutat sig för att resa över var det första som skulle göras att från
pastorsexpeditionen hämta ut ett flyttningsbetyg. Redan tidigare hade prospekt från någon
av emigrantagenterna erhållits och studerats noga. Dessa prospekt var av förbluffande god
kvalitet. Där berättades om det förlovade landet "!\varest du kan finna ett hem för dig och
dina efterkommande. I Red Rifvcrdale!l bm dt: blifva en sjelfständig man och bygga dig
ett hem .•. " En annan agent, representant j j:· G:.tion-linjen, berättar att deras linje håller
de resande med följeslagare och man behöver bara sända i förskott 20:- kr for att plats
skall bokas.
?verfarten till Amerika var när konkurrensen ~r som hårdast otroligt billig. "Snabb resa
forening med god behandling försäkras". Överresan var ändå inte alltid så angenäm. Överfyllda logement och sjösjuka hör inte till de bästa kombinationerna och många brev hem
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till Sverige berättas om sådana resor. En som plågats av överfarten skriver efteråt: "Golvet
var halt som vattenhalka".
Amerikabreven var efterlängtade och den vanligaste formen för närkontakt, invandrarbygd
- utvandrarbygd. Breven hade den största genomslagskraften och lästes inte bara av adressaten utan kanske av hela byn. Tyvärr så har ytterst få av amerikabreven bevarats till vår tid.
Sannolikt användes i väldigt många fall så kallade brevställare eftersom de i mycket liknar
varandra i uttryckssätt. Man berättar mest om sina egna positiva erfarenheter men utelämnar de negativa som alldeles säkert också funnits. Därför blev kanske informationen något
skev ibland.
Det var i dessa brev som en hel del amerikabiljetter sändes över till syskon, släktingar eller
grannar. Breven bars till en del upp av "money orders" eller "prepaid tickets". Ofta kunde
man minska resekostnaden genom att genom cmbud köpa biljetter i Amerika. Priset där
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. gynnsamma fallligga innemot en fjärdedel under det svenska.
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tvandrare från Lövånger eller Burträsk började resan i Kallviken med någon av Svea-

Fo~ uets kustångare så länge som inte järnvägen fanns. Till Kallviken skjutsades de resande
boe:gbästskjuts tillsammans med bagaget som inte fick överstiga en viss mängd. Kanske
:ljde en del av familjen med för att taga avsked, ovisst var det om man skulle ses någon
mer gång.
Kustångare gick till Stockhobn varifrån resan fortsattes med järnväg till Göteborg. Alternativet var Sundsvall sedan järnvägen byggts ut. Efter sekels~ftet fick Skellefteå järnväg
men dessförinnan hade många lövångersbor stigit på tåget i Asträsk.
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Väl framme i Göteborg tog resenärerna in på något av .emigranthotellen, framför allt de på
Sillgatan, nuvarande Postgatan, där hotell"Hembygden" var ett av de populäraste. Hade
man tur blev inte väntan lång innan det var dags för avgång med någon av Viisonlinjens
ångare till Hull i England. Sedan återstod ungefår en dags tågresa tvärs över England till
Liverpool för embarkering på någon av amerikabåtarna.
Ibland fick emigranten vänta några dagar innan det blev dennes tur och ofta skrev då
resenärerna vykort hem. På dessa vykort förekom det oftast korta kommentarer över hur
resan dittills varit. På ett ofta använt motiv ses amerikabåten man skall resa med. I stäven
båtens namn, "Valparaiso", "Alexandria", "Caledonia", "Mecandic" eller annat namn och
så rubriken på kortet, "Afskedet". På ett sådant kort har en emigrant erkänt att han inför
avfärden hade ont i magen, avslutat med ordet "Farväl".
Vad som förvånar är de resefoldrar som delades ut av reseagenterna och som även sändes
ut med biljetterna. Canadian Pacificlinjens häfte redogör för resan som endast tog sex dygn
1907. Där visas bilder från båten, interriörer från 3:e klass matsal, 2-bäddshytter med
tvättställ och vita handdukar, dagrum m m. En lyx som de flesta aldrig tidigare upplevt.
Avgångshamn för den linjen i Skandinavien var Trondheim.
Väl framme i Amerika sökte sig de flesta till Svensk-amerikas huvudstad Chicago. Det mest
påfallande intrycket för styrkan i de etniska attraktionskrafterna var att landsmän bosatte
sig intilllandsmän om det bara gick. Brev, hemsända biljetter och andra personliga kontakter förde samma släkt, vänner och sockenbor i invandrarbygder. Fritt land kunde sedan
1862 tagas mellan floderna Missisippi i öster, Missouri i väster och gränsen till Canada i
norr. Denna triangel blev en agrar svenskbygd dit så många sökte sig. Inom denna "homesteadtriangel" återflnDs de flesta genuina svenskbygderna.
Efterhand som landet tog slut flyttades homestead över gränsen och in i Canada. Detta
homestead omfattade en landyta av 640 acres på 0,4 har.
Varför hamnade då så många svenskar här i denna triangel? Ja, ett svar är väl att landskapet
i en del av denna triangel påminte rätt mycket om det svenska. Invandrare från södra
Sverige stannade gärna kring Chicago., från norra delarna av vårt land blev det Duluth.
Den trakten var skogrik och här kom en skogsindustri med sågverk och massfabriker att
byggas upp. Vanan från skogsarbete fanns med hemifrån och att bryta stubbar och odla
i det lätt kuperade landskapet behärskades av 1e flesta.
l orter som Chisago Co och S:t Peter i Minnesota, S:t Paul, Wasa ochPineLake i Wisconsin,
?maha, New Sweden, Rock Island i Nebraska,'Bishop Hill, Galesburg, Springfield i Illinois
ar välkända orter för många i Lövånger och Burträsk för hit reste många från de båda socknarna och där många avlägsna släktingar finns. Men framför allt blev det trakterna runt
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ikring Duluth som drog till sig emigranter härifrån.
Allt eftersom landet började bli upptaget flyttat.les bosättningarna längre västerut. Ut mot
prärien. Där kunde man under första tiden tvingas bo i jordkulor, så kallade "soud huts",
byggda av torv som skurits i tegelstensliknande bitar. Ofta var de nedgrävda en bit i jorden
och endast taket var byggt av trä. På ena gaveln fanns ett litet fönster och på andra sidan
ingångsdörren. Fördelen med soud hurts var att de var dragfria, nackdelen var att vintertid blev de ett kärt tillhåll för råttor och skallerormar.
Efterhand byggdes "riktiga" hus. På ett foto visas ett enkelt brädskjul, förmodligen bestående
av ett rum. Utanför står ägaren, en ogift ung man med en stekpanna i handen och på en
skylt uppsatt på väggen står "Girl wanted", flicka sökes.
Omkring år 1910 skulle en lövångersflicka som arbetade inne i Duluth hälsa på en annan
flicka från en by inom Lövånger. De hade träffats en tid i staden men så hade den andra
gift sig med en farmare och flyttat ut på prärien. Väl framme vid det homestead där hon
bodde fanns det bara en soud huts, en kombination av jordkula och brädskjul. Dörren var
stängd och trots bultningar på dörren öppnades den inte. Hon var säker på att hennes
väninna fanns där inne men skämdes över hur dåligt familjen bodde. De träffades inte den
gången.
Den flicka som gjorde detta besök återvände så småningom till Sverige och sin hemtrakt och
1948 får hon ett oväntat besök. Det •ar den!l~ vä!rinna fl"ån prärien som stängt sin dörr för
henne som nu gjorde ett besök hemma i sin födelseby inom Lövånger. Då passade hon på att
även besöka även andra vänner. Nu kunde hon visa upp sig och att även hon fått det bra i
livet samt att hennes familj nått ett visst välstånd i Amerika. Men även hennes familj hade
drabbats, liksom så många andra svensk-amerikanska familjer, då en son stupat i andra
världskriget.
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I jämförelse med många andra nationaliteter framstod svenskamerikanerna som bundna
vid jord- och skogsbruk. I 1900 års folkräkning framgår att 56 % av kvinnorna arbetade som
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b'träden eller servitriser medan över hälften av männen var farmare. År 1920 fanns över

::.Uoo~ svenskföd~a fa~are i Amerika. Deras sammanlagda jordinnehav var mer än 2/3-delar
av all odlad jord 1 Sver1ge.
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Många av de män som emigrerat från Lövånger kom att arbeta inom skogsbruket, dels som
tiDUDerhuggare eller också vid sågverken. Ett annat vanligt arbete var vid järnvägsbyggen.
Kanske berodde detta på att i början aav seklet några dugliga och företagsamma lövångersbor
b"rjade organisera arbetslag som självaåtogosig entreprenader på framförallt stora skärninga; eller tunnelsprängningar. Det har sagts att arbetslagen bestod huvudsakligen av skandinaver men att även irländare kunde antagas. Var det i så fall vederbörandes arbetsmoral som
var det avgörande för anställningen?
När det gällde den kvinnliga arbetskraften var efterfrågan på hembiträden stor. Svenskorna
hade rykte om sig att vara perfekta "house maids" och stod högt i kurs hos de amerikanska
fruarna. Men när industriella textilfabriker byggdes var det många som valde att bli industriarbeterskor. Sömmerskor var vanligt i Chicago och i Duluth var det trikåfabriker som sög
upp många unga kvinnor i sin arbetskår. Det gick så långt att man vid dessa konfektionsfabriker behövde så många kvinnor att det uppstod ett kvinnoöverskott i städerna.
Gemensamt språk och grannsämja var inte tillräckligt för att hållasanimanalla dessa utvandrare. Men limmet i denna väv av individuella utvandrare blev svenskarnas lust för
organisationer. Den svenskspråkiga pressen spelade en stor roll. Viktiga organisationer var de
andliga och religiösa väckelser som tagits med till det nya landet.
Det började som regel i all blygsamhet med en liten församling bland de som kom först till
ett distrikt. Oftast var det någon lekman som blev föreståndare för de församlingar som
bildades. Kampen uppges ha varit hård mellan baptister och metodister men också den gamla
svenska folkkyrkan fanns med. Ur denna lcyrka kom den senare så kända Augustana-synoden
att bildas. När massemigrationen började hade Augustana-synoden den bästa mottagningsapparaten inom svensktriangeln i Minnesota. Många som kom till Amerika var utfattiga
och i stort behov av hjälp. Från kyrkan organiserades emigranthärbärgen, sjukvård och
skolor och man länmade hjälp till så många som möjligt. Ofta var pastorerna mera socialarbetare än präster. Vi bör kanske i detta SanliDanhang komma ihåg att det även fanns rötägg
som emigrerade. Dessutom var det tätt mellan barerna i städerna och en del emigranter kom
aldrig längre utan hamnade i rännstenen.
Det hände ofta att församlingsföreståndarna skrev introduktionsbrev på både svenska och
engelska och skickade emigranter vidare till andra församlingar och deras pastorer. De
visste det mesta om var möjligheter fanns att få arbete på orten. Första arbetet var rätt ofta
hos någon svensk som hunnit etablera sig. På så vis byggdes ett rikt kontaktnät upp pastorerna emellan och det var inget ovanligt att nykomna emigranter någon tid fick husrum hos
tidigare komna landsmän. En husmor har uppgivit att hos hennes familj hade fyra nykomna
familjer bott en tid till dess att de fått arbete och bostad.
Dessa församlingsföreståndare har spelat en stor roll i emigranthistorien. Pastorn blev den nye
byåldermannen med byalagets funktioner tmder sig. Prästens många världsliga åligganden
kunde därför inkränka på hans kyrkliga själavård, men det fick församlingen tåla.
Augustana-synodens framgångar berodde alltså till mycket stor del på prästernas praktiska
duglighet.

som

De.skandinaviska församlingarnas åtaganden vC~annars ett mönster för denna typ av organisationer· l städerna fanns det oftast flera svenskspråkiga församlingar. Det var vanligt att det
gavs ut en adresskalender över församlingens medlemmar. Denna var till stort gagn för alla
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som sökte bekanta eDer andra från sina respektive hemtrakter.
En sådan kalender från 1911, utgiven av kyrkan i West End i Duluth visar klart hur aktiv
församlingen var. En helg eDer vecka kunde innebåDa följande: Söndagsskola kl 09.30,
predikan klll.OO, ungdomsmöte kl17.00, och en kvällspredikan kl19.30. Där meddelas
också att veckornöten pålyses i kyrkan på söndagarna. I denna kalender fmns namn på aUa
kyrkans tjänstemän, diakoner och "trustees". Där fanns också en kvinnoförening, sångkör
med sina ledare och två "orgelnister". En livaktig ungdomsverksamhet rapporteras också.
Kalendern avslutas med en lång rad namn på svenskar eDer deras ättlingar som bedriver
"business" och som stöder kyrkan ekonomiskt. Detta var en församling i en större stad men
verksamheten var likartad i de mindre församlingarna ute i landsorten, bara i mindre skala.
Församlingarnas betydelse för emigranter och deras ättlingar har påpekats från flera håU.
Till stor del beroende på hur pass aktiva deras pastorer var. En av dessa pastorer kom från
Lövånger. Han hette Alexander Pettersson och föddes 1867 i Bissjön. Han hade en äldre
broder och bröderna blev moderlösa 1873 då Alexander var 6 år. Fadern gifte om sig.
Bröderna fick ytterligare tre halvsyskon • det första 1878.
Familjen försörjde sig på ett mindre jordbruk i byn. 1891 köper de båda äldsta bröderna
tillsammans ett annat hemman i byn och bosätter sig där. Detta hemman brukar de sedan
tillsammans till år 1893 då Alexander lämnade Bissjön och Lövånger för Amerika.

Alexander Pettersson, född 6 april1867, utvandrade l juli 1893, död 1935,
pastor i baptistkyrkan.

I Amerika blev hans första vistelseort Duluth och här tog han kontakt med den svenska församlingen och blev snart verksam i församlingsarbetet som åhörare, diakon och söndagsskoleföreståndare. 1899 inskrivs han vid Gustavus Adolphus College i S:t Peter, Minnesota.
Han fortsatte sedan vid det teologiska seminariet i Rock Island och prästvigdes i Lindsborg,
Kansas 1904.
När Alexander Pettersson blev erbjuden att läsa teologi hade han tvekat på grund av sin
tidigare bristfålliga skolgång, och sin ålder, men han hade genom sitt arbete erhållit en god
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arbetslivserfarenhet som senare i livet skulle vara honom till stor hjälp i hans arbete bland
emigranterna.

Hans första prästtjänst blev i Grantsburg, Wisconsin, och därefter blev det Minot, Lake
Lilian Stockholm, samt till slut Holmes City i Minnesota där han avslutade sin aktiva
rästtjänst 1933. Därefter bosatte han sig med sin familj i Minneapalis - men även här
:eltog ban rutigt i Augustana-kyrkans verksamhet.

a

Om honom har det sagts att han var en god förkunnare med en norrländsk uppriktighet
och att ban var ett barn av den Rosenianska väckelsen. Som människa var han gladlynt
och skojfrisk och en trofast vän. Han var mycket mån om de emigranter som kom till hans
kyrka. Kunde han hjälpa så gjorde han det i stor ödmjukhet, skriver en ämbetsbroder om
honom. Med sina många kontakter kunde han lätt slussa emigranter till andra kontaktpersoner vid andra kyrkor.

n
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Hur många lövångersbor som han var i kontakt med och hjälpte tillrätta är det ingen som vet,
men säkert var det många och att hans hjärta klappade alldeles särskilt för lövångersbor kan
nog tagas för givet. Och att hjälpa tillrätta det gjorde alla som kommit tidigare, de som kom
senare.
Alexander och hans fru gjorde ett nytt besök i Lövånger efter det han pensionerats 1933.
Alexander Pettersson avled år 1935. Hans fru gjorde senare två besök i Lövånger.
Även om det snart bildades församlingar på de orter där svenskar bosatte sig så var kyrkornas
framgångar väl ändå relativt blygsamma om man mäter dem i siffror. Andelen kyrksamma
var ringa och de flesta emigranter stod utanför emigrantkyrkorna. Det var andra intressen är
de rent religiösa som förde kyrkorna och emigranterna samman.
Tillsammans med kyrkorna bildades en lång rad föreningar varav nykterhetsrörelsen kom att
spela en stor rollliksom de olika landskapsfOreningarna. Sångföreningar var också populära
och det viktiga var att komma samman och träffa andra svenskar och skandinaver.
Där skandinaver fanns sökte man sig tillsammans och fanns det flera från samma socken eller
landskap var det ännu mer vanligt att man träffades, samspråkade och berättade om brev
hemifrån och om andra nyheter. Alla hade mer eller mindre hemlängtan det framgår av de
brev som finns bevarade och de berättelser som återvändare förmedlat.
Emigranter från samma landskap kunde gå samman och fira midsommar vilket oftast blev
väldigt fosterländskt, spelmansstänunor och folkdansuppvisningar var ett annat sätt att råkas.
Vid Sverigejubileet i juli 1938 samlades över 100.000 svenskamerikanare i Minneapolis. I
detta led av svenskamerikanska jubileer kommer så 150-årsminnet av de första större emigrationsgruppernas inresa till Amerika 1996.

l.

Att kyrkorna aktivt bidrog till att väva samman de olika svenskbygderna till ett något så när
homogent Svenskamerika har redan nämnts men den märkliga och rika floran av svenskspråkiga tidningar hjälpte till att hålla svenskheten vid liv. I tidningarna "Hemlandet",
"Den svenske Republikanen", "Nordstjernan", "Svenskamerika" och "Vestkusten" fördes
svenskheten vidare. Den svenskspråkiga tidningsfloran har varit rik och finns fortfarande
kvar och enligt uppgifter finns det fortfarande fem sådana tidningar kvar för närvarande.

d

Dessa tidningar var också bra fOr de svenskar som med sina litterära alster ville bli publicerade. En av de mera kända diktarna, även i Svftlge, var Artur Landfors, född i Edefors i
Norrbotten. Han gav ut flera diktsamlingar och i sin sista har han blivit riktigt fosterländsk.
l en dikt kallad Hembygden, skriver han så här:
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"Fosterlandet! Det är abborgrunden där vi metade l
det är stenarna i forsen som vi klättrade över l
det är viken där vi seglade vår första barkbåt l
och sprang barfota i gräset bland solgäddorna l
Det är handelsboden där vi köpte vår första strut karameller l
Allt detta är fosterlandet"

Nog framgår det att han hade hemlängtan.

Jonas August Ågren, Kräkånger.

Johan Olov Ågren, Kräkånger.

Några som också bidragit med små dikter och dagboksanteckningar är bröderna August och
Johan Ågren från Kräkånger, nuvarande Lövsele. De reste över 1893 och har beskrivit hur
besvärlig deras resa varit.
Innan de reste hade de tillverkat varsin träkista som de använde som resväskor. Att de emigrerade lär ha berott på att deras far häftade i så stor skuld att han inte vågade fara till
kyrkan på söndagarna för sin fordringsägares skull. Men i Amerika skulle hans söner ha det
lättare att förtjäna ihop till och betala faderns skuld.
Eftere att ha arbetat i Amerika några år återvände bröderna och då Johan skadats i ryggen
vid en olycka i en gruva stannade han för gott hemma i Lövsele medan brodern August återvände till Amerika för ytterligare en period. Johans resväska, trälådan, hade han med sig hem
och den fanns kvar till för några år sedan.
August Ågren åkte för andra gången till AJwrrika 1908. Den här gången reste han från Trondheim och till skillnad från förra gången gick resan fort och bra. Han arbetade nu vid järnvägsbyggen och i diverse byggnadsjobb. I en anteckningsbok har han bokfört de pengar han förtjänat och vad som skickades hem. I december 1908 sänder han 209 dollar, maj 1909 137:-.
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d" efter är beloppen på under 100:·, men i april1910 är summan hela 510 dollar. Efter vissa

~aders noteringar har han skrivit 5:· eller 10:· dollar till mor!

Han bokförde även inköpen. En hatt kostade l dollar, skor 2:75, kostym 10:·, kavaj 6:·,
hängslen -:65, hyvel3:85, vinkel och tumstock 1:40 dollar.
August skrev även en del dikter. Nyårsdagen 1895 skriver han följande:
"Se himlens mattade stjärnor fly och vinden vaknar i skogens gömma.
Ty solen bådar en morgon ny när ljuvt sin glans hon ses tömma.
En nyfödd morgon, ett nyfött år till oss kommit med löften rika,
och från den tid som till glömska går i fjärran minnen rika."
Den 18 december 1908 antecknas: "Jag har nu arbetat här på Grand Trunkbanan i
tre månader med rälsläggning."
"Den 25 december. Jag firar jul här. Det känns trevligt att vara inne i Vinnepeg några dagar
då man legat ute i ödemarken så lång tid."
5 juli 1909: "Jag har nu träarbete. Vi har byggt en stallbyggnad för 64 hästar, men idag kom
en cyklon och allt blev bara spillror."
Vinnepeg den 31 okt 1909. "Det blivit höst, ur skogens bröst, en suck så matt jag hör. Och
vart jag ser, allt mörkt sig ter, allt vissnar bort och dör."
Julen 1909. "Finns det ett minne rent och skönt, det härligaste bland minnen. Så är det
julen med ljus och grönt, en fest för barnsliga sinnen. Det är jul igen, om jag får leva
hoppas jag att nästa jul få frra i gamla landet."
Arbetet för den andre brodern i gruvan hade varit riskfyllt och en dag skriver han:
"The mine have started up nan, sine the flood is over. Arbetet har nu börjat i minan
(gruvan) efter tre månaders uppehåll, rådu är nu så pass fixad att train kan börja gå igen."
24 juni: "The midsummer day last year I vas in Field B. C. and i vas Working the midsununer·
dag ta."
1

16 okt.: "Idag har det varit en liten gasexplosion i minan så att alle man skyndsamt måste
upp. n

~t

Vid en olycka strax efteråt omkom två man och flera skadades, däribland Johan Ågren.
Anteckningarna blir nu ibland på engelska men många dikter kommer till, ofta vemodiga
och med stänk av hemlängtan.
August besöker sin broder Johan på sjukhuset och kanske föds tanken där på att återvända
till Sverige.

·.
.em

Hemresan kommer mer och mer i tankarna och i en dikt skriver August:
"Tanke kunde du mig bära, långt bort över land och bölja,
till mitt kära gamla land i nord.

r.

'•

r~

Ifrån främlingslandet himmel modigt skulle jag dig följa,
bon till Nordens klara himmel över fosterjord ."
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Under depressionsåren efter 1929 återvände många missräknade utvandrare till Sverige.
Krisen gav även kraft åt utlänningsfientliga vindar i Amerika, vilka vi nu kan känna igen
i vårt eget land för närvarande. Denna svåra kris satte punkt för svensk massinvandring.
De som kanske drabbades hårdast var de agrara delarna av Svenskamerika. Många fannare
fick gå från gård och grund, däribland åtskilliga lövångersbor.
I fortsättningen framstod Amerika inte bara som det expansiva landet i väster, "Det förlofvade
landet", som tycktes kunna uppsluka hur många emigranter som helst. Även i detta land fanns
det motsättningar och arbetslöshet.
Efter andra världskriget har ändå en del från våra trakter sökt sig över till Amerika men inte
bara dit, nu är det även till Australien, Asien, Mellan-Östern och länder i Afrika som taget
emot lövångersbor.
Under den här perioden på 100 år har det skett en betydande återinvandring, migration.
Av de ca 600 personer som utvandrat har en del återvänt och på nytt utvandrat. I några
fall flera gånger om. Men grovt räknat så har av dessa drygt 600 emigranter ca 160 återvänt
för gott.
Det aldrig falnande intresset för emigrationen och dess människor tar sig inte minst uttryck
i intensivt släktforskande på båda sidor Atlanten. Emigrationsepoken aktualiserar också att
det gamla utvandrarlandet nu blivit ett invandrarland med förhållanden och problem som
ofta för tankarna tillbaka i tiden och hur det ..-ar då i Amerika, för hundra år sedan.
KÄLLOR
Beijbom, Ulf: Utvandrarna och Svensk-Amerika.
Beijbom, Ulf: Mot löftets land.
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Peter Gustafsson:

Nödåret 1867 - ur styrmannen Gustaf Holmströms
dagboksanteckningar
e
s

Under de senaste decenniernas diskussioner och debatter om "utsugning" och "avfolkning"
av Norrland, har man stundom kunnat höra ordet "kolonialpolitik". Här är emellertid inte
platsen att vidare utreda detta, men väl konstatera att den varit ett faktum under långa
tider. Den kan spåras ända ner i 1300-talet och den var en realitet åtminstone fram till 1765.
Under hela denna tid var den bottniska handeln och seglationen mer eller mindre hårt reglerad på så sätt att all utländsk seglation var förbjuden på hamnar i Bottenhavet och Bot~en
viken och inhemska fartyg därifrån fick ej avyttra sina laster söder om Stockholm och Abo.
Dessa bär grovt skisserade förhållanden var det "bottniska handelstvånget", satt i system
genom de stora handelsordonantierna 1614, 1617 och 1636. Oppositionen mot det växte sig
allt starkare under 1700-talet och vid 1765 års riksdag • när "hattarnas" välde bröts • fick
det av Stockholms grosshandlare och köpmän dominerade borgarståndet till slut ge vika
och isen var äntligen bruten.
Någon flygande start blev det emellertid inte för den bottniska handeln och seglationen, även
om man var mycket tidigare ute på den finländska sidan än på den svenska. De bottniska
städerna fick full stapelfrihet först år 1812. Men under decennierna därefter börjar den
stundom storartade utveckling av skeppsbyggeri och seglation som för Västerbottens del kartlagts av framlidne redaktören Kurt Boberg i Umeå i hans utmärkta arbete "Västerbottnisk
skeppslista". Han, och flera med honom, menar att den var en väsentlig orsak till bl a stadsgrundandet i Skellefteå 1845. Namn som Sandström, Clausen, Franzen, Markstedt, Hällberg
m fl hänger intimt samman med framväxten av staden Skellefteå och dess första storhetstid
- som sjöfartsstad.
Orsakerna till denna utveckling är kanske främst att söka i en ökande efterfrågan på trävaror
ute i Europa, där den pågående industrialiseringen bl a innebar snabbt växande städer. Kulmen inträffar under 1870-talet, varefter allt ojämnare trävarukonjukturer och en allt starkare
konkurrens från ångfartygen leder till en allt snabbare stagnation i den bottniska segelsjöfarten, vilken i stort sett kan sägas vara ett avslutat kapitel vid sekelskiftet 1800/1900.
Framlidne redaktören och ordföranden i museistyrelsen i Skellefteå, Carl-Ola Andersson, var
den förste i vår bygd som såg de kustbundna näringarnas betydelse för bygden och dess utveckling i ett vidare sammanhang och han tog också ett samlande grepp på kartläggningen av
skeppsbyggeriet, seglationen, sågverken, arbetarrörelsen m m i skelleftebygden. Man undrar
då och då, vad skulle ha kommit av hans penna om han inte ryckts bort så tidigt? Hans rika
material fmns i Skellefteå museum.
Man kan bara hålla med Carl-Ola Andersson, som tidigt konstaterade att våra arkiv och
museer speglar alldeles för litet av denna betydelsefulla epok - ty den försvann så hastigt att
ingen riktigt hann med. Och någon systematisk dokumentation förekom ju inte i den tiden.
Men vi har ofta frågat oss: vart tog det vägen- fartygsmodeller, ritningar, redskap, skuttavlor, "gamla papper" m m- när de olika handels- och redarhusen flyttade söderut eller skingrades?

D~k, i gott forvar hos släkten Holmström fmns .w.Jtjämt bonden och sjömannen Gustaf Holms~roms dagboksanteckningar åren 1864-71. Låt vara en smula lapidariska, ger de oss ändå en
VlSS uppfattning om förhållandena i den här tiden, såväl till sjöss som hemma på landbacken.
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Bonden och styrmannen Gustaf Holmström (1830-1899).
Bilden är tagen i Köpenhamn den 26 juni 1864.
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Gustaf Holmström var född i Tuvan år 1830. Han tog styrmansexamen i Härnösand och kom,
dan han bildat familj, att slå sig ner i Innervik. Han dog 1899. Han gick till sjöss redan 1843
:h hann segla både på Medelhavet och i salpetertraden på Chile i engelska fartyg innan han
ökte sig hemåt för att segla som styrman i skellefteskutorna Fanny (skonert), Junior (brigg),
~harlotta (brigg) och Johan (brigg). Han var nog representativ för den kategori av kustbor
som skrevs som "bonde" i kyrkböckerna men som, jordbruket till trots, ändå hade sin väsentliga utkomst av sjötjänst eller annat med skeppsbyggeri, sågverksrörelse och seglation sammanhängande näringsfång.
Men "bonden" är ändå alltid närvarande och han noterar egna iakttagelser eller underrättelser om årsväxten hemmavid och kommenterar också grödor och spannmålspriser på destinationsorterna.
Och som den sjöman han är, ger han ständigt akt på vädret och dess skiftningar och för
mycket noggranna anteckningar därom.
seglationsperioden på Bottenvikens hamnar var inte så lång för seglande fartyg av trä; de
hade inte så mycket att sätta emot i nyis och drivis. Vanligtvis kunde man komma iväg med
första lasten under maj månad; och sista resan till hemmahamnen kunde bli en ganska så
besvärlig kapplöpning med vintern.
Ännu kortare blev seglationsperioden det olycksaliga nödåret 1867. Men om detta och mycket
annat får Gustaf Holmström själv berätta.
Texten har något normaliserats och interpunkterats för att underlätta läsningen.
"1867.
Från början av 1867 var det ovanligt kallt och mycket snö; mesta delen urväder så att vägarna
kunde icke hållas öppna på något villkor. Folket kunde med stor möda hålla sig ved och värme.
Den samma vintern var en ovanlig penningkris; dess make har jag ej överlevt. Folket föryttrade
sina kreatur för höbrist och penningbrist. En ko i bästa ålder kostade 30-36 Riksdaler Rm och så
mycket med auktioner har aldrig varit i den här orten. Hundratals människor får gå från hus och
hem, möbler och egendom - mest för underpris . Det är ett under om den ene har att låna den
andre en skärv; och så dåligt om förtjänster har näppeligen varit förut. Det är en händelse vis att
en arbetskarl får arbeta en eller någon dag för endast födan. Det stryker om hundratals personer
i byar och (på) vägar med tiggeri. Man får även höra ledsamma händelser - mest uppifrån landet;
dem får spisa sitt furubröd och halmbröd. Även höres det så att en del får svälta ihjäl. Orsaken är
troligtvis mycket köpmannens omänskliga hårdhet. Landet är mest borgat ut och krediten är alldeles slut. Vad som beträffar matvaror, finnes hos köpmannen något så när efter vanligheten, men
pengar finnes icke. En tunna råg mot kontant kostar 21-23 Riksdaler Rm, på kredit 26-28 Riksdaler
Rm, 6 % ränta.
Från påsk till den 11 maj är och har varit mest kallt. Det har varit mest rimfrost på fönstren var
morgon. Den 8, 9, 10, 11 maj stark nordlig vind med snöbyar och frusen snö; nättopp det glirar
till i solväggen mitt på dagen. Mest mulen luft. Det finnes nättopp någon barjordsfläck bredvid
husen. Snön går över hagarna. På (de) flesta ställena ser man bara störarna. Nu, den här dagen,
lördagen den 11 maj , starkt urväder från nordost.

14/5. Om morgon var det litet rimfrost nederst på fönstren; klar luft mest hela dagen. Om aftonen
blidde luften överhöljd med moln, en moj bris från ostlig. Snön blidde litet blöt mitt på dagen. Jag

var till Tuvan mitt på dagen och stod på skidor fram och tillbaks på skaren. J ag rände över hagarna
på alla ställen. Jag såg icke ett tecken till blöta eller bäck eller vattukälla. Lika som svarta vintern.
15/5. Om morron var det ingen frost på fönstren. Mitt på dagen kom syster Matilda från Ersmark
och drog kälken med lass rätt från Tuvan till Innervik på skaren ...

27/5. Reste jag ner till Bjurön med kapten Holmberg och besättningen på skonenen Fanny. Vi hade
4 hästar: A. Bäckman, C. Stenlund, R. Stenvall och kaptens häst. Körde isen från Innervik till
Yttervik; från där till Bureå landvägen, från Bureå till Burvik isvägen. Spisade där hos Eriksson;
från där till Bjurön. Började resan från Innervik kl 1/z 8 på f m. Kom till Bjurön på Fanny kl 1/z 11
på e m. Mycket dåligt före på land och is; en massa med snö och vatten. Mest klar luft och stillt
väder. Isen var vit och stark (ut)med land såväl som till sjöss. Vi kunde icke se någon vak eller
öppning så långt vi kunde se från Bjuröklubb.

4/6. Om morron var det mulen luft och stark bris från S:lig; fortsatte tills kl 6 på e m . Så börja det
regna, vinden mojnade av litet. Kall väderlek. Isen stark och körbar. Jorden mest snöbetäckt,
mycket få barjordsfläckar. Snödrivor gick överst med hagarna på de flesta ställen. En liten skillnad
på isen långt till sjöss .

9/6 Pingstdagen. Om morron var det regn och mulen luft. Kl 8 på f m lättna det upp. Sedan om
dagen mest klar Juft, kall bris från NNV. Om kvällen börja det frysa is - man kunde icke så någon
vak med kikaren från Bjuröklubb, endast något såg här och där; mycket snö med stora drivor.

16/6. Mest klar luft och någorlunda bris från S t V; isen körbar. Från Bjuröklubb syntes en öppning
på isen från Grundskatan längs grundena norrut. N :Iig smal ränna. Fast och väl is innanför - utanför
vit och mäktig is. Det var ännu mycket snö på landet. Det syntes en större öppning söder om
Grundskatan. Om afton kl 10 fick vi se från Bjuröklubb söder om Grundskatan att (ett) fullriggat
skepp och en ångbåt stävade sin kurs norrut mot Ursviken efter öppningen som var i isen. Ångbåten
kunde slå sig fram till Ursviken, men skeppet måste vända om söder ut igen, för isen gick tillsammans och vinden gick på nordlig.
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2316 Midsommarafton. Klar luft och S:lig vind. Vackert vä~er, utmärkt vackert väder. Havet var

est övertäckt med is. Utanför grundena en liten öppning. Angbåten kom från Ursviken, skulle gå

~erut. När han kom mitt för Bjurön måste han vända om igen och gå tillbakas, för isen satte ihop
~ad förr öppet var. Man kunde bara se is på havet. Vi var iland på Bjuröklubb om kvällen; var där
till kl l om natten och spatserade. Det var ännu snödrivor i backliderna som bar att gå uppå. Vi
spatserade på desamma på norra sidan av__ Bj~röklubb. Vi var i fyrtornet nå~~t av tiden .• M~n _kunde
icke se något grönt strå på marken eller lov 1 skogen. Folket hade endast borJat på att sa pa vissa
fläckar.

26/6. Om morron var det klar luft, någorlunda stark bris från NV. På hela Bjuröfjärden blidde
!andlös, isen. Isen följde med vinden och kom mot skutan. Vi lät gå styrbords ankare med, så att vi
hade bägge ankarena ute och mesta delen av kättingar, men det stoppade inte. Vi följde med mot
land innerst i Bjurö hamn tills isen körde på stenar på ömse sidor. Vi stannade i en liten vik så
mycket att skutan låg flott. Isen som sköt upp på land var 3 alnar och 3 tum (tjock). Ännu fanns
det snöhopar på land .... men på få ställen. En skonare kom från Piteå, som måste ankra innanför
Skallöudden. Han kunde icke segla sydvart för is. Man kunde icke se någon öppning i havet för is
annat än nordvart.
27/6. Om morron var det klar och vacker luft. S:lig vind. Isen började gå från skutan och satte från
land. Vi såg flera seglare som passerade Bjurön och stävade sin kurs norrut mot Ursviken. De
kunde just med stor möda komma fram för is. Kl 8 på e m seglade vi från Bjurön upp till Ursviken.
Vi hade mycket med regn och storm - men varmt väder. Stora iskälar passerade vi. Isen låg på
botten på 4-5 famnars djupt vatten. Ännu kunde vi se snön på vissa ställen i Bjurön. Men lövet syntes växa fort; för 4-5 dagar sedan var lövskogen mest allsvart. Nu var björklövet lika som vanligt
midsommarlöv; det växte ovanligt fort.
28/6. Om morron ankrade vi (ut)med Rönnskäret Där låg vi hela dagen; regn och blåst från NV;
fortsatte således hela dagen. Medelmåttig kyla. En skonare kom in idag med spannmål - den var
välkommen för hungriga magar.
29/6. Om dagen kl 12 seglade vi upp till Ursviken. Kl 4 på e m ankrade vi utmed Swartlings timmermagasin i Åkerviken. Kl 8 på e m for jag hem till lnnervik. Mest mulen luft med regn, variabla
vindar mest från N :Iig; lika som kylig luft. Ingen snö syntes mer på landet. Det var något grönt på
landet och ängar. En del hade sått färdigt, en del hade något osått. 2 skonare hade kommit in med
spannmål den här dagen. En förfärlig brist på maten och fullt havet med is. En sådan brist på maten
minns ingen det varit ........ Man får höra att människor dö i hunger. Två man har dem funnit döda
som haft skrädsådor i sin mun -ja ovanligt, ja verkligt ovanligt.

Började lasta i Ursviken kl 11 f m den l juli. Fick in lasten den 10 juli kl 10 f m. Första lasten på
detta år. Den 12 juli kl 1h 5 på f m hyvade vi lätt i Åkerviken. Det var alldeles stillt väder. Bogserade nära till Sävenäs, sedan kom det en liten bris från V som hjälpte oss till sjöss. Sedan om dagen
hade vi mest stillt. En liten bris från SSO. Klar luft och varmt väder. Denna tid står midsommarb~o~stret i sin högsta skrud. J Wahlberg lotsade oss ut. Natten mellan den 13 och 14 juli passerade
VI Ostra Kvarken, första resan söderut med moj NV:lig vind. Mest luftvind. Under samma tid
observerade vi ismassor i lä och lovart; varmt väder. Över Bottniska viken hade vi mest stillt väder.
Luftvinden drog oss över havet från N:lig.
r. r~
Från Finngrundsskeppet kryssade vi hela vägen till Ölands södra udde, med jämn bris från S. Där
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fick vi NO vind, med regn och åskväder. Fortsatte med detsamma tills vi kom förbi Bornholm.
Sedan fick vi SV vind. Natten mellan den 27 och 28 juli fick vi stark storm från VSV, regn och
tjocka. Vi tog in bottenrev i våra segel. Den 28 gick vi under Mön och ankrade för stark VSV
storm. Där lämnade vi litet proviant till en gotlandsskonare. Den 30 gick vi till segels om morgonen
- fortsatte vår kurs upp till Lubeck, med regn och tjockt väder. Den 31 kom vi upp till Lubeck om
aftonen. Ångbåten drog oss upp. Fem dagar höll vi på med lossningen. Den 8 augusti om aftonen
lämnade vi Lubeck igen. Den 10 på f m passerade vi Bornholm. Den 15 passerade vi Understen,
med frisk god vind från S och vackert väder.
Den 16 passerade vi Norrskärs fyr med frisk god vind och oppljust Den 17 kl 6 på f m kom vi in
till Ursviken med frisk SV vind . Den 20 lossade vi barlasten. Den 21 började vi med lastningen.
Den 30 hade vi lasten inne. Den 2 september gick vi till sjöss från Ursviken, andra resan, för NV
vind. Kl 2 på e m lämnade vi lotsen. Och densamma tiden stod allting härligt på landet. Årsväxten
såg lovande ut. Han (komet) hade nyss börjat mata.
Den 4 passerade vi Norrskärs fyr - med kryssning för S vind. Klar luft, jämn bris, men ovanligt
kallt. Den 14 kom vi in till Travemunde. Vi hade jämt 12 dygn från Skellefteå hit. Jämn och vacker
vind, mest upphållsväder och någorlunda varmt sedan vi kom i Östersjön. Den 15om morgonen
tog vi en ångbåt som bogserade oss upp till Lubeck. Kom dit kl 4 på e m, med stark S bris. Den 17
började vi med lossningen. Fortsatte sedan hela veckan. Jag blidde sjuk i början vid lossningen, en
hård krämpa genom bröstet. Jag kunde icke taga i något. Jag räknade ut lasten. Den 23 fick vi ut
lasten. Sedan lade vi lårbotten för barlasten.
Den 25 halade vi ut från hamnen, utom bommen, förtöjde där. Den 27 gick vi till segels från
Lubeck. Kl 1h 12 lämnade vi lotsen utanför Travemtinde- god vind. Den 28 kl 2 e m passerade vi
Rammershus (på Bomholms NV udde). Kl 11 e m passerade vi Långe Jan - med stark bris. Tog in
rev och gjorde fast storseglet. Mulen luft. Ett bakkast slog sönder focken. Den 30 fick vi lots utanför Sandhamn. Tog vi ångbåt vid Sandhamn. Densamma bogserade oss upp till Stockholm; kom dit
samma dag kl 7 om kvällen. Stark VSV vind. Lossade barlasten.
Den 5 oktober tog vi en ångbåt upp till Skeppsbron, förtöjde i land, tog in ställningen. Den 7
började vi lasta; något kylig luft. Den 14 fick vi fullt rummet. Skalkade luckorna. Om aftonen
halade vi ut från kajen- förtöjde vid en boj. Om morgonen den 16 tog vi ångbåten, som halade
oss ett stycke, sedan seglade vi och kryssade ner till Vaxholm. Den 17 gick vi till segels för OSO.
Seglade hela dagen. Kl 1h 9 e m passerade vi Skomakaren. Den 18 passerade vi Understen med
jämn SO bris. Den 19 kl 1h 4 passerade vi sydostbrottens fyrskepp, kl 1h 9 f m passerade vi
Fjäderägg, mulen luft och litet regn. Samma afton kom vi till Bjurön. Låg där till söndag morgon.
Kom in till Ursviken söndag afton den 20 oktober.
Lossade hela lasten i båt. Öppet vatten och vackert väder till den 29. Sedan begynte det frysa och
blidde vinter med en gång. Lördagen den 2 november for vi frånbord. Med stor möda kom vi iland
med båt och våra saker i. Vi körde över Storbron ( = Lejonströmsbron) - älven var så svag, vi kom
oss icke över densamma. Slut på denna sommar. Väl och bra har det gått. 7 fartyg lossade under
samma tid.
Sista resan från Stockholm hade vi 3 dygn från Skornakaren till Ursviken. Den 29 oktober började
det frysa och blidde kallt; fortsatte sedan med vintern. En del av folket hade sått - hälften före midsommaren, men största delen efter midsommaren. Åker och ängar växte fort och såg ut lika som
mognad till ett gott år. Men olyckan hände - den som verkligen var svår: den 2, 3 och 4 augusti nätterna mellan dessa datum- frös allting ·på landet. Till och med frös det i vattukällorna. Så var det
förbi om det goda året - och ett dåligt istället. #ttDen 11-14 september började folket skära sin årsväxt. Den var mycket dålig. En del gick att tröska,
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men största delen kunde man icke tröska . Största delen var blott matat lusen i kornet - en del ingen.
Folket hackade av främre delen av banden och torkade och gjorde det till mjöl. Och en stor hop
folk måste spisa mossasoppa och och bark. Det var ordinerat av vår överhet, nämligen av landshövding Cygnaeus. Och halmbröd var gångbart för bönder och allmogen.

Hos handlare krediten är stängd och inga arbetsförtjänster på något sätt. En duktig arbetskarl får
man gott till att arbeta för maten och tiggare går hoptals. Och de kan med stor möda livnära sig.
Det är frågan om att svälta ihjäl. Och länsmannen far och pantar jämt, möbler, hö och kreatur,
med jordägor. Tjänstemännen förtjänar stora pengar. Vallhö går bort på auktion för 16-20 öre
pundet ( = lispund, 8 1h kg). Möbler går bort för 1/3 värde, 1/16 mantal går bort på sina ställen
för 500 Riksdaler Riksmynt Det ser ut lika som hela socknen skulle bli öde.
Handlarna är det som anfäktar lantmannen - förnämligast P. Bergström. Han har sin stora korsbyggning österst i staden, östan för torget ( = nuvarande stadsparken). Han har gjort hundratals
människor husvilla; en stor skojare i alla maner. Men mig är nåden vederfarit, jag lider ingen nöd
hittills. Jag har förtjänat med min sjötjänst så mycket att jag köpt vinterfödan.
Is och snö låg på land och hav till nära slutet på juni månad . Vinter till nyåret var skaplig; lagomt
snö med måttligt kallt. 3 dagar före jul var det mycket kallt."

Om Fanny
Den 2217 1848 löpte skonerten Fanny av stapeln på Strömsörs varv (vid älven nedanför
stadskyrkan i SkeUefteå) som det första i raden av det 10-tal fartyg som ryske vicekonsuln,
skeppsredaren, grosshandlaren och stadens förste styresman Seth Michael Franzen lät bygga
på detta sitt varv. Hon byggdes i furu på kravell, och skeppsbyggmästare var Samuel Hortlund från Hortlax. Hon var 90 fot lång, mätte 154 ton, hade fallande stäv med galjon och
7 mans besättning. Under sina första år gick hon på Medelhavet. Franzen sålde henne 1857,
varefter hon seglade för olika skeUefteredare - Rederi Fanny - fram till 1878, då hon såldes
till Vätö (Sterbsnäs) i Roslagen. Där redades och seglades hon av O. Wilsson till 1891, efter
vilket år hon är borta ur skeppslistorna. Hennes slutliga öde är ännu okänt.
Konsul Franzen var son till skalden och biskopen Frans Michael Franzen, "Fanny-sångernas
skald". En av hans döttrar och syster till konsul Franzen hette Anna Francisca, men kallades
Fanny. Hon dog den 18/41848, samma år som skonerten Fanny löpte av stapeln.

...

Foto: Starens sjöhistoriska museum.
.r.r-
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Stig-Henrik Viklund:

FÖRENINGSLIVET I LÖVÅNGER
Folkrörelsearkivet i Västerbotten genomförde en arkivinventering under perioden
mars 1992 till januari 1993 omfattande föreningsarkiv från Lövångers f d kommun.
Inventeringsarbetet utfördes av Olof Amkoff. Materialet sammanställdes till en
rapport av Peter Gustafsson. Inventeringen bildar underlag till information som
delges via Nationella arkivdatabasen 1996.
Vad som har hänt efter arkivinventeringen, kommentarer baserat på inventeringsresultatet m m presenteras nedan. Jag brukar återge skrivna avsnitt som berör
föreningar i bygden. Här inget undantag!
ANTIDROG (f d Nykterhet)

Vad sammanställningen rörande arkivinventeringen inte tog med var den nykterhetsförening i Lövånger av Svenska Nykterhetssällskapet som bildades år 1843. (l)
Den första blåbandsföreningen blev Lövångers allmänna blåbandsförening - bildad
1904. Därefter tillkommer Daglösten och Önnesmark (1905), Vebomark (1907) -reorganiserad 1925, vad jag förstått den enda kvarvarande blåbandsföreningen nu
i lövångersbygden (!) samt Broträsk och Hökmark (1908).
Följande hittar man i Västerbottens läns blåbandsförbunds årsbok 1918:
"Föreningar, anslutna till förbundet, korresponderande ledamöter samt medlemsantal
den 31 dec. 1917.
Broträsk, Herr Arvid Öhman, Broträsk, Lövånger
Hökmark, Fröken Hildur Rönngren, Hökmark, Granliden
Lövånger, Hem. =äg. Jonas Brännström, Selet, Lövånger
Mårtensboda, Hem. =äg. J. M. Boden, Mårtensboda,
Lövånger
Vallen, Fröken Frida Deger, Vallen, Lövånger

52
54
27
13
55"

Arkivinventeringen har inte medtagit SBU-avdelningar/-grupper och Hoppets Häravdelningar. För att få en uppfattning hur många sådana föreningsdelar fanns delger
jag här nu ur SBF:s Adresskalender 1946-1947:
"
Broträsk:
24
Bbf.: Hr Eskil Broman, Broträsk, Lövånger.
Hoppets Här: Fröken Ella Öhman, Broträsk, Lövånger.
Studiebibl.: Hemmansäg. Karl Persson, Hötjärn, Lövånger.

58

Daglösten:
Bbf.: Hr P. J. Eriksson, Daglösten, G~hliden.
SBU-avd.: Hr Eskil Stenlund, Daglösten, Granliden.
Studiebibl. : Fröken Thyra Öhman, Granliden.
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26

42

33

Kåsböle:
Bbf.: Fröken Ella Samuelsson, Kåsböle, Uttersjöbäcken.
SBU-avd.: Fröken Nanny Samuelsson, Uttersjöbäcken.
Lövånger:
Bbf. : Kyrkovaktmäst. Sem Nilsson, Lövånger.
Majblomman, Bissjön:
Bbf.: Fröken Anna-Lisa Johansson, Bissjön, Hökmarksby.
SBU-avd.: Hr Gottfrid Lilja, Bissjön, Hökmarksby.
Hoppets Här: Lärarinnan fru Adelina Johansson, Bissjön, Hökmarks by.
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Mårtensboda:
Bbf. : FolkskolL Fru Gunbild Öhman, Vebomark.
StudiebibL : Hr Helmer Bränström, Mårtensboda, Vebomark.

21

Svarttjärn:
Bbf.: Fröken Gerda Olofsson, Svarttjärn, Sjöbotten.
StudiebibL : FolkskolL Gunnar Marklund, Svarttjärn, Sjöbotten.
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Vebomark:
Bbf.: FolkskolL Joh. E. Öhman, Vebomark.
SBU-grupp: Fröken Gunborg Broman, Vebomark.
Hoppets Här: FolkskolL Joh. E. Öhman, Vebomark.
Studiebibl. : FolkskolL Joh. E. Öhman, Vebomark.

Vebomarksfest, 1920-talet. Arrangör: Vebolftarks blåbandsförening.
Fotograf: Peder Lindmark.
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Ytterbyn:
Bbf.: Fröken Eva Åberg, Ytterbyn, Vebomark.
SBU-grupp: Hr Holger Lindström, Ytterbyn, Vebomark.
Hoppets Här: Fru Ellen Åberg, Ytterbyn, Vebomark.
Studiebibl. : Fru Ellen Åberg, Ytterbyn, Vebomark.
Önnesmark:
Bbf.: Fröken Ingrid Granlund, Önnesmark, Granliden.
SBU-avd. : Fröken Doris Eriksson, Önnesmark, Hökmarksby.
Hoppets Här: Fröken Doris Eriksson, Önnesmark, Granliden. "

Då det gäller IOGT-NTO har 15 grundloger och 2 ungdomsloger framtagits i
arkivinventeringen. Den äldsta IOGT-logen = 827 Håll Troget Ut, Lövånger,
stiftad av guldsmeden J. A. Sundberg från Skellefteå anno 1884. (2)
Två SGU-avdelningar i lövångersbygden, dels 399 Vita Rosen, Lövånger
(1932- 1950-talets slut), dels 622 Vallen, Vallsträsket.

SGU-avdelningen Vita Rosen, Lövånger. Foto: B. Lindahl.
Motorförarnas helnykterhetsförbund 319 Lövånger bildades den 11 september 1953.
Många MHF-lokalavdelningar i länet kom till till före!
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EKONOMI

Arkivinventeringen lovordades särskilt av Riksarkivet att så många ekonomiska
föreningar var medtagna. Här nedan må anges antalet föreningar kategorivis:
Byggnadsföreningar (bönhus, folkets hus, bastu, samlingslokal,
idrottsplats, tvätt/badhus)

29

Djuravelsföreningar (tjur, hästavel)

13

Elföreningar (belysning, distribution, vägbelysning, kvarn- och
belysning)

15

Fiskevårdsföreningar (fiskevårdsområde, fiske- och miljövård)

04

Hamnföreningar (även kajföreningar)

04

Jaktvårdsorganisationer Gaktklubb, jaktvårdsområde,
jaktvårdskrets)

19

Mejeriföreningar

13

Samfällighetsföreningar

08

Sjuk- och begravningskassor
OBS! Se Humanitär

07

sågföreningar

05

Vatten- och avloppsföreningar

09

Vägföreningar

13

Övriga
(kvarn, föreningsbanken, fiskeläge, telefon, tröskverk,
bilägares inköpscentral, droskägare, frörenseri, hushållningsgille
-bildad 1822!, industri- och hantverk, köpmanna, lantmanna,
invalid- och beväringskassa - bildad som rotebesparingskassa
redan 1765, reorganiserad/namnändring 1852!, traktorägare,
lik- och begravningsvagn samt magasinsfond).

18

Efter genomgång och uppordnande av Hushållningssällskapets handlingar den
senaste tiden har en del föreningar karterats. Här nedan några exempel på
vad man hittade rörande lövångersbygden:
O
Häst/ko/kreturs/försäkringsföreningar
r.
arun.: Kan det vara möjligt? Fick för mig att det fanns en i
Lövånger!
r~

-
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Fiskevårdsförening/klubb/område
Avafjärdens fiskevårdsförening (1947-89),
Broträsk-Hötjärns fiskevårdsförening (1948-),
Högfjärdens fiskevårdsförening (1950-),
Hökmark-Önnesmark fiskevårdsförening (1946-),
Risböle-Kåsböle-Bäcks fiskevårdsförening (1945-50),
Vallens fiske- och miljöförening (1957-).

6

Tjurföreningar
24
Bissjöns (1946-R 1963-), Bjuröns (1908-R 1939-1963),
Bodans, Broträsk-Hötjärns (1934-), Fjälbyns (1945-),
Fällan-GammeJbyns (1944-1972), GammeJbyns (1948-),
Gärde (1945-1961), Hökmark-Bodans (1938-1974),
Hökmarks, Hökmarks västra (1939-), Hökmarks östra
(1941-), Kräkånger-Selets (1942-), Kåsböle, Mårtensboda
(1945-), Nolbyns (1950-1964), Risböle-Bäckåns (1949-1965),
Selets (-1974), Svarttjärns (1949-1962), Uttersjöns (1912R 1942-), Vallens (1935-1974), Vallsträskets, Vebomarks
(1937-1986), Ytterbyns (1944-).
Svinavelsföreningar
Broträsk-Hötjärns, Broänge (1933-), Gärde, Lövsele.

4

Några exempel på ekonomiska föreningar:
Äldsta bönhusföreningen lär vara i Hökmark (bildad 1911). Intressanta handlingar
finns i Lövångers sockenmuseum t ex protokoll1937-45 för Lövångers idrottsplatsförening (bildad 1934, upphörde 1958). Men även Lövångers nykterhetsvänners
andelsförening (1915-61) som finns i IOGT-logen 4026 Stjärnbanerets arkiv! Inget
arkivmaterial är bevarat efter Uttersjöns bastuförening (1940-o. 1952).
1935 bildades Vallens badhusförening. Invigningen av badhuset ägde rum under luciadagen. Bad serverades varje lördag för herrar, varannan fredag för resp. damer och
skolbarn. Priser då? Bastubad 35 öre, karbad 50 öre! Namnbyte till Vallens tvätt- och
badstuguförening då föreningen reorganiserades 1943. Badverksamheten pågick till
1960. 1950 inrättades tvättstuga. Då kostade det 1:25/timme att tvätta. 1975- då
föreningen slutade ha sin verksamhet - kostade det 4:-/timme. Inte så farligt - eller
hur!!?? (3)
Äldsta jaktvårdsorganisationen i Lövånger
1946.

= Mårtensboda jaktvårdsförening från

Mejeriföreningarna var gamla: Selet (1868), Avan (1870), Risböle och Uttersjön
(1872), Mångbyn (1885), Hökmark (1889) samt Näset och Västra Vallen (1890).
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Mejerskor i mejeriet i Hökmark, ca 1917.
Kan inte låta bli att delge ett utdrag av ett bygdebrev från Hökmark införd i NV
11/6 1931 - skriven av signaturen James:
"Om man fårdas vägen fram från Lövångers kyrkoby, kommer man först till Mångbyn,
sedan till Bodan och Hökmark. Lövångers bussbolags bilar ha sin kosa förbi Hökmark,
och göra sina uppehåll vid bagare Bror Vikströms kafe. Hökmarks befolkning består
huvudsakligen av bönder, men en del bönder äro s.k. storbönder, vinterföder ca lO a
11 kor utom en del smådjur och dyl. Även en del arbetare och hantverkare ha sina bopålar uppslagna här i Hökmark. Så t. ex. finnes en av Lövångers bästa hovslagare här,
vidare finnes ett bageri och kafe samt handlande. Men det viktigaste och vad som legat
oss Hökmarksbor varmast om hjärtat är ändock mejerifrågan. Ett av socknens största
mejerier har varit och är förlagt här; därför är också osten från Hökmarks mejeri bekant
inom hela länet och kanske ännu vidare. Priserna å osten i Hökmarks mejeri har också
varit goda. Därför äro vi nöjda med vårt mejeri. Enligt tidningsmeddelanden har man
måst nedlägga mejerier, till och med större sådana. Även inom Lövånger har detta hänt,
men vi hoppas att vårt mejeri ska stå bi ännu några år, till dess den nu på tapeten varande
centraliseringen av mejerierna kommer igång. Leveransen från byarna Bissjön, Hökmark
och Önnesmark pågår ännu. Funnes inte mejeri, skulle nog penningpungen vara tommare
än vad nu är förhållandet."

Född 29/1 1880 i Lövångers socken.
Hemmansägare. Byggmästare, sockenbyggmästare. Led. av folkskolestyr ., ordf. i
Hökmarks Mejeristyr., byålderman, f. d.
led. av kom.-fullm. och tax.-nämnden, styr.led. i Lövångers Jordbrukskassa .

.-\.:'\ l lE I\ l'ETTEI\SSO:'\
H ölmHtrksby.
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Äldsta samfällighetsföreningen är från Fjälbyn-Älgnäs. Året var 1977.
Följande uppgifter finns rörande sågföreningar: Bjurön (1899-1912), Föreningen
Bäckfors ångsåg upa, Risböle (1912-?), Hökmark och Noret (okända årtal) samt
Uttersjön (bildad 1928, reorganiserad 1955, upphörde 1988).
Nu finns i arkivfilialen i Skellefteå handlingar rörande Risböle vägförening. Den
bildades 1939. Namnbyte 1970: Risböle-Bäckåns vägsamfällighet. 1975 åter Risböle
vägförening!!!
Risböle kvarn var från början 1895 ett kvarnbolag. 1912 blev det en förening som
upphörde 1928.
Föreningsbanken i Lövånger bildades 1934 som Hökmarks jordbrukskreditkassa!
I arkivet efter Lövångers industri- och hantverksförening (1955-61) finns klubbnålar
bevarade!
En ekonomisk förening som Amkoff "missade" var Risböle trävaruförening upa
(1913-32).
Avslutar om de ekonomiska föreningarna med ett utdrag ur Norran 5/9 1925:
"NYBIWAD LANTMANNAFÖRENING.
Vid sammanträde med för saken intresserade å ordenshuset i Lövånger i går afton
och efter föredrag av länsförbundets ordförande agronom Thalen beslöts att bilda
Lövångersonens Lammannaförening.
Till styrelse valdes: ordförande H. N. Broman, vice ordf E. N. Granholm, kassör
P. H. Rönnmark samt ledamöter Seth Broman och Hugo Rönnmark. Suppleant C.
Wallstedt och J. Back/und. Revisorer blevo J. A. Grenholm och O. Brandt. Revisorssuppleanter H. Broman och G. Broman. "

1-'iidd Jfl sept. Jötlf i- Bruii n)!e. Liiviu t ~ " '
Hl'llllllan~ii;mrP . Ordf. i ta x.-nit m nden ..rh
i Lu leå stif ts If hus t ii ll~d i st r.. nrl stlltt hn<l
för· S v . )I ejeriernas Hiksfiire nin:.!. viir·dt ·r i ngs rna n. ri ksantikvar i en~ o m bu d. f. d
IN I. a v inskrivning-sniirnncil• n. f. d . o rrlf. 1
ntluiimnd en Dl'h herf'dn .-uiimrHlen fiir f<~ - 
li)!het s tax .. suppl. i lands t ing-et.
Liini nger.~ .~neken .

HEIUL\:\' NIKOU.l'S IlHmL-\\"
111ånabmm.
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FACKLIGT
Då det gäller fackliga organisationer kan bara konstateras att det funnits väldigt få
i Lövångers socken.
Inom LO har följande funnits:
l) 1932-48 Sv. väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet avd., Lövånger --

1949-65 Sv. vägarbetareförbundet avd. 140 Lövånger 1966-69 ... avd. 10 sekt 7 Lövånger (så står det i inventeringen!?) -1970- statsanställdas förbund avd. 5110 klubb 7 Lövånger.
2) 1949?-58 Sv. byggnadsarbetareförbundet avd. 581 Lövånger -117 1958 - 111 1968 Sv. byggnadsarbetareförbundet avd. 258 Skellefteå sekt 8 1111968- 2819 1973 -"avd. 34 Skellefteå -därefter Sv. byggnadsarbetareförbundet avd. 34 sekt 2 Bureå-Lövånger.
3) 1929 bildad som Sv. skogsarbetareförbundet avd. 321 Vallen-1935 reorganiserad till Sv. skogsarbetareförbundet avd. 628 Vallen
(upphörde 1949).
4) 1945-48 Sv. sågverksindustriarbetareförbundet avd. 49 Kräkånger -1949-67 Sv. träindustriarbetareförbundet avd. 442 Lövsele -därefter till 1978 Sv. träindustriarbetareförbundet avd. 35 sekt 8 Lövsele.
Enligt arkivinventeringen om RLFILRF:
Vebomark
1929-89

Hökmark
1932-38
uppgick i Lövånger

Vallen
1936-reorg./Nä 1946 Vallen-Svarttjärn
-1968 uppgick i Lövånger

l

l

Lövånger -------------1937= = = = = = = = = = = = Lövångers östra
1938-64 uppgick i Lövånger
Men- efter genomgång av äldre tidningslägg (läs: Skelleftebladet 1930)- fann jag
att Viktor Johansson, Backen, Umeå hade ett föredrag den 28 april1930 i Lövångers
sockenstuga. En diskussion förekom under förskollärare E. Karlssons ordförandeskap.
Man beslöt att bilda en RLF-avdelning i Lövånger. En interimstyrelse valdes: Signar
Lundkvist, Selet, sammankallande, Gideon Johansson, Bissjön, Johan Bergström,
Mångbyn, Karl Gabrielsson och Erik Gustafsson, bägge Selet. Noterades om ett nytt
möte den lO maj. (l förbigående kan jag inte låta bli att påvisa att Johansson ifrån
Backen var med om att bilda RLF-avdelningar 3014 i Degerbyn, 115 i Byske, 215 i
Drängsmark, 315 i Ersmark = Kågedalen samt 415 i Jörn).
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Mötet den 10 maj innebar en del val:
Ordinarie styrelseledamöter: A. Pettersson, Hökmark -- Helmer Andersson, Böle -J. R. Andersson, Bissjön -- Johan Bergström, Mångbyn -- Arvid Andersson, Blacke -Enar Johansson, Vallen-- Karl Gabrielsson, Selet. styrelsesuppleanter: Frans
Lindmark, Bissjön --Oskar Brandt, Gärde-- Daniel Sundkvist, Selet.
Revisorer: folkskollärare P. A. Lundmark, Lövånger -- H. N. Broman, Selet -arbetaren Sven Lindahl, Böle. "Ett 20-tal anslöto sig" står det i lokaltidningen.•.
Numera finns i sockenmuseet i Lövånger handlingar rörande några RLF-avdelningar;
dels Lövångers östra (protokoll1944-64, kassabok, verifikat),
dels Vallens- sedermera Vallen-Svarttjärns (protokoll 8/111937 fram till1968).
Följande handling behandlar förändringar bara för några årtionden sedan:
Motion
Vid ordinarie avdelningsstämma med Lövångers RLF avdelning den 27 jan. 1968
diskuterades den nya jordbrukspolitiken och därmed sammanhängande frågor. Därvid
framhölls speciellt de svårigheter jordbruket i vissa fall ställs inför på grund av de nya
bestämmelserna beträffande statligt stöd till jordbrukets rationalisering m .m. Av tillämplingsföreskriftema synes framgå , att statligt stöd till inre rationalisering endast utgår i
samband med genomgripande och kapitalkrävande arealutvidgning. Dessutom erfordras,
att rationaliseringsåtgärden skall omfatta en kostnad av lägst 20.000:- kronor. Systemet
innebär, att flertalet jorbrukare icke har möjlighet att komma i åtnjutande av statligt stöd
till rationaliseringsåtgärder, som kan leda till bättre arbetsförhållanden och ökad lönsamhet. Stämman beslutade uppdraga till Styrelsen, att i motion till Länsförbundsstämman
f.v. b . till Riksförbundet påtala dessa förhållanden och hemställa att åtgärder vidtages för
att få en ändring till stånd.
Med hänvisning till ovanstående får vi föreslå Länsförbundsstämman besluta:

.att
11

2/
3/

Centralstyrelsen genom överläggningar med Kungliga Lantbruksstyrelsen
försöker utverka ändrade tillämpningsföreskrifter beträffande villkor
för statligt stöd till inre rationalisering enligt följande:
Statligt bidrag till inre rationalisering bör utgå utan samband med
kapitalkrävande yttre rationaliseringsåtgärd under förutsättning att
det gäller bestående värden.
Bidrag till sådan åtgärd bör utgå till företag vars kostnad uppgår
tilllägst 5.000:- kronor.
Täckdikningsplan kan omfatta flera brukningsdelar med olika ägare.

Axel Holm
ordf.

Lövånger den 8 februari 1968
Rune Öhman
v .ordf.

Ortsförbundsstyrelsen tillstyrker och rekommenderar stämman att
tillstyrka Lövångermotionen f. v.b.
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HUMANITÄR

1 arkivinventeringen omnämns att handlingar efter "Lövångers erkända sjukkassa"
finns i Försäkringskassans arkiv i Umeå: protokoll1935-54 samt huvudbok 1933-61!
Men - för att förtydliga det hela måste följande delges:
Den bildades som Övre Norrlands erkända lokalsjukkassa avd nr 33, Lövånger.
Nummerändring 1938 till avd nr 298. Namnbyte 1947 till Västerbottens läns erkända
Iokalsjukkassa, Lövånger. Omorganisering 1955 till allmän sjukkassa. (4)

Född 17/2 1902 i Lövångers socken.
Fabrikör. Ordf. i Lövångers Fabriksoch Hantverksförening,
kassör i Lövångers erkända sjukkassa.

FHJT% ll.-\11.-\Lil JX.\'IHl
U i rrmg1•r.

Född 2115 1906 i Lövånger.
Jordbruksarbetare.
Led. av kom.-fullm. och
Lövångers erkända sjukkassa.

GC.\'.\'..\R .-\. RÖ.\'.\'L lJN il
Ri .~b öle .

flu nik .

Det fanns i lövångersbygden ett antal rikssjukkasseavdelningar:
T ex Svenska folkets sjukkassa (som hade sitt huvudsäte i Östersund) uti Lövånger.
Jag har uppgifter att den fanns 1919. Ett referat från Norran 17/11931 förtäljer:
"Till styrelse omvaldes ordf. han dl. Ragnar Gustafsson, kassör fab r. A. Lundkvist,
sekr. skomakaren Hugo Löfstedt. Revisorer blevo gårdsäg. A. R. Andersson och
skomakaremäst. Aug. Andersson." Tyvärr har jag ej reda på avdelningsnumret.
Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa bildades år 1897. Det dröjde inte så
många år innan lokalavdelningar kom till häruppe. Lövånger och Vallen var rätt
så tidiga (1901). Risböle något senare = l april 1918. (5) Med tiden ändrade rikssjukkassan sitt namn till Allmänna rikssjukkassan. Lokalavdelning 1419 fanns 1930
för Uttersjöbäcken.
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Här nedan utdrag ur NV 5/1 1914:
"NYKTERHETSFOLKETS SJUK- & BEGRAVNINGSKASSAS
Lötångersavdelning hade i går årsmöte i sockenstugan, därvid föredrag hölls av pastor
Edström.
Avdelningens ordförande överlämnade efter mötet till änkan efter avlidne Joh. Gustaf
Sundqvist l ,000 kr i dödsfallsersättning.
Nu avlidne Sundqvist hade i avgifter till kassan inbetalt kr. 174:70. Under sin sjukdom
har han i sjukhjälp uppburit 127 kr, och till hans anhöriga har efter hans död utbetalts
l ,200 kronor i dödsfallsersättning och begravningshjälp.
Lötångersavdelningen hade vid 1913 års början 72 medl. , ingångna under året 24,
avgångna 6, medlemsantalet vid årets slut 90.
Under året utbetalt sjukhjälp 1,795 kronor, begravningshjälp kr. 400. Styrelsen
omvaldes.
Den under kassan hörande understödsföreningen hade vid årets början 59 medlemmar,
ingångna 4, avlidna 2, medlemsantalet vid slut 61.
Från centralstyrelsen uppburit l ,600 kr, till centralstyrelsen insänt kr 631:87 .
Samma styrelse omvaldes. Tre nya medlemmar ingingo vid mötet.
E. J. Boden utsågs att under en tid av 14 dagar verka för vidare anslutning inom olika
byar i socknen. Kostnaden härför skulle täckas av kommunens anslag a 50 kr. "

Framtidsförbundets allmänna sjukkassa - som hade sin expedition i Uppsala - var en
av få rikssjukkassor som hade verksamhet långt inpå 1960-talet.
Avd nr 851 i Hökmark hade ett årsmöte den 19 januari 1930. Ett referat i Skelleftebladet 25/1 1930 berättar att av årsberättelsen framgick 42 medlemmar vid årets slut.
"Inkomster och utgifter ha balanserat på kr. 1,422:65. I avgifter ha influtit kr. 712:90.
Rekv. från Centralkassan utgjorde 573:75 och bristen vid årets slut 136:-. I sjukhjälp
har utbetalts kr. 1,302:50, varav moderskapshjälp med 84:- kr."
Vidare delges vem som ingick i styrelsen: ordf. Einar Andersson, sekr. Johan Rönnqvist, kassör Signar Sundqvist, suppl. Bror Vikström och J. A. Viklund. Det
intressanta är att Sundqvist och Vikström är med i styrelsen för Hökmarks nationella
ungdomsförening- se POLITIK.
IDROTTSRÖRELSEN

I arkivinventeringen finner man 14 allmänna idrottsföreningar, l lokalavdelning
för Friluftsfrämjandet samt 4 skytteföreningar.
Här skulle jag kunna bidra med en hel del information. Men hänvisar till Albert
Magnussons historik över idrottsrörelsen i Lövånger - som finns i sockenmuseets
arkiv.
Men något kan jag väl ändå bidra med:
Lövångers bordtennisklubb bildades 1949. Inträdesansökan till Svenska bordtennisförbundet kom den 3 maj -49. Såsom avförd rorening: den14mars 1950 (6).
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I Norra Västerbotten den 20 januari 1950 finner man följande:
BORDTENNISNYIT FRÅN LÖVÅNGER
Aktiviteten å bordtennisfronten i Lövånger är stor. Klubben har skaffat sig ännu ett bord
och har nu två stycken. Tre gånger i veckan tränas det för fullt å Röda Kvarn, och den
som vill spela får allt hålla sig framme, ty intresset är stort bland Lövångersborna.
Hos damerna har också intresset vaknat, och 5 a 6 fröknar och fruar försöker under
ordförandens ledning tränga in i bordtennisens mysterier. En del har goda anlag, och
vem vet, hur de utvecklar sig om intresset håller i sig.
På en del andra platser inom Lövångers socken spelas det också bordtennis,
men blygheten förmår dem att ej framträda offentligt. Nästa säsong får vi hoppas att
skyggheten försvinner och att de gör Lövångers B. T. K. äran stridig inom socknen.

Verksamheten med pingis fortsatte i Lövångers AIK som sektion 1950-56.
Riksidrottsförbundets arkiv - som finns i Riksarkivet - kan glädja mången intresserad
utav idrottshistoria. Jag har erhållit kopior rörande Lövångers boxningsklubb.
Den bildades 10 november 1952. Inträdesansökan och stadgar hittades i serie Exb. 37
Föreningarnas inträdesansökan 1951-1960. Boxningsklubbens stadgar antogs sju dagar
efter bildandet!
Ett mycket intressant förhållande avser Lövångers skytteförening. Den bildades som
skarpskytteförening redan år 1865, avsomnade 1913. Reorganisering och namnbyte
1936. Handlingar rörande denna förening finns i Folkrörelsearkivet, Lövångers
sockenmuseum (bl a en historik av Albert Magnusson) - och i Lövångers församlings
arkiv!!!
Numera finns Hökmarks skytteförenings arkiv i sockenmuseet: protokolll6 april1940
till 22 mars 1971 -- men också inventariebok, tävlingsresultat, bokslut, styrelseberättelser och årsrapporter.
KULTUR

Under denna rubrik finner man bildningsorganisationerna:
studieförbundet Vuxenskolans lokalavdelning i Lövånger bildades 1967. Nio år
senare gick den upp i Skellefteå. Förbundet Vi Unga - som bildades på riksnivå
1955 - är juniororganisation till studierörbundet Vuxenskolan. 7 avdelningar
inom lövångersbygden noterades i samband med arkivinventeringen. Äldst var
Mårtensboda (bildad 1965). Ibland har avdelningarna särskilda namn t ex i
Uttersjön = Uttrarna!
ABF hade en egen lokalavdelning 16/10 1950 fram tilll974 då den gick upp i
Skellefteå. SKS har också funnits i Lövånger. Den slogs samman med Burträsk
den l juli 1969 som i sin tur gick upp i Skellefteå anno -74.
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En föreläsningsförening fanns i Lövånger åren 1918-1929. Föreningen reorganiserades 1944. I Lövångers museum finner man protokoll och korrespondens för
åren 1944-62, en kassarapport 1958 --och så en del program.
Vad hade föreläsningsföreningen för programverksamhet? Här nedan ett antal
exempel. Först ur Norra Västerbotten tisdagen den 7 september 1925 (därefter
utdrag ur några tryckta program):
"LÖVÅNGERS FÖRELÄSNINGSFÖRENING
har för hösten uppgjort följande program:
Lördagen den 5 sept. var föreläsning av prof. E. Th. Walter, Lund, över Elbedalen
och Sachsiska Schweizbergens klippområde.
Måndagen d. 21 sept. prof.H. Kjellin, Lund, över Estlandssvenskarna, deras historia,
dagliga liv och gamla seder med skioptikonbilder.
Sönd. den 25 okt. kantelespelaren O. Suolahti, Finland. Konsert med inledningsföredrag
om finsk folkmusik.
Onsd. den 4 nov. med. kand. H . Öhman, Stockholm. Våra minsta fiender, bakterierna
och kroppens osynliga armeer. skioptikonbilder.
Sönd. den 15 nov. översten P. Nyström. Stockholm. Fem år i Persien med skioptikonbilder.
Tisdagen den 24 nov. fil. lic. A. Julius, Uppsala. Hembygdsvård och hembygdskunskap,
en av våra viktigaste nationella frågor . skioptikonbilder.
Föreläsningarna börja kl 7, 15 e m."
Höstterminen 1953
Torsd. 24 sept. kl19.30. Missionär fil. lic. Josua Sommarström, Lidingö: Intryck
från Kina av i dag.
Fred. 9 okt. kl19.30. Assistent Professor Martin S. Allwood, Mullsjö: *Indiens
myllrande miljoner vaknar till frihet. (Balloptikonbilder och grammofonmusik).
Lörd. 31 okt. k/16.00. sågverksarbetare Per Forsell, Hälsingmo: *Livet sett genom
kameralinsen. Ö. Vallen.
Lörd. 31 okt. kl19.30. Densamme: *Med orginal och gamlingar framför kameralinsen.
Lövånger.
Sönd. 8 nov. kl17.00. Författare Erik Gamby, Uppsala: *Den gamla goda tiden.
Sociala förhållanden före industrialiseringen. (Film)

* Ljusbilder.
Lokal: Församlingshemmet.
Logi: Hotellet.

Höstterminen 1960
Onsd. 28 sept. Kyrkoherde Gunnar Rosendahl, Osby: Andlig helbrägdagörelse.
Månd. 3 okt. Inspekör Bror Ekström, Vänersborg: Schweiz, klockornas och alpernas land.
Färgbilder.
Månd. 24 okt. Författaren Nils Ludvig Olsson, Höör: Humor i skolans värld.
Onsd. 9 nov. Rektor Fredrik Borelius, Göteborg: Skick ochfason bland gammaldags
svenska bönder.
Torsd. 17 nov. Kyrkosångare Tori/d Lindblom, Göteborg: Carl Olof Rosenius- den store
lekmannaförkunnaren. (Med sång och musik).
Lokal: Folkskolans aula.
Tid: Kl 19. 30.
Inträdesavgift: Medlemmar ingen, icke medlemmar l kr. Skolungdom, halv avgift.
Medlems-terminsavgift: Kr 2:50.

Mångbyns biblioteksförening, som bildades 1944, övergick 1966 till Lövångers
bibliotek.
I arkivinventeringen finner man under "Övrigt" en del kulturella föreningar, såsom:
Lövångers folkdanslag "Stampara" (1981-88) -- Lövångers hembygdsförening
(sedan 1939), Lövångers manskör (1946-78) samt Lövångers spelmän (1987-).

Bengt Fällmans orkester, Lövånger.
Foto: B. Lindahl.

l
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POLITIK

Socialdemokraterna var rätt sena att organisera sig i lövångersbygden. Den 21 april
1932 bildades Lövångers arbetarekommun-i Vallen!! Det var byns skollärare Edvard
Dahlberg, ursprungligen från Ramvik i Ångermanland, som bildade föreningen. Nio
medlemmar anslöt sig. Dahlberg blev arbetarekommunens förste ordförande. Men
han blev det inte så länge. Med anledning av påtryckningar av skolbarnens föräldrar
slutade han som ordförande.
1933 bildades en arbetarekommun i Lövångers samhälle. Och naturligtvis ville de ha
namnet "Lövångers arbetarekommun". Därför förekom ett namnbyte i Vallen!
Arbetarekommunen i Vallen upphörde 1939. Reorganiserades 1942. Gick samman med
Vebomarks arbetarekommun till Vebomarks och Vallens arbetarekommun 1961.
Numera finns arkivhandlingar i Folkrörelsearkivet, Skellefteå:
Protokoll1932-1946, 1954. --Korrespondens 1968-1960. --Kassabok 1932-1960. -Revisionsberättelse 1952. -- Uppbördsbok 1932-1958. --Verksamhetsberättelser
1933-1937, 1953-1956. Den första protokollsboken för åren 1932-46 var länge saknad.
1987lär vaktmästaren för Vallens kapell, Eskil Bergmark, ha hittat protokollsboken i
ett kassaskåp i kapellet! (7)
Ett mycket intressant kapitel - ur min synvinkel - rör de nazistiska strömningar som
även fanns i Västerbotten på 1930-talet. Lokalavdelningar av Sveriges Nationella
Ungdomsförbund lär innefatta lite av det nazistiska inslaget. Omkring 1934 förändrades bilden: högern kom att bilda en egen riksomfattande ungsvensk ungdomsorganisation, SNU antog ett nytt program samt ändrade sitt namn till Sveriges nationella
ungdoms- förbund och Nationella förbund, en del SNU-avdelningar gick över till
ungsvenskarna, 1935 ändrades SNU o. NF till S~F = Sveriges nationella förbund. (8)
OBS! SNU:s Västerbottensdistrikt meddelar den 18 februari 1934 att de tar
bestämt avstånd från alla nazisttendenser!
Enligt arkivinventeringen fanns i sockenmuseet en protokollsbok avseende Hökmarks
SNU. I och med att jag visste att den protokollsboken förmodligen är den enda i sitt
slag som är tillgängligt för norra länsdelen framförde jag önskemål att erhålla kopior.
Men Per-Anders Öhmark - som jobbar f n som ALU-anställd - hittade inte den! Det
blev att själv fara ned till Lövånger. Och si, nog hittade jag denna intressanta protokollsbok! Att den fanns i en kartong var väl inte så märkvärdigt - men att etiketten
avsåg Bissjöns blåbandsförening!!!
Hökmarks nationella ungdomsförening bildades den 6 september 1932. Signar
Sundkvist valdes till föreningens ordförande. "Ett första avdelningsmöte" ägde rum
den 5 oktober. Fr o m det mötet har det nedtecknats i protokollsboken.
Den 3 november 1932 bildades inom föreningen en diskussionsklubb. Mot slutet av
denna kväll höll ordföranden ett anförande om arbetslöshetens problem. Man diskuterade om "arbetslöshet, nyttan och fördelarna, om en arbetslöshetsförsäkring"
den 29 december. Hjalmar Lundmark inledde debatten. Flera inlägg - främst av
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ordförande Sundkvist. Skulle det vara en tvångsförsäkring eller mera frivillig?
Årsmötet 14/3-33 innefattade ett föredrag av ombudsman Andersson från Skellefteå.
Ämne: Svensk ungdom inför tidens frågor. Hjalmar Lundmark inledde en debatt den
31 augusti på temat "Nationella ungdomsförbunds ställning till nordismen". Signar
Sundkvist inledde en annan debatt kring ämnet "Kan politiken undanhålla föreningsintresset vid makt".
Annat jag fastnat för är julkortsförsäljningen samt kulturella inslag som diktläsning
och sång (många gånger mot slutet sjunger man "Du gamla, du fria").
Meningen var att årsmötet skulle äga rum den 18 mars. Det blev uppskjutet! Men
när årsmötet ägde rum får man inte veta genom protokollsboken. Enligt uppgifter
i Skelleftebladet skulle man ha haft uppläsning av en nystartad egen lokaltidning!
Ett möte ägde rum den 15 maj. Första paragrafen anger att årsmötesprotokollet
lästes upp och godkändes!
Den 26 februari 1934 diskuterade styrelsen om "Hökmarks föreningens uppgående i
Lövångers avd." Visst fanns det fördelar som bättre ekonomi - men detta fick
föreningens medlemmar avgöra. Och den 27 oktober upplöstes föreningen!
Som synes fanns en liknande förening i Lövånger-den bildades den 8 januari 1933.
Måste notera den som en aktiv förening- eller vad sägs om 19 möten under 1933??
Lövångers nationella ungdomsförening hade också en diskussionsklubb. Några
ämnen må nämnas: 2 mars (Vattenledningsfrågan i Lövånger) och 12 mars (Idrotten
-dess fördelar och nackdelar).
Den19mars omtalas om den lokalbetonade tidningen "Bålgetingen". Det är ingen
lövångersbo som har kvar något exemplar? Den 26 januari -34 utsågs revisorer,
ett föredrag på temat "Ungdomen inför ett avgörande" hölls, "Bålgetingen" upplästes,
man provade den för tillfållet inrättade radioutsändningen Lövånger - Motala!!
Hur länge föreningen i Lövånger hade sin verksamhet är oklart f n. Men det skulle
säkert klargöras om man finge tag på handlingar typ protokollsbok.
Den 14 oktober 1932 bildades Mårtensboda nationella ungdomsförening.
Måste notera att ett s k kamratmöte för SNU-föreningar i norra länsdelen hölls den
27 augusti 1933 i Burträsk. Arrangörer: Burträsks N. U. och Degerbyns N. U.
6 föreningar hörsammade: Skellefteå, Hökmark, Hedensbyn, Medle, Ragvaldsträsk
och Lövånger.
Jag har en uppgift om Broträsk ungsvenska förening, bildad 27 oktober 1935.
Den föreningen skulle då ha blivit den andra ungsvenska föreningen i Lövånger.
Vad månde vara den första? Lövånger? Eller?

55

RELIGIÖST

Först några ord om nyläseriet. Gerhard Gerbardssons verksamhet sträckte sig även
till västra delen av Lövånger. Maja-Lisa Söderlund hade sammankomster i Hökmark
och Bodan. Där bildades en grupp läsare under sockengarvaren Johan Öhmarks
ledning. En annan känd läsare var Olof Jonsson (1794-1843), en halt och ofärdig man
från Uttersjön som mot slutet av sin levnad höll sammankomster. (9)
Då det gäller inventeringsrapporten medtas uppgifter om 17 EFS-föreningar samt en
övrig, Israelmissionens vänner, Lövånger (1914-76).
Daglöstens DUF bildades år 1917. Föreningen gick samman med Granlidens missionsförening i Bureå anno 1965.
1928 bildades Vebomarks DUF. Namnändring 1965 till Vebomarks missionsförening.
Ånyo namnbyte 1991 till Ytterbyn-Näsets missionsförening.

SfGERVINNARf

EFS Juniorläger (DUF). Fotograf: Bror Hansson.

Vad jag förstår så "missades" Lövångers Filadelfiaförsamling i arkivinventeringen!
l och för sig ligger den under Ånäset. Men den har haft egna lokaler sedan 1950-talet,
enligt Ove Printz på Lövångers sockenmuseum.
ÖVRIGT

Har en speciell "käpphäst" i fredsrörelsen. (10)
En fredsgrupp i Lövånger bildades 1917. Året därpå - närmare bestämt den 14 april bildades en lokalavdelning av Sveriges freds- och skiljedomsförening. Föreningen
reorganiserades anno 1929 - ett första möte ägde rum den 3 februari .

. bz
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Gert Präntare ( = tandläkare Sten Granbom, Skellefteå) skrev i Norra Västerbotten
den 19 april 1918 i artikeln "Reflexioner. Från en föredragsresa i fredsfrågan. II."
följande rader:
"Så komjag då på söndagen till Lövånger, där allas vår <Arne> ordnat det hela på
bästa sätt. Det är förundransvän vad den mannen kan hinna med mycket där i onen.
Han fönjänar en hjänlig eloge för allt vad han ställt sig i spetsen för och all den mark
han brutit i demokratiens tjänst i Lövånger. Med <Arne> som ordförande bildades en
fredsförening på ej mindre än 60 medlemmar och att den kommer att bli en av våra
vitalaste fredsföreningar därför borgar det av den invalda styrelsen redan förut visade
intresset för saken. "

I samband med arkivinventering Skellefteå har jag fått kontakt med Sveriges rolloch konfliktspelsförbund uti Linköping(= SVEROK). De har hjälpt mig med information vilka SVEROK-föreningar som finns i Västerbotten. Och si, naturligtvis finns det
en i lövångersbygden: BOSSE BUS OCH GRABBARNA GRUS, Vebomark. Jag har
ingen bildandetid! Däremot antagningsdatum = 23 oktober 1995! Även deras
intressen: rollspel, brädspel, figurspel, levande rollspel samt datorspel.
Annat som rör spelföreningar är bridge och schack.
Enligt arkivinventeringen bildades Lövångers schackklubb 1966. Vad jag förstår
har det funnits förut. Om jag räknat rätt bildades schackklubben redan 1927.
Har här ett kort referat urNorrantorsdagen den 12 januari 1933:
LÖVÅNGERsSCHACKKLUBB
hade i söndags möte å klubbrummet, varvid kommittens förslag om turnering mellan
spelama antogs enligt alternativ 2: spelarna skulle indelas i trenne klasser enligt
fastställd nominering och matcherna skola spelas dubbelrondiga.
Till tumeringskommitte utsågs ordf., hr Georg Lundkvist, Lövånger, hr Daniel
Sundkvist, Selet, och hr Sixten Andersson, Prästbordet. Beslöts att spelaftnarna
skulle hållas på söndagar och onsdagar, då klubbrummet är ledigt.
Mötet var fåtaligt besökt.
SLUTORD

Jag har med denna artikel försökt ge exempel på föreningslivet i lövångersbygden.
Egentligen skulle det ha kunnat bli en hel bok i ämnet. Men det får bli en annan
gång.
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NOTER:
(l)

Viklund, Stig-Henrik: Svenska nykterhetsföreningar på 1840-talet -särskilt den i Skellefteå. - Skelleftebygden 1994, s. 95ff.
Nykterhetsföreningar i Västerbotten på 1830-1840-talet. --Efter femtio år. Hur
godtemplarorden utvecklats i Västerbotten. En minnesskrift 1882-1932.
-Umeå, 1932, s. 10-11.

(2)

Läs även
Norlund, Gust.: Bureå-Lövångers kretsloge. --Efter femtio år, s. 99-102.
Löfångers kommun. --Bäckström, C. H. E.: Historik öfver 25-årig nykterhetsverksamhet inom Västerbottens län 1881-1906. - Skellefteå, 1906, s. 66-67.
I inventeringen anges att IOGT -logen 827 Håll Troget Ut upphörde 1886.
Bäckström skriver " ... , hvilken loge upplöstes efter ett års tillvaro."
Mot slutet av Bäckströms skrift finns en "Speciell förteckning å Godtemplarloger inom Västerbottens distrikt". Granskar man den i jämförelse med
inventeringsrapporten finner man några intressanta inslag:
IOGT-logen 1560 Reformatorn, Lövånger (1890-93) finns ej med i förteckningen!! Logen Sveas framtid, Vallen (1891-92, reorg. 1901) har i inventeringen
fått nummer 1650, i förteckningen 1659. Olika nummer även avseende logen
Palmkransen, Vallen (1901-16): i inventeringen 2912, i förteckningen 2902.
Namnet på logen 2989 (1902-04) någon liten skillnad: i inventeringen Julljus,
Vebomark, i förteckningen Julljuset!

(3)

Nording, Gunnar: Vallens bad och tvätt skall bli klubblokal. - Norra
Västerbotten 417 1975.

(4)

Viklund, Stig-Henrik: Något om sjukkasserörelsen. - Skelleftebygden 1993, s.
100 ff. Jag måste fastslå att förteckningen i artikeln börjar bli föråldradsärskilt om de erkända sjukkassorna.

(5)

Viklund, Stig-Henrik: Undersök folkrörelserna! Om pågående och framtida
forskning. - Skelleftebygden 1995, s. 66 ff.
Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa, lokalavdelning nr 1371, Risböle
beskrivs i artikeln; sidorna 71-74.

(6)

Svenska bordtennisförbundet. D 2:1. Medlemsmatrikel, nya föreningar.

(7)

Berggren, Hans: Boken i rätta händer- nu kan Lövångers arbetarhistoria
skrivas. -Norra Västerbotten 2114 1987.
Salomonsson, Henrik: Den 21 apri11932, en märkesdag i Lövånger. Västerbottens Folkblad 21/4 1987.

(8)

Läs även min artikel "Undersök folkrörelserna!" i Skelleftebygden 1995.
I början omnämns lite om nationella ungdomsföreningar/-klubbar.
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Läs också:
Lööw, Helene: Hakkorset och Wasakärven: en studie av nationalsocialismen
i Sverige 1924-1950. -Göteborg, 1990. (Avhandling från Historiska institutionen
i Göteborg ; 2)
--särskilt avsnitten "SNF 1934-1939" (s. 61-62), "SNF, SP och NSDAP"
(s. 110-113) samt "Kapplöpningen till Berlin" (s. 113-114).
Men också:
Hjertstedt, Mattias: Nationalsocialismen i Umeå :en komparativ studie av
Nationalsocialistiska Blockets Umeåavdelning.- Umeå, 1994. -Umeå universitet, Historiska institutionen, C-uppsats.
(9)

Burstedt, Georg: Olof Jonsson, Uttersjön. -En "Johannesröst" eller
sinnesrubbad? - Norra Västerbotten 27/5 1978.

(10)

Viklund, Stig-Henrik: Bureå sockens fredsföreningar. - Skellefteå, 1996.
Dito: Något om den västerbottniska fredsrörelsen. - Skellefteå, 1994.
Dito: Vännäs fredsförening: vad protokoll m m kan förtälja. - Skellefteå, 1995.

59

Ulf Lundström:

MEDELTIDA LAXFISKEN I SKELLEFTEÅ
SOCKEN
Under slutet av 1995 kom Åke Berggren i Piteå ut med sin fma bok om fisket i Piteå, del I.
Där har han gjort en del intressanta arkivfynd rörande fisket under medeltid och 1500-talet.
Från mitten av 1520-talet fmns en uppräkning av älvarna i Norr- och Västerbotten. Vidare
har han med uppgifter om ett laxfiSke i Skellefteå socken under 1300-talet. Nedanstående
artikel är inspirerad av Åke Berggrens bok.
Skellefteälven - Bomansforsen

Från slutet av 1300-talet fmns uppgifter om ett frälseägt laxflSke i Skellefteå socken. (l) I
dokumentet framgår det inte vilket fiske det rör sig om, men arvsförhållandena tyder på
att det rör sig om Bomansforsens laxflSke vid Krångfors. Uppgiften fmns i ett register
över Jöran Åkesson Totts brev från 1572. Notisen lyder:
"10 Breff aff Pergament på laxefiske i Skelloffta Sochnn, som Arennt Pinno och Anders
Thomesson tillhört haffua och sedan theris Arffuinge Fru Birgitta, Her Carll Måenssons. " (2)
Tomas Andersson, som troligen var far till Anders Tomasson, var troligen identisk med en
uppländsk frälseman som blev tillfångatagen under kamp för Folkungarnas sak. Han
deltog 1364-1365 i strid mot kung Albrekt av Mecklenburgsanhängare och blev tillfångatagen i strid. Tillfångatagandet kan ha skett under striderna i Norrland. Han torde ha
blivit stamfader för en släkt med två spetsar uppifrån i vapnet. Detta bör kombineras med
att en Tomas Andersson enligt Per Månsson Utter (1566-1623) skall ha varit fogde i Hälsingland vid ungefår denna tid eller något tidigare. (3) Fisket i Bomansforsen kan ha förvärvats under hans tid som fogde i Hälsingland (omfattade på denna tid hela Norrland,
det s k stor-Hälsingland). Anders Tomasson är troligen en son och han hade dottern Elin
som var gift med Arent Pinnow (björnhuvud). De sistnämnda hade en dotter, Birgitta,
som var gift med Karl Magnusson av Eka-ätten. De sistnämndas sonsons änka i sitt andra
gifte blev mor till Jöran Åkesson Tott.
Anders Tomasson omnämns i källor mellan 1391 och 1406. 1409 uppges han vara avliden.
IAnreps ättartavlor 3, s. 100, uppges att Bengta Bengtsdotter Oxenstierna efter sin första
mans, Magnus Kases, död var gift med "väpnaren Anders Thomasson af Lisasslägten, som
lefde 1408". Troligen är denna uppgift felaktig. (4)
Karl Magnusson omnämns mellan åren 1421-1467. Han var från början väpnare men blev
riddare i samband med Kristoffer av Bayerns kröning 1441. Karl Magnusson var medlem i
riksrådet och en tid hövitsman på Kastellholms slott på Åland. Hans hustru Birgitta Pinnow
förde med sig gården Finsta samt även Bomansforsens laxflSke. Paret bodde på Finsta till
1453 då Karl Magnusson återköpte Eka som tidigare hade donerats till Uppsala domkyrka.
Gården Eka ligger i Lillkyrka socken i Uppland. År 1473 var Karl Magnusson med säkerhet
död.
Sonen Magnus Karlsson och makan Sigrid Eskilsdotter (Baner) hade dottern Cecilia Månsdotter som blev gift med Erik Johansson Vasa. De sistnämnda hade sonen Gustav Eriksson
Vasa. Cecilia Månsdotter hade ärvt gården Finsta. Möjligen kan hon även ha ärvt Bomansforsen. Magnus Karlsson, som var riksråd, dog i mitten av 1480-talet.

Erik Johansson Vasa blev avrättad vid Stockholms blodbad den 8 november 1520. Änkan
Cecilia Månsdotter blev förd till fångenskap i Köpenhamn där hon avled i slutet av 1522
eller i början av 1523. Vi vet att Gustav Vasa är ägare till Bomansforsen 1525 och sannolikt har han ärvt fisket efter henne.
Cecilia Månsdotters bror Trotte Månsson-gifte sig 1510 med Märta Bengtsssdotter, dotter
till väpnaren och riksrådet Bengt Arentsson (ulv) och Kerstin Davidsdotter (Oxenstierna).
Trotte Månsson dog 1512 och änkan gifte om sig 1513 med Åke Jöransson (Tott), vilken
senare blev avrättad vid Stockholms blodbad. Märta Bengtsdotter blev förd till fångenskap
i Danmark. Hon överlevde fångenskapen och ·kunde återvända till Sverige. Hennes dotter
med Åke Jöransson, Kerstin, gifte sig med Johan Persson (Bååt) till Fituna (se nedan).
Hon hade sannolikt ärvt en andel i Bomansforsens flSke. Hennes bror Jöran Åkesson Tott
bodde på Eka och j hans ägo fanns 1572 pergamentsbreven som rörde flSket i Skellefteälven. (5)
-

Nå.gra ättevapen. Frå.n vänster Anders Tomassons ättevapen, ätten Ulfstand av Årby. I
mitten Ekaättens vapen och till höger ätten Bå.å.ts vapen. (6)

1544 redovisas Gustav Vasas eget flSke i Bomansforsen för första gången bland
fogdens räkenskaper. Före detta år var laxflSket utarrenderat. Kyrkoherden i Skellefteå,
JohanDis Petri, hade hand om flSket 1525. (7) Gillingstam uppger i sin bok, att fru Birgitta,
hustru till Karl Magnusson var farmor till Cecilia Månsdotter, Gustav Vasas mor. Cecilia
Månsdotter, som var dotter till Magnus Karlsson, hade ärvt gården Finsta från sin farmor
Birgitta Arentsrlotter Pinnow. (8) Men det är dock osäkert om flSket via mödernet kommit i
Gustav Vasas ägo. Laxfisket i Skellefteå socken uppräknas nämligen bland Gustav Vasas
arvegods efter Sten Sture d ä. (Arv och eget 42:9. RA.) Denne saknade bröstarvingar och
ärvdes bland annat av sin systerson Erik Johansson, Gustav Vasas far. Eftersom såväl fadern
som modem och flera andra av Gustav Vasas närinaste släktingar avrättades eller dog j
fångenskap under striderna mot danskarna blev Gustav Vasa släktens arvtagare. (9) Sten
Sture skulle ha kunnat ärvt flSket genom sin hustru Ingeborg Tott, vilken var dotter till Åke
Axelsson Tott. Men makarna hade inbördes testemente och endast de egendomar som Sten
Sture hade ärvt kunde ärvas av hans arvingar. (10) Men släkten Tott gifte in sig i Ekasläkten
först efter Sten Stures död.
1554 skriver kyrkoherde Andreas Olai om laxilSket i Bomansforsen vid nuvarande
Krångfors: "Bekännes jag Andreas Olai, ovärdig kyrkoherde till Skelletta, mig hava
haft itt laxfiske i Skelletta å, benämnt Bomansfors, vilket välhyrdig och hederlig man
Johan Persson samt med sina bytesbröder tillkommer, och är samma fors delader i
många delar: först på norra sidan där haver Kongl. Maj:t alltsamman, på den södra
sidan äro 17 delar, 15 haver Kongl. Maj:t, den 16:de Johan Persson, den 17:de spitalet,
så att när 17 fiska på södra landet, då äger Johan Persson med sina bytesbröder denna
del; haver jag haft i tio år och gjort därutav halft fiske, därefter där är fångit till, efter
det bästa Gud givit haver- Att så i sanning är, trycker jag mitt signet under denne min
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bekännilse, vilken givin och skrivin är i Stockholm annadomini 1554 den 5 junii". (11)
Detta brev föreligger i avskrift i de Nordinska samlingarna, där det vidare heter:
"Häruppå var följande antecknat: Denne haver sal. Kong!. Maj:t höglovlig i åminnelse
känts ifrån Johan Persson, och lider min hustru itt er(?) laxfiske i Skelletta å, benämnt
Bomansfors. Och där haver jag god brev och bevis uppå och väl många latinska brev".
Tydligen på grund av dessa brev och bevis tilldömdes Johan Persson till Fituna år
1562 av Erik XIV :s nämnd "en sextondedel uti det laxfiske i Skelletta å, som kallas
Bomandsfors, såsom han med god skäl beviste vara sin hustrues fäste arv". Nordin
har på följande sätt kommenterat Andreas Olai brev: "Föregående dokument jämte
medföljande ger anledning att sluta, det detta laxfiske varit köpt av Sten Sture den äldre ,
ty denne Johan Persson, som förut skrev sig till Häringe men sedan till Fituna (hans
son Peder skrev sig ock till Fituna) var Sten Stures frus, Ingeborg Totts, arvinge igenom
Göran Åkesson sin svåger".
Johan Persson (Bååt), död 1574, vilken var en son till Peder Erlandsson, ägde Fituna
i Sorunda socken på Södertöm, söder om Stockhohn. Dessutom ägde han Häringe och
Ekeby i Västerhaninge socken och Östanå i Kulla socken; samtliga inom Stockhohns
nuvarande län. Dessutom ägde han Tidö i Rytterns socken i Västmanland. Johan Persson,
som var riksråd, var gift med Kerstin Tott i hennes andra gifte. Hon var dotter till Åke
Göransson Tott till Eka och Stäringe och till Märta Bengtsdotter lnf till Ekolsund. Andelen
i Bomansforsens fiSke hade Johan Persson sannolikt bekommit genom sin hustru som ärvt
det från sin far, Åke Göransson Tott. (12)
Ytterligare en andel ägdes av "spitalet", och vilket hospital som avses är oklart. I
Stockhohn fanns före 1531 Helgeandshuset (vilket var ett hem för välsituerade åldringar
samt för fattiga och sjuka). Dessutom fanns i staden S:t Görans spetsälskehospital och
Själagården. 1531 slogs dessa samman av Gustav Vasa och flyttades till Gråmunkehohnen,
nuvarande Riddarhohnen. 1551 flyttades stiftelsen ytterligare en gång och nu till Danviken,
sydöst om Stockhohn. Där har stiftelsen levt vidare i över 400 år som Danviks hospital och
Danviks hem. (13) Andelen i Bomansforsen ägdes inte av Helgeandshuset som däremot ägde
en andel av fiSket i Byskeälven. De övriga institutionerna i Stockhohn verkar inte heller ha ägt
någon andel i Bomansforsen liksom helgeandshuset i Uppsala. (14)
Möjligen kan "spitalet" syfta på hospitalet i Skellefteå. Men detta är tidigast känt från
slutet av 1500-talet.
Trots att Bomansforsen uppräknas bland Gustav Vasas arv från Sten Sture d ä så pekar
allt på att ban ärvt fiSket från modem Cecilia Månsdotter. Det fmns ingen känd koppling
mellan ägarna av Eka och Sten Sture d ä som skulle kunna förklara hur fiSket hamnat i
Sten Stures ägo. Därför verkar det osannolikt att det genom arv skulle ha hamnat i Sten
Stures ägo.

År 1544 skickade kyrkoherden Andreas Olai lax från Bomansforsen till Stockhohn. Sannolikt förvaltade prästerna i Skellefteå laxfiSket fram till1549, då kungen själv övertog driften
med egna fiSkare . Bland annat 1547 antecknade fogden att prästen fick behålla halva fångsten
för att han hade hand om fiSket och lät salta laxen.
Åke Berggren bar i riksarkivet upptäckt en handling som har titeln "Undervisning om floder
och laxfiSken i Väster- och Österbotten" (15). Dokumentet som sannolikt är nedtecknat under
1520-talet eller början av 1530-talet, tar upp laxfiSken i samtliga större vattendrag kring
Bottenviken. Om älvarna i Skellefteå socken står följande:
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"Itm y skellepfte bvr åå ther tages ingen lagx vthan litedh perlor
Itm ther samestades store ååen then haver min herres nåd syelff: och ter aer en lappe
han wyl bygge henne medh iij sine syner
Itm byskå ther same stades then haver helsingan aff ståre helsinge landh och inge
bönder såm ther båå
Itm Iisla byskå then haver berkalle påå lappenes vegne"
Om Skellefteå älv står att den har kungen själv men att det fmns en same med sina söner
som "wyl bygge henne". Det sista torde syfta på att samen ville bygga för älven med fiskebyggnader. Uppgiften kan ha samband med de besvär som prästen i Skellefteå herr Johannes
Petri och Olof Clemetsson anförde 1525. Laxfisket stod under ledning av dessa två personer.
Olof Clemetsson redovisade 1527 30 mark i avradspengar till räntekammaren. 1525 klagade
de över att "the som ther om kringh boo j samma skaelletthe" hade igenbyggt laxfisket.
Kungen beordrade nu fogden Jören Helsing att inskrida. (16) Det är intressant att se att
samerna bodde nära fiSket på den här tiden. Bomansforsens laxfiSke var före reformationen
det enda laxfiSke i nuvarande Norr- och Västerbotten som sorterade under den kungliga
fataburen. Det ägdes först personligen av Gustav Vasa men gick sedan över till kronan.
Förutom att försök gjordes att bygga för fisket i Bomansforsen hände något annat vid denna
tid i trakten. 1524 hade åtta rövare från Norge tagit sin tillflykt i en bergskula vid Finnfors
laxfiSke. Efter att Albrekt i Myckle och Mårten Jonsson Strål i Medle med deras söner hade
tagit kål på rövarna fick de förstnämnda och deras ättlingar rätt till Finnfors laxfiSke.
Senare förlorade de detta och fick rätt att under sommaren fiSka nedanför Annöholmarna
intill Bomansforsen. Vidare fick de rätt att under höstarna fiSka med ljustring vid holmarna,
då fiSket i kronofiSket var avslutat.
1773 försökte nybyggaren i Krångfors, Anders Olofsson, att få rätt till slåttern och fisket
vid Annöholmarna. Annön sades ligga mellan Finnforsen och Bomansforsens kronofiSke,
nedanför gården i Krångfors. Vid det här tillfället innehades Annön av Jon Andersson i
Medle, Nieodemus Nicodemusson, Johan Olofsson, Christian Gabrilsson och Johan
Andersson i Myckle.
1698-1703 arrenderades kronofiSket Bomansforsen av sockens kyrkoherde Nils Buscherus,
regementsskrivaren Olof Svensson samt bönderna i Myckle, Hans Larsson och Herman
Hansson. Fisket var hotat genom att bönderna i byarna nedströms fiSket hade börjat med
notfiSke och notarna gick tvärs över älven och även berörde kungsådran (en tredjedel av
älvens bredd i mitten av älven som alltid skulle vara fri från fiSke för att möjliggöra laxens
uppgång i älven). Detta gjorde att få laxar kunde gå upp till Bomansforsen. Buseberns skrev
brev tilllandshövdingen och ville ha ett ingripande som skyddade kungsådran. Byarnas
fiSketaxa var satt efter stakagårdarnas blygsamma fångst. Först i senare tid hade bönderna
börjat nyttja notfiSke. Nu hade de sistnämnda enligt Busehems planer på att söka arrendet
av Bomansforsen för att bli av med en arg kritiker. (17)
1865 beskrevs fiSket i Skellefteälven av Hjalmar Widegren. Om Krängforsen skriver han:
"Krångforsen är ett betydligt högt och minst 400 alnar långt vattenfall. Elfven störtar der utför
betydliga klippor. För 20 år sedan ramlade vid nedre ändan af forsen ett berg, hvarigenom enligt
uppgift fallets höjd sänktes 4 alnar. Efter denna tilldragelse händer de år, då vattnet är synnerligen
lågt, att en och annan lax kan stiga upp genom forsen, men kan ej upptränga längre, än till den l
mil ovanför Krängforsen belägna Finnforsen, ett ännu betydligare fall än det förra. Siken stiger
aldrig längre än till Krångforsen" . Om fiSket i Krängforsen skriver Widegren: "Laxfisket vid
Krängforsen tillhör 2:ne bönder. Dessa fiska dels med en not nedanför fallet, dels med tinor,
som utsättas vid sidan af i fallet bygda träväggar. Fem stycken tinor finnas derstädes . Fisket vid

Krängforsen gifver bönderna i goda år till och med l ,000 rdr (riksdaler) per man i behåll. " (18)

Krono/axfisket i Bomansforsen 1827. Del av "Charta öfver Fiskerieme uti Skellefteå elf"
av J. O. Widerstedt. (lAntmäteriverket).

Bomansforsen var kronofiske fram till1915 då byamännen i Krängfors och Forsbacka
tillerkändes rätten tilllaxflSke. (19) Fisket i Bomansforsen upphörde 1928 då Krängfors
kraftstation stod klar.

Vattenfallet vid Krängforsen innan utbyggnaden 1928. Foto: Sundberg & Lindberg.
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Skellefteälven - Finnforsen

Kronofisket Finnforsen tillkom år 1553. Man undrar hur fisket bedrevs här tidigare. I
dombrevet från 1570 nämns att de s k Finnforsrövarna höll till vid Finnfors laxfiske.
"Anno 1524 då vore någre skogsrövare hit över komne ifrån Norrige, som togo deras hemvist
uti en bergskula hart vid Finnfors laxfiske" . (20) Tydligen fanns det ett fiske här men det
var inte ett kronofiske.
Namnet skulle tyda på att det var flnnar som fiskade här. Till detta kan nänmas att de
flesta stora laxfiskeforsar i älvarna i Norrbotten bär flnska namn. Ordet finne betyder på
norska same och en betydelse "sameforsen" vore frestande. Bomansforsen blev i mitten av
1300-talet ägt av stormän och flSket väster därom skulle kunna vara nyttjat av samer.
Vi ser också att en same försökte bygga igen Bomansforsens flSke i mitten av 1520-talet.
Men ordet finne har aldrig betecknat samer på svenskt område, enligt Lars-Erik Edlund
på Umeå universitet. Men om finnarna nyttjat forsen torde detta ligga längre tillbaka i
tiden än 1500-talet. På 1500-talet, före 1524, kan samerna ha nyttjat flSket.
I dombrevet från 1570 framgår hur Albrekt i Myckle, hans son Nils Albrektsson samt Mårten
Jonsson Strål i Medle fick Finnfors laxflSke som belöning för nedkämpaodet av fmnforsrövarna. Men i dombrevet från 1574 får vi veta att böndernas ättlingar hade förlorat flSket vilket
kronan hade tagit över. Troligen var det dessa bönder som flSkade i Finnforsen före fisket
blev kronoflSke 1553. Nu bad bönderna rätten att få flSka vid hobnarna nedanför flSket
under sommaren samt att få flSka med ljuster under hösten när flSket var slut vid kronoflSket.
Fogden Lars Jönsson och nänmden gick med på deras begäran och rätten stadfäste domen.
Det framgår av dombrevet att detta flSke låg mellan forsarna - det skulle kunna tyda på att
det låg mellan Bomansforsen och Finnforsen. Böndernas ättlingar skulle få behålla flSket. (21)
I Finnforsen flSkades med en tina som placerades i en avspärrning, en s k pata. Fångsten var
1554 endast några tunnor. 1597 hade knekthövitsmannen Per Olofsson Bomansforsen och
Finnforsen mot erläggande av en stadga. Senare försvinner noteringarna om kronoflSket i
Finnforsen. Det är oklart vad som har hänt. Tog man alllax i Bomansforsen så att inga laxar
kunde gå längre upp? Eller har något ras skett i Bomansforsen som hindrade laxens uppgång?
Per Andre som beskriver Bomansforsens flSke från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet,
uppger att ett ras inträffade i forsen 1843. Men detta torde bara ha underlättat laxens
uppgång. (22) Det verkar som om myckle- och medleböndernas flSke på Annön låg en bit uppströms Bomansforsen kronoflSke, så troligen kunde lite lax gå ovanför laxgården. Att det var
flSket vid kronaforsen som hindrade laxens uppgång antyds av Ernst Westerlunds uppteckning
om att flSkeanläggningen vid Finnfors skulle ha raserats 1887 och då kunde laxen gå upp i
älven till Svansele och Örträsk i Norsjö kommun. Här skulle då ha bedrivits ett rikt flSke.
Kanske har uppteckningen fel rörande att det skulle vara flSket i Finnfors som raserats.
Snarare är det fråga om laxflSket i Bomansforsen som avses. Fisket i Finnforsen torde ha
upphört sedan länge. (23)
Byskeälven

Om flSket i Byskeälven heter det i "Undervisning om floder och laxflSken i Väster- och Österbotten" från mitten av 1520-talet, att laxflSket innehas av hälsingar från stor-Hälsingland.
Bönderna som bor vid älven har ingen del i flSket. 1502 uppträdde två bönder från
Harmånger i Hälsingland inför lagmannen över Uppland och styrkte sin rätt till delar av
laxflSket i Byske älv. I jordaboken från 1546 står det vid Byske by, att det "ligger ett litet
laxfiske under samrna by, vilket hälsingarna i fordom tid hade". I mitten av 1550-talet hade
byskeborna fått hand om detta flSke och erlade skatt för det. Men gränsen mellan böndernas
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fisken och kronofiSkena var flytande vid denna tid. Fisket kunde rätt som det var räknas som
kronofiSke och upplåtas till utbytsmän.
År 1575 heter det att "vid Byske å brukar en Kungl. Maj:ts fiskare med 4 tinor, räntar 2 1h tunna.
Spiekelaxar 10 st". 1586 uppläts fiSkena i Byske och Fällfors tilllänsmannen Olof Andersson
i Tåme.
1337 testamenterade Gudlef Bilder i Sollefteå (möjligen präst) och hans hustru ett halvt fiSke
i Ryskeälven till Helgeandshuset i Stockholm. "Vidare (testamenterar jag) en halv å (ström) kallad
laxafiske, i bredhabyskio på sådant villkor att det efter min död i all framtid skall vara husets egendom, och så länge jag lever, skall jag årligen från samma å skänka 10 laxar till de fattiga i detta
hus". (24) Helgeandshusets rätt till fiSket har troligen varit omtvistad, eftersom det år 1402
utfärdades ett lagmansdombrev för huset på fiSket, och 1492 i stadens råd fastslogs, att det
skulle förbli "som det gammalt och fornt haver varit om laxfisket i Norrbotten, som den Helge
And haver haft, ... till dess är ransakat för riksens råd" .
Riksrådets dom är inte känd, men det är inte säkert att det var känt om fiSket var i Hetgeandshusets ägo ännu vid reformationen. Dock redovisar hospitalsräkenskaperna ännu vid
1550-talets början lax från Byskeån. (25) I 1552 års hospitalräkenskap redovisas en uppbörd
av fiSket av fiSket med 15 spikelaxar. 1553 års räkenskap innehåller följande uppbördspost:
"Item är inkommet från herr Anders i Skellefteå av Byske-ån de fattigas fiske, spikelaxar- 10 st."
1554 års räkenskap redovisar likaledes 10 spikelaxar. Efter 1554 försvinner fiSket ur hospitalräkenskaperna, och detta kan vara en följd av de regleringar och skattläggningar som företogs vid denna tid av fiSkena i Norrland. (26) Det är intressant att se att de 10 laxar som skulle
gå till de fattiga i Gudlef Bilders livstid, fortfarande utgick på 1550-talet. Fisket redovisas
inte som hörande till Helgeandshuset i längden från 1520-talet. Det är Skellefteå kyrkoherde
Andreas Olai, eller Anders Olofsson, som sköter leveransen av de 10 laxarna till de fattiga i
Helgeandshuset. Han skötte även som vi sett tidigare uppbörden av fiSk från Bomansforsens
kronofiSke i Skellefteälven.
Man kan undra var i Ryskeälven detta fiSke låg. Ett halvt fiske som hälsingarna brukade låg
uppenbarligen i Byske by. Helgeandshusets fiSke kan ha legat i Fällfors eller också låg detta
halva fiSke även det i Byske by. I Fällfors heter en av holmarna nedanför forsen för Jungfruholmen. Namnet är intressant då namn som innehåller ordet jungfru längs kusten, ofta
betecknar hamnar där det funnits ett kapell helgat åt jungfru Maria. (27) Kan namnet
Jungfruholmen ha något med Helgeandshusets fiSke i älven att göra? Ett problem är dock att
namnet inte fmos på gamla kartor över Fällfors by.
En annan intressant plats längs Ryskeälven är Lappviken som ligger några mil uppströms
Fällfors. Anläggningen har daterats slutet av 1400-talet/början av 1500-talet. Här har hittats
bl a kakel och en radbandspärla. Platsen kan ha haft betydelse för handel och kanske för
kyrka/mission. Om det fmns någon koppling till Helgeandshusets fiSke är dock ovisst. Själva
fisket förvaltades av kyrkoherden i Skellefteå socken i mitten av 1500-talet och detta kan ha
varit fallet även tidigare.
Kronan hade lagt beslag på fiSket i Fällfors år 1558. Åren 1554-1557 hade Fällfors byamän
betalat skatt för sitt fiSke. Den årliga avgiften •far 15-30 spiekelaxar. 1586 uppläts laxfiSkena
i Byske och Fällfors tilllänsmannen Olof Andersson i Tåme. Efter 1602 blev fisket på nytt
böndernas. Fisket i Fällfors såldes av byamännen i Fällfors till byskebönderna år 1620. Köpesumman var 68 daler. Därefter kunde byskebönderna bygga ut sitt fiSke i Byske så att de omfattade hela fåran. Få laxar kunde nu gå upp till Fällfors. (28)
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Åbyälven

Enligt ett pergamentsbrev av den 23 maj 1331 hade ärkebiskop Olof Björnsson och konungsåren (kunglig ombudsman) över Hälsingland, Johan Ingemarsson, hälften av fisket i Sukubyske
älv vilket sannolikt rör sig om Åbyälven. Hur länge dessa stormän behöll fisket är inte känt.
I "Undervisningen om floder och laxfiske i Väster- och Österbotten" från ca 1525 står det om
Åbyälven (kallas Lilla Byskeån) att birkarlarna har fisket på lapparnas vägnar.
Som Åke Berggren skriver i sin bok är uppgiften intressant. Det är första gången som samer
uppges ha haft fiskerätt i någon av Övre Norrlands älvar. Vi ser att 1525 har inte kyrkliga
och världsliga stormän kvar några intressen i älven. På 1550-talet redovisas Åbyälven som
fjällträskflSke där bönder från byarna Granträskmark, Roknäs och Långnäs i Piteå socken
flSkar. (29) Denna sträcka i älven torde ligga i det område som i dag utgörs av Piteå kommun.
Vidare flSkar bönder från byarna Granträskmark, Roknäs och Sjulnäs i Byskeselet som också
det ligger i Åbyälven. En koppling till samerna kan vara Nicolaus Lundios uppgift från 1670talet att bönderna har från fogden köpt fjällträsken, då samerna som urspungligen innehade
dem, inte kunnat betala skatt och tionde.
Möjligen kan älvens ställning omkring 1525 syfta på det skedet när fogden eller birkarlarna
övertagit flSkevattnet från samerna och bönderna har ännu ej förvärvat det. (30) Uppgiften
från 1525 om älven syftar sannolikt inte på älvens nedre lopp intill de medeltida byarna Avan,
Källbomark och Gagsmark. Om denna tollming är riktig så skulle längden från 1525 inte
beröra laxflSket i Åbyälven, till skillnad mot de övriga älvarna, där laxfisket tycks avses. Men
längden från ca 1525 verkar inte beröra böndernas laxflSke och troligen har de bedrivit laxflske i Åbyälvens mynning. Kanske ansågs laxflSket i Åbyn för litet för att ta upp i längden.
1554 kallas älven för Lisle Byske ån. Under 1500-1600-talen verkar laxflSke ha bedrivits i Åbyälven enbart i Åbyn. 1555 uppges att Åbyn flSkade med 2 tinor och för detta betalade man 3
lispund salt lax i skatt. Tinorna torde ha använts i en laxgård i älven. Den finns dokwnenterad
på 1600-talet. 1555 flSkade Åbyn även med nät och även detta flSke torde ha ägt rwn i havet.
Även Källbomark flSkade 1555 med ett nät och också detta flSke torde ha ägt rwn i havet. Byn
flSkade även strömming i havet vid samma tid. (31) s~olikt fanns 1300-talets stormannaflSke också i Åbyn. Det verkar inte som om laxen gått längre upp i älven.
Bureälven

I dokwnentet från 1520-talet står att i Bureälven fångas ingen lax men däremot pärlor. Detta
är en mycket tidig uppgift på flSke av pärlmusslor. Senare under 1500-talet fångar bönderna
i Bureå ål i ett ålhus.

**"'

Noter:
(l)

Gillingstam, Hans: Ätterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden, Stockhohn 1952,
s. 59-60.

(2)

Åke Bengtsson Färlas förteckning 9Yer Jönn Åkessons (Tott) nu i alhnänhet icke
bevarade brev. Förteckningen är skriven på Eka 1572. Uppsala universitetsbibliotek
U 269 a, p. 4.

(3)

Gen. 41, f. 48 v. Utters notis lyder: "Tommos Anderson häredzhöfdingh i Löstadh Sochn
1355 War och Fougde i Heössingelandh" . Framför den är tecknad en vapensköld med en
stor och tvenne mindre balkvis placerade stjärnor, men någon Tomas Andersson med
detta vapen är ej känd, och notisen fmnes på samma sida som släkttavlan över släkten
med två spetsar uppifrån i vapnet, varför det synes tänkbart, att Utter på något sätt

67

misstagit sig i fråga om vapnet, eller att detta ej hör samman med notisen om Tomas
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t.nf Lundström:

FJÄLLTRÄSKFISKET ÄNNU EN GÅNG
I Skelleftebygden 1993 hade jag en artikel om Jörn på 1500-1600-talet. Där behandlades
bl a fjällträskfJSket. Nu har jag av Per Andre fått en kopia ur domboken för Skellefteå
från 1835 som kastar lite ljus över slutfasen av fjällträskfJSket. (l)
1835 var sjöarna Hornsträsket, Jörnstråsket och Ströckträsket inom Jörns kapellag
kronofJSken som auktionerades ut på 5 år. Onsdagen den 11 november 1835 skulle en
auktion hållas i tingshuset på Sunnanå. Arrendet skulle gälla från början av 1836 till
slutet av 1841. Kungörelsen var utskickad från landskontoret vid länsstyrelsen i Umeå.
Vid samma tillfälle utauktionerades skötfJSket vid Avan inom dåvarande Skellefteå
socken. Det fmns inga uppgifter i domboken vem som ropade in fJSkena.
Vid denna tidpunkt torde fjällträskfJSke ha bedrivits i dessa tre sjöar i Jörns församling.
I den tidigare artikeln antog jag att J örnsträsket tidigare hetat Holmträsket. Horns- och
Holmträsken har brukats av samma ägare på 1500-talet och torde därför ha legat intill
varandra. Skrivfonnen är "Holme tresk" och "Hyrs tresk". 1731 fiskar Kågeträsk i
Horns- och Holmträsken.
I en förteckning över taxerade fisken i Västerbottens andra fögderi från 1773 nämns likaså
Horns- och Holmträsken. Namnen skrivs på samma rad. Dessa fisken fmns under rubriken
Not och TräskfJSken. I längden fmns en hel del bynamn och dessa fisken torde vara notfJSken. Vidare nämns en del sjöar inom nuvarande Norsjö och Jörns socknar. Dessa betecknar sannolikt träskfJSken. I längden fanns följande träskftSken: Måns och Brunsträsk,
Tjäderträsk, Kågbergsträsk, Storwattuträsk, Ullbergsträsk, Holms och Hornträsk, Gädd och
Gissträsk, Storträsk, Granbergsträsk, Raggselet, Bodträsk, Bäckerbodträsk.
Följande fyra sjöar står på samma rad: Kågeträsktjärn, Älgträsk, Myrträsk och Stavträsk.
Vidare Degerträsk, Lill Bjurvattnet (Gillervattnet) av 2ne små sjöar samt Brurträsket.
Vidare Stomträsket av Anders Jonsson och Anders Andersson i Norsjö. (2) Här ser vi att
fjällträskfJSket hade kvar en viss utbredning på 1770-talet.
1835 fanns endast 3 sjöar kvar som fjällträskfJSken. Troligen har de nytillkomna nybyggarna
förvärvat fJSkerätten i sjöar intill sina nybyggen.
Namnet Jörnstråsket fmns inte belagt före 1768 då Jörn utsynas som nybygge. Troligen har
sjön bytt namn från Holmträsket till Jörnsträsket. Jörnstråsket kan komma från sjöns
samiska namn. Nu ser vi att sjöarna benämns Horns- och Jörnstråsken år 1835. ströckträsket nämns inte i tidigare förteckningar över fJSken i Jörns församling. Med namnet
torde Stryckselet avses.

***

Noter:
(l)
Skellefteå dombok, hösttinget 1835, nr 21.
(2)
Längd på Taxerade Fiskerien i Wästerbotns Läns Andra Fögderie för År 1773,
Kronofogden i Skellefteå arkiv GI:l, Landsarkivet i Härnösand .

....
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Per Andre:

Sedan lång tid tillbaka var det de svenska böndernas skyldighet att skjutsa resande.
Enligt 1734 års skjutsordning skulle traktens allmoge vid varje skjutshåll (gästgivaregård) hålla ett visst antal skjutshästar beredda att OMEDELBART stå till resandes
förfogande. Dessutom skulle gästgivaren ha hästar och om ännu fler behövdes fick
reservskjutsen träda till. Och för den svarade i allmänhet de närmaste gårdarna.
Skjutsbonden fick visserligen betalt för varje resa, men ersättningen motsvarade
på intet vis hans kostnad. Och någon ersättning för väntetid vid skjutshållet utgick
inte. Dessutom ansågs skjutsbondens sysslolösa uppehåll vid gästgivaregården medföra risk för moraliskt förfall. De utsocknes personer som passerade där sågs alltid
med stor tveksamhet av sockenborna.
Vid hösttinget 1784 i Skellefteå anmäldes att Konungens Befallningshavande (KB) i
Umeå förordnat att hädanefter alltid TRE skjutshästar skulle finnas på varje gästgivaregård vid kustlandsvägen. Hästarna skulle i turordning utgå från gårdarna i
förhållande till hemmanets antal skäl skatt. Antalet reservhästar skulle också ökas
enligt KB:s beslut.
Majoren Holmström protesterade vid ting~t på allmogens vägnar. Tidigare hade TVÅ
skjutshästar räckt till ror de resandes framkomst. Det borde räcka även i framtiden.
Men KB hade väl räknat med ökande trarlk och redan beslutat om skjutsläggningen.
Någon ändring kunde det alltså inte bli t~. om, möjligen viss jämkning "för allmogens
mera bekvämlighet".
Ett par år senare (24 okt 1786) behandla~e~ vid tinget en justerad hållskjutslista.
Allmogen framhöll bl a Kinnbäcks gästgivaregård som ett problem. Byn var liten och
kunde inte ställa upp med tillräckligt många reservhästar. Men sockengränsen var
nära intill, hästar från Piteå borde också kunna användas här.
Sunnanå var det stora skjutshållet, här skulie både "stora landsvägen" och Burträskvägen betjänas. Bönder ända från BUrträsk och Norsjö måste hålla skjutshästar där.
Bovikens byamän ville under vårtiden använda havsisen vid skjutsning, landsvägen
var denna tid vanligen oframkomlig. Dessa och liknande problem diskuterades på
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Kinnbäcks gästgivaregård, nov 1839, teckning av C J F Plagemann.
UR: Lamm, C J: C J F Plagemanns resor, 1942.

tinget för KB:s senare beslut.
De resande hade ofta klagomål mot skjutsningen: det tog allt ror lång tid att få fram
hästar, hästarna var dåliga och trötta, skjutskärrorna var bedrövliga och skjutsbonden var ibland onykter. Även skjutsbönderna hade ofta anledning att klaga.
Här följer några episoder ur Skellefteås dombok:

GENERAL STROGANOFF

I maj 1779 rårdades Ryske Kejserliga Generalen Stroganoff norrut på kustlandsvägen.
Förhållandet mellan Sverige och Ryssland var vid denna tid ovanligt gott varrör
Generalens resa skulle göras så bekväm som möjligt. Han rårdades alldeles säkert i
egen vagn, troligen med fyra hästar, som skulle bytas vid varje skjutshåll.
Länsman Marcus Sundström hade i god tid fått order att bestyra om hästar inom
Skellefteå socken. Vid Sunnanå hade en häst tillhörig Anders Olsson i Sunnanå satts
in i spannet. I utrorsbacken strax rore Storkåge by hade hästen snavat omkull, släpats
nerror backen och skadats. Men rorst vid nästa hästbyte, i Frostkåge, hade den tagits
ur spannet. General Stroganoff med svit hade där stigit ur sin vagn ror att se på den
skadade hästen. Länsman ville väl hålla allmogen borta från generalspersonen så han
hade med käppen jagat undan Anders Olsson när denne velat ta hand om sin häst.
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Anders stämde länsman till tinget för att han hindrats ta emot den ersättning för
hästens skador som, enligt vad det sades, generalen velat ge honom.
Inför rätta var vittnen överens om att länsman varit drucken och att han givit en eller
annan käppsläng åt Anders. Vilket länsman förnekade. I väntan på fler vittnesmål
uppsköts målet. När det återkom hade parterna förlikts. Fick Anders ersättning för
hästskadorna?
Överhetens stora och tunga vagnar, med seldon som passade dåligt, måste ha varit
en plåga för skjutshästarna. Dessutom var Skelleftehästar ovana att arbeta i par sådant förekom inte här.
HOVJÄGMÄSTARE KLINGSTEDT

Vid Åby gästgivaregård hade hovjägmästare Klingstedt den 14 oktober 1808 antecknat
klagomål i den bok, som skulle finnas på varje gästgivaregård för detta ändamål.
Klagomålet gällde gästgivaren Erik Persson, som skulle ha varit "stursk" mot hovjägmästaren och försökt samla folk för att "överfalla" honom när han förebrått Persson
för senfårdighet vid anskaffandet av häst till hovjägmästarens "förebud".
(Den som ville resa snabbt brukade skicka ett särskilt bud före sig, ridande eller
åkande, som skulle se till att hästar fanns i ordning vid alla skjutshåll.)
Anteckningsboken vid Åbyn hade enligt g~llande regler lämnats till landsfiskal Björk,
som instämde gästgivaren Persson till tinget med anledning av klagomålet.
Enligt ett vittne, som åtföljt hovjägmästaren, hade denne klagat på gästgivaren för att
inte snabbt nog ha skaffat fram häst till förebudet. Resan var ju i Kronans ärende och
av största vikt. Gästgivaren Persson hade då svarat att "det var fler som reste i Kronans ärenden" och andra sturska yttranden och bad till slut hovjägmästaren "dra åt
Helvete!" Persson blev då tillsagd att åtminstone visa den hövligheten att ta av sig
hatten. Under fortsatt ordväxling hade folk börjat skocka sig omkring vagnen och
hovjägmästaren med följe hade funnit nödigt att ta fram både sabel och pistoler för
att försvara sig. Men då hade folk skingrats och nya hästar kunde till slut spänns
för.
Gästgivarens version av händelsen var annorlunda. Förebudet var en ung gosse som
måste få vila och värme innan han kunde skickas vidare. Han hade genast avsänts
när hovjägmästaren anlänt. Ordväxlingen .hade bestått i hot och svordomar som
gästgivaren utan anledning fått motta men som besvarades med stilla och vänliga
påpekanden. Av allt oljud hade folk sam!2ts från byn, men de hade alls inte varit
hotfulla.
Vittnen kunde vitsorda gästgivarens ski!dring. Här stod alltså ord mot ord och gästgivaren ålades att på nästa ting med ED bekräfta sin berättelse. Rättens utslag skulle
·
därefter meddelas.
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I oktober 1808 pågick ju ett för Sverige mycket olyckligt krig i Finland. Höga militärer
och ämbetsmän passerade ofta förbi Åbyn: skjutshästarna blev säkert hårt anlitade.
stämningen vid gästgivarregården var trdligen orolig och upprörd. Kanske inte så
underligt att samtalstonen ibland blev riågot högljudd.

ULLBERGSTRÄSK
På kustlandsvägen gick den stora trafiken· hiom socknen, men även på inlandets vägar
gällde skjutsningsskyldigheten.
Den 17 februari 1815 skulle häradshövding Johan Sundelin fårdas från ting i Lappmarken mot kusten. Han hade skickat ett förebud så att hästar skulle hållas i beredskap. I l.nlbergsträsk, som låg vid vintervägen, hade förebudet hindrats i sin framfart
och alla hästar i byn hade farit till skogs så att häradshövdingen inte kom vidare utan
fick vänta.
Byns tre hästägare instämdes härrör till tinget, men de infann sig inte. "l anseende
till de anklagades härifrån avlägsna hemvist" (ca 9 mil) kunde de inte genast hämtas
till tinget på Sunnanå utan målet uppsköts till nästa ting. Men då hade häradshövdingen hunnit att besinna sig och han fullföljde inte målet.
Det hade nackdelar att bo vid en trafikerad väg, skjutsskyldigheten var säkert ofta påfrestande.

I Skellefteå avskaffades den allmänna hållskjutsen omkring 1830 genom att särskilda
entreprenörer tog på sig att hålla hästar mot en ersättning, som de skjutsningsskyldiga
fick betala. Skjutsningen efter kustlandsvägen minskade mot slutet av 1800-talet då
först ångbåtstrafiken tog över det långväga resandet och senare järnvägen. Men
först 1933 upphörde formellt den sista skjutsstadgan i landet att gälla.

KÄLLOR:
Skellefteå dombok
HT 1784:254 och HT 1786:238
HT 1779:355
VT 1810:81
VT 1815:26

~

7t.l.

OBS K~ Befh~ Utslag den 11. April 1836 bestämmer det antal reservhästar
som vid gästgifveriema i Åsele Härad bör tillhandahållas
Se K.~ Befhd.~ Utslag den 29/3 1847, om skjutsning vid gästgi.fveriema i Skellefteå
Se Utslag den 30 de april 1845.
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1850 Nov l
1850 Nov l
1850 Nov l
1850 Nov l
1850 Nov l
l
1851 Jan
l
1851 Jan
l
1851 Jan
l
1851 Jan
l
1851 Jan
l
1851 Jan
l
1851 Jan
1851 Jan
1851 Febr l
1851 Juni l
l
1851 Oct
l
1852 Jan
dQ
dQ
"
dQ Mars 6
dQ April l
dQ
dQ dQ
dQ
dQ dQ
Juni l
dQ
1853 Janu l
dQ
dQ
"
dQ
dQ
"
dQ
dQ
"

1855
1855
1855
1855
1855
1855
1855
1855
1856
1856
1856
1856
1856
1856
1856
1851
1856
1856
1856
1857
dQ
1857
1857
dQ
dQ
dQ
1858
dQ
dQ
dQ

uphör
Oct
Oct
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Nov
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Maj
Febr
Juni
Oct
Jan
dQ
Mars
April

l.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Årli~a bidraget
af de skjuwkyldige

Banco
347 16
441
400
230
425
380
..
470
400
80
"
132 24
160
"
160
"

..

. ..
. ..
. ..
.. .
..
. "

50

230
133
100
200
320
160
101
100

"
"
16
"

..

"

"
"
"
"

"
"

"
"

16

-

-dQ d-Q
l
Juni
-200
Jan
l

-

dQ
dQ
dQ

l
l
l
dQ

6
l

"
"
"

525

136
66
200
100
250
299
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Per Andre:

MORÖNS SILVERGRUVA

Inom Skellefteås nuvarande stadsbebyggelse fmns mellan stadsdelen Moröhöjden och
Albemskyrkogården ett bergigt grönområde. Där låg MORÖNS SILVERGRUVA på mark
som tillhörde Moröns gamla by. Malmen var en silverhaltig blyglans som fanns i mycket
smala stråk i K.ALKSTEN, men också i kalkspatgångar genom angränsande bergarter.
Malmen upptäcktes i kalkberget och bröts tidigast där. Därför beskrivs här först kalkbrytningen.
KALKBROTTET

I Skelleftetrakten fmns kalksten på flera håll. Ett stråk går från Moröområdet österut på
något avstånd från älven. Där fmns flera kalkstensbrott, t ex i Furunäs och Bergsbyn. I
Moröns by låg kalkberget ungefår l lan norr om älven. Där togs kalksten redan på 1500talet (år 1547 såldes kalk därifrån för re·paration av sockenkyrkan). (l)
·.· -,

·-

•!
~

Sk~l!~(fd..
På Moröns storskifteskarto.1802 är inom ett samfållt område vid älvstranden markerade tre
kalkugnar. Samma område beskrivs på en karta. från 1871 som "Plats för kalkugnar".
Låg nedanför nuvarande Moröskolan. (Lantmäteriet Z 24, 121:2.)

b
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Det var bönderna i byn som bröt kalkstenen och brände den i kalkugnar. På en Morökarta från 1802 finns vid älvstranden markerade tre ugnar. Där torde den brända kalken
också ha förvarats i "kalkhus" (2) innan den såldes inom socknen eller längre bort.
För skeppsfrakt låg ju kalkbrotten mycket bra till. Ofta svarade bönderna själva för leveranserna.
År 1695 dömdes två bönder från Morön och en från Ursviken till böter för att de utan
landshövdingens resepass farit till Österbotten med kalk.En av dem, som inte kunde betala
sina böter. fick "plikta med kroppen" (spöstraff) medan de andra två fick anstånd för senare
betalning. Det framgår inte av domboken om kalkfrakten skett med båt eller som
slädtransport över den frusna Bottenviken. (3)
I slutet av 1700-talet bröts kalksten vintertid och den sprängdes loss med bergkrut. Detta
visar ett mål vid Skelleftetinget 1780:
Nils Nilsson från Morön arbetade under vintern vid byns kalkbrott med smide. För ro
skull gjorde han några "kolsmällar". Som ett skämt la då grannen Erik Jonsson i smyg ett
"tjädermått" bergkrut på klabben under städet. När krutet träffades av någon gnista och
flammade upp i ansiktet på Nils blev denne tvärarg, svor till: "Faen tage dig!", gav Erik en
örfil och började slåss. Hotade också med en rödglödgad "bergnavare" (bergborr?), som
brände Erik på händerna när han försökte värja sig. Nils blev skadad i ansiktet av krutflamman och kalvskinnspälsen blev ordentligt svedd. Rättens utslag blev att Erik fick böta
l rdr spec för sitt skämt med krutet och Nils 2 rdr för slagsdom, svordom m m. (4)
Till kalkbränningen behövdes mängder med ved och Moröns byaskog blev snart hårt anlitad. År 1780 begärde därför byborna hos Konungens Befallningshavande (KB) i Umeå att
få hugga kalkugnsved i en granskog på kronans mark mellan Krängfors och Klutmark,
som några år tidigare härjats av skogsbrand. Veden skulle flottas på Skellefte älv ner till
Morön (5). Säkert har kalkved flottats på älven även vid andra tillfållen och till andra byar.
Troligen var den första mer omfattande virkesflottningen på Skellefteälven inte sågtimmer
(började 1782 till Lejonströms såg) utan kalkugnsved.
När man började bryta silvermalm i kalkbrottet överenskoms att den kalksten som därvid
togs loss skulle tillfalla markägarna, inte gruvbolaget (6). Kalkstensbrytningen fortsatte
alltså vid sidan av malmutvinningen.
När kalktillverkningen upphörde i Morön är oklart. Den pågick säkert på 1860-talet, kanske
längre. Kalkbrottet är, liksom gruvan, numera igenfyllt och endast spår är synliga.
GRUVDRIFTEN BÖRJAR
Det fmns en uppgift om att silvermalm skulle ha brutits i Morön redan under 1700-talet
(Westerlund 1957). I Hermelins utförliga "Mineralhistoria öfver Lappmarken och Vesterbotten", tryckt 1804, nämns Morön endast som kalkbrott. De fma gångarna av blyglans
i kalken redovisas, men någon silverhalt antyds INTE. Flera malmanledningar i Skellefteå
socken beskrivs av Hermelin, t ex kopparmalm vid "Kågeå Träsk". Andra grovförsök i
Dödmansberget inom Prästbordet samt på olika platser inom Kåge och Kosmarks byar
nämns också.
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Att en silvergruva skulle ha drivits vid Morön redan under 1700-talet utan att Hennelin
nämnt detta synes därför inte troligt. Nedannämnda malmbrytning bör vara gruvdriftens
början (8).
FÖRSTA GRUVBOLAGET

Att blyglans (PbS) innehåller silver är inte ovanligt. Nasafjälls silvergruva hade exempelvis
denna malmtyp. Sedan silverhalten upptäckts i Moröns kalkbrott uttogs mutsedel hos
bergmästaren och malmbrytning påbörjades 1806. Året därpå bildades ett gruvbolag.
På häradshövding Carl Jöran Furtenbachs herrgård, Strömsör i Norrböle by, samlades den
16 mars 1807 ett antal herrar för att komma överens om bolagsreglerna. Det var "ståndspersoner" från trakten, några med gruverfarenhet. Dessutom de flesta av Moröns bönder
(7):

Kapten Carl Lychou
Fänrik Nathanael Barnren
Bataljonspredikanten J G Borin
Hyttmästare Abraham Carlberg
Gruvfogde Anders Markstedt
Nämndeman Anders Nordlund
Bonden Hennan Hermansson
Il

Per Andersson

Il

Anders Andersson

Il

Lars Andersson

Il

Nils Nilsson

Redan samma dag som bolagsavtalet undertecknades avstod tre av Moröböndema från
sina lotter, endast två återstod alltså. Någon förklaring till avsägelsen har inte stått att
få (6).
De 1807 undertecknade bolagsreglerna gav anvisning om hur beslut skulle fattas i företaget, vad som skedde om någon inte betalade överenskomna driftstillskott, om någon
ville lämna bolaget m m. Men redan 1809 var kronobefallningsman Erik Lindemark
föreståndare för bolaget (troligen utan att äga andel i gruvan). (9)
Det var vanligt att gruvor och bergverk fick tillgång till kronoskog som understöd för
verksamheten. Gruvfogden Markstedt ansökte därför 1808 hos KB i Umeå om tilldelning av skogsanslag. Men i närheten av gruvan disponerades all skog av de stora byarna
intill. Någon kronoskog kunde därför troligen inte anslås till silvergruvan (18).
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***************************************************************
L YCHOU, CARL (1776-1826)
.
fodd i Stockholm, bodde på löjtnantsbostället Strömsholm på Sunnanå då
finska kriget bröt ut, deltog som kapten, tillfångatogs 1808 av ryssarna
under affären vid Vasa, frigavs vid freden och flyttade därefter till Piteå.
HAMReN, NATHANAEL (1776-1808)
prästson från Överkalix, fänrik vid Västerbottens regemente, dödsskjuten
under träffningen vid Oravais.
BORIN, JOHAN GUSTAF (1763-1844)
från Jämtland, pastorsadjunkt i Skellefteå, bataljonspredikant vid
Västerbottens regemente, blev 1804 delägare i Lejonströms såg, deltog
i finska kriget, blev kyrkoherde i Revsund, Jämtland 1834, "en praktisk man".
CARLBERG, ABRAHAM (1765-18~4)
hyttmästare vid Nasafjälls silververk i Adolfström. Verksamheten
där upphörde helt 1810. Carlberg var då bosatt på sitt nybygge Sakkavare
i Arjeplog, gjorde affärer i lappmarksvaror bl a med följande A Markstedt.
MARKSTEDT, ANDERS (1746-1809)
född i Kusmark, arbetade som gruvfogde 1775-76 vid Gustafsfälts
silvergruva i Arjeplog. som drevs av Nasafjällsbolaget, troligen också
andra gruvarbeten, bonde i Storkåge, handelsman, tog 1794 initiativet
till Ytterstfors såg vid Bysk~älven, senare också andra sågar m m,
ägde andelar i skepp.
NORDLUND, ANDERS (1773-1841)
kom från Piteå, bodde i Norrböle by, bonde, nämndeman, handelsman
med titeln "hovinköpare", var "kontingentborgare" i Öregrunds stad
men bodde aldrig där, ägde tidsvis andel i skepp.
Av de sex BÖNDERNA i Morön undertecknade fem som delägare i
gruvbolaget.

**************************************************************
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Redan första året (1807) sålde en av Moröborna sin andel till bonden och handelsmannen
Lars Hedman i Hedensbyn och denne sålde i sin tur snart till handelsmannen Joachim
Donner i Gamla Karleby. Även den andre Moröbonden sålde (1809) sin lott till Donner.
"Fasta" hann denne inte få förrän freden i .Fredrikshamn (17/91809) hade gjort honom
till rysk undersåte. Men detta hindrade inte att han blev lagfaren ägare till två lotter i
Moröns silvergruva (10). Var det kalkförsäljning till Österbotten som medförde goda
handelsförbindelser med Gamla Karleby?
Även hyttmästare Carlberg sålde sin gruvandel till Lars Hedman, som nu fanns i Bureå
(år 1810, "fasta" 1812). Trodde Carlberg inte längre på gruvans framtid? Eller behövde
han pengarna?
Bergmästaren var den kronans ämbetsman som hade tillsyn över gruvorna inom sitt område.
Han utfårdade bl a tillstånd med ensamrätt för den som ville börja gruvdrift: mutsedlar och
utmål.
Enligt bergmästarens "relation" från år 1809 påbörjades grovverksamhet i Morön 1806 och
fortsatte "hela sommaren 1807 med 2 å 3 man, hvarvid Malmgången af endast några tums
mägtighet i Kalkberg blifvit följd några famnar åt djupet och 5 å 6 famnar i längden utan
att mägtigheten funnits tilltaga eller relativt bättre Malmgångar kunnat upptäckas" (15).
(l famn = 1,8 m)
Sen kom fmska kriget 1808-09 där alla de militära delägarna aktivt deltog och även de andra
ä2arna hade då
annat att tänka på än gruvdrift.
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Grovkarta 181O. Från kalkbrottet går mot nordväst en gång, möj1igen för att avleda vatten och
underlätta uttransport av kalksten. Den rikaste malmådern följdes med brytning mot nordost
nerför berget mot en "myräng" som nu är kyrkogård.
(Kommerskollegii gruvkartekontor, nr 7, RA)

Men verksamheten fortsatte och vid en redovisning i samband med en ekonomisk kris
som gruvdelägaren Anders Nordlund genomgick 1825 uppgavs hans totala kostnader för
gruvdriften ha varit minst 450 rdr rgs (11). Om alla delägare satsat lika mycket bör totalt
4-5 000 rdr rgs ha inbetalts de första åren, ett betydande belopp.
Några intäkter redovisas inte för Nordlund, men sådana måste ha förekommit. Vid alla
överlåtelser av gruvandelar nämns lossprängd malm som fanns i lager, men kvantiteter
och värde anges ej.
Gruvverksamheten gav dock inte önskat resultat. Redan omkring 1814 slutade brytningen.
En "större skärpning" hade åstadkommits i berget (14). (Skärpning = mindre gruvhål)
Gruvan ansågs därefter vara överlämnad till "ödesmål" och helt utan värde (11).
LINDEMARK OCH JANSE

I april 1834 begärde landskamrer Erik Lindemark mutsedel hos bergmästaren för silvergruvan i Moröberget. För ca 20 år sedan hade visserligen ett gruvförsök misslyckats, men
om arbetet utfördes på ett bättre sätt borde kalk, bly, silver och t o m något GULD kunna
utvinnas med lönsamhet hävdade Lindemark i sin ansökan. Bergmästaren kunde dock inte
bevilja mutsedel då föreskrivna malmprover inte insänts.
Senare under året utfördes därfOr undersökningar inom gruvområdet. Det var "possessionaten" Carl Olof Furtenbach från Strömsör i Norrböle som på Lindemarks uppdrag företog
sprängningar och fick loss ett par lämpliga malmprover för bergmästaren. Furtenbach var
delägare i Näsbergets järngruva uppe efter Ryskeälven och var kanske ansedd som gruvexpert.
I juli 1835 fick Lindemark sin mutsedel av bergmästaren. Han ägde 13/24-delar av silvergruvan. 1835 köpte kassören P L Janse återstående 11/24 (12). Lindemark - som tidigare varit
gruvföreståndare- blev nu huvudägare.
En ny arbetsperiod började i Morö silvergruva.

**************************************************************
LINDEMARK, ERIK (1777-1844) var landskamrer, flyttade omkr 1835
från byn Lund till Byske där han var huvudägare i Ytterstfors finbladiga
såg, senare också i glasbruket, ägde flera hemman och andel i kvarnar,
en av storgubbarna i Skellefteås näringsliv.
JANSE, PER LEONARD (1807-1881) kallades kassör och var chef ror
stockholmsfirman C F Liljevalchs filial i Skellefteå. 1830-talet var en
nödens tid i övre Norrland med en lång rad missväxtår. Undsättningsspannmål utdelades av kronan men grosshandlaren Liljevalch ansåg
att hjälpen borde ske genom att nya verksamheter startades, baserade
på lokala råvaror, främst skog. I Skellefteå anlades exempelvis en terpentinfabrik och en omfattande handelsverksamhet bedrevs med Janse
som föreståndare.

*************************************************************
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Den 1317 1836 höll bergmästaren utmålsförrättning vid Moröns malmstreck. Tidigare hade
han undersökt prover av malmen som visat sig hålla 54% bly och 0,05% silver. Nasafjäll
hade haft 60-80 %bly och 0,14-0,18 %silver (13).
Nya skärpningar hade nu upptagits utanför kalkberget. Grovägarna kunde därför gå med
på att Moröns bönder fick fortsätta kalkstensbrytningen utan att hindras av gruvarbetet.
Det blyglansstreck som gav mest malm gick, enligt bergmästareprotokollet, från kalkbrottet
nordost ut mot en "myrartad trakt" och strecket var endast l a 2 tum brett, på någon punkt
4 a 5 tum. I förlängningen av detta streck återfanns malm på 2 a 5 m djup, 40-80 m från
kalkbrottet, men fortfarande i ett mycket smalt stråk.
Här markerade bergmästaren två utmål, vardera ca 30 x 30 m. Exakt var utmålen låg är
något ovisst, endast en konceptkarta finns bevarad och den är inte fullständig. (14)
Ur bergmästarens årsberättelser och de därtill fogade "geschworner-relationerna" kan
utläsas hur verksamheten i fortsättningen bedrevs: (15)
1835

Silvermalmsanledningen vid Morän blev "belagd med arbete" och grovverksamheten
började.

1836

Morän var enda silvergruva i länet där det arbetades , 2,2 ton blyglans blev upptagna.

1837

Undersökningsarbetena fortsattes, 0,6 ton blyglans bröts, flera skärpningar var nu 7-9 m
djupa. En ort planerades mot NV från en skärpning , 4 man arbetade i 6 månader, kostnad
totalt 333 rdr banko varav 3/4 för vattenavledning . Prov visade endast 0,015 % silver.
Att bygga en schakt- eller flamugn för malmens tillgodogörande, som tydligen planerats,
var helt uteslutet enligt geschworner Baer i bergmästareämbetet. Ekonomin ansågs mycket
tveksam.

1838

En skärpning var nu 18m djup, blyglansådrorna var fortfarande 1h-2 tum breda, någon
enstaka gång med bredare körtlar. 4 a 5 man arbetade i 10 månader. Vid "Morö nedre
gruva", där vatten måste avledas till hög kostnad, bröts 1,7 ton sovrad malm. En äldre
skärpning , kallad "Morö övre gruva" gav endast 75 kg malm vid arbete som utförts
endast för ensamrättens bibehållande. Årets totalkostnad var ca 750 rdr banko. "Utsikterna
för framtiden ej särdeles lovande" enligt bergmästaren.

1839

Gruvan bearbetades från november 1838 till maj -39 . Djupet var nu 29m och en ort påbörjades mot väster på denna nivå. 1,7 ton blyglans upptogs till en kostnad av 880 rdr banko.
"Föga hoppgivande" tyckte bergmästaren.

1840

Efter något obetydligt arbete i gruvan detta år beslutades att tills vidare inställa verksamheten. Malmstrecken hade inte, som man hoppats , blivit bredare. Brytningskostnaderna hade
också ökat mot djupet som nu var ca 30 m .

1841-44

Inga arbeten utfördes. 1841 rapporterades gruvan vara vattenfylld.

Bergmästaren var tveksam till gruvdriftens ekonomi åtminstone sedan 1837, men ägarna
gav inte upp förrän 1840 då arbetet i Morögruvan inställdes.
Den 1838 nämnda "Övre gruvan" kan möjligen vara den lilla skärpning högt uppe i berget
mot sydväst som fortfarande delvis är synlig.

b

Från åren 1836-38 har bevarats en avräkningsbok från Stockholrilsfinnan C F Liljevalchs
filial i Skellefteå där P L Jansevar föreståndare (22). Många av gruvans affärer gick tydligen genom Liljevalchs och ibland syns gränsen mellan Janses privata gruvatTårer och Liljevalchs finna varit något oklar.
Genom ett särskilt konto för "Morö Grufva" sålde Liljevalch till gruvföretaget proviant
(spannmål, mjöl, sill m m), lappskor, bultjärn, spik, tomma tunnor, träkol, pumpstock osv.
Allt detta debiterades Janses privata konto, vilket tyder på att denne fick stå för kostnaderna.
Men andra poster, t ex "Läkararfvode för Morö grufarbetare", fördes inte vidare till gruvkontot, vilket kan betyda att Liljevalch betalade dessa kostnader?
Att gruvföretaget försåg sina arbetare i Morön ~ed proviant var kanske nödvändigt. Hela
1830-talet var i Västerbotten en tid av missväxt och nöd. Det var ont om livsmedel.
Det var inte många som arbetade vid gruvan, men verksamheten ansågs ändå så fortlöpande
att prästerna i husförhörslängden för perioden 1836-43 lade upp en särskild rubrik för "Morö
Silfvergrufva". Där antecknades en familj om fem personer och dessutom tre ungkarlar.
Möjligen bodde dessa vid gruvan där det fanns en stuga (21). Hur lång tid de fanns där syns
inte i husförhörslängden, alla var dock både in- och utflyttade under nämnda period.
Omkring årsskiftet 1838-39 flyttade Per Leonard Janse från Skellefteå till Nordmaling där
han ägde Djupsjö fmbladiga sågverk. Sin andel i silvergruvan överlämnade han till Erik
Lindemark. I dennes bouppteckning 1844 anges han som ägare till hela gruvan.
J anse hade i december 1835 köpt sina gruvandelar av två bönder, men varit så rörsiktig att
han betalt endast en mindre köpeskilling. Efter tre år skulle denna följas av en betydligt
större om Janse då ville fortsätta driften. Ansåg han att gruvan inte var brytvärd kunde
den återlämnas utan att det största beloppet betalades (12).
När Janse flyttade från Skellefteå hade det gått ungefår tre år, men han hade varken betalt
den större köpeskillingen eller återlämnat sina gruvandelar. Lindemark fick i stället överta
Janses del och överenskom med de två bönderna (18 mars 1838) att fullgöra Janses betalningsskyldighet - genom vissa avbetalningar.
Lindemark avled 1844 och sterbhuset ville därefter inte fullfölja detta avtal, ville inte fortsätta
att betala för en nedlagd gruva. Sterbhuset stämdes därför till häradstinget. Enligt ett vittne
vid rättegången hade Janse sagt om gruvan "att han inte längre brydde sig om den där lorten",
den hade Lindemarks arvingar nu fått ta hand om (23).
FURTENBACH

Det rmns en stark muntlig tradition, även återgiven på flera håll i litteraturen (26), som säger
att det var Carl Olof Furtenbach som drev Moröns silvergruva.
Carl Olof Furtenbach (1792-1844) var son till häradshövdingen Carl Jöran Furtenbach, som
hade byggt herrgården Strömsör inom Norrböle by. Denna hade ärvts av Carl Olof jämte en
ansenlig fönnögenhet. Han studerade en tid vid Akademin i Uppsala, ägnade sig därefter åt
jordbruket på Strömsör samt handelsverksamhet, mest lappmarksaffärer. Han var mycket
intresserad av gruvor och lär någon tid ha försökt återuppta driften vid Nasafjälls silvergruva,
men misslyckats. När Näsbergets järngruva vid Byske älv, uppströms Myrheden, började
bearbetas 1832 blev Carl Olof en entusiastisk delägare. Och när övriga ägare beslutade att
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lägga ner driften som olönsam, stämde Carl Olof dem till tinget för att få dem att fortsätta
(24). Näsbergsgruvan bör ha givit honom stora forluster, men ända till sin död hade Carl Olof
kvar sin andel (25).
Enligt den ovannämnda traditionen skall Carl Olof efter dessa två misslyckade gruvföretag
ha satsat får fullt på Moröns silvergrul'a. Han lär så småningom ha lastat 37 tunnor silvermalm, med ett beräknat värde av 36 000 riksdaler, på en skuta får transport till Stockholm.
Men resan slutade olyckligt, nära Understens fyr fårliste skutan med man och allt. Och efter
denna förlust skulle konkurs varit oundviklig for Carl Olof.
I tidigare avsnitt om Morögruvans historia fmns Carl Olof Furtenbach här endast nämnd som
medhjälpare till Lindemark år 1834. Dessutom skymtar han i bevarade grovhandlingar som
vittne till Lindemarks namnteckningar åren 1839 och 1841.
Carl Olof hade tydligen viss anknytning till gruvdriften i Morön och bodde nära gruvan. Kan
han ha hjälpt Lindemark och Janse med verksamheten även efter 1834? Eller har han "arrenderat" gruvan någon tid av ägarna? Och har därigenom en tradition uppkommit att det var
Carl Olof som stod för gruvdriften.

· a·
Carl Olof Furtenbach intygar 1834 att han på Erik Lindemarks uppdrag verkställt sprängning
i Moröberget och uttagit två malmprover.
(Bergmästarens i norra distriktet koncepthandlingar, Landsarkivet i Härnösand.)
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Att en skuta med silvennahn skulle ha förlist vid Understen är inte känt från andra källor
(27). 37 tunnor är ungefår detsanuna som 10 ton (en tunna räknas vanligen som 0,27 ton).
Vid gruvan bröts 1834-40 totalt 6,2 ton enligt geschwornerrapportema. Malmen borttansporterades allt eftersom enligt samma rapporter så en skeppslast om 10 ton kan omöjligen ha
kommit från Morön.
Till slut: Carl Olof Furtenbach gick aldrig i konkurs. Hans ekonomi blev visserligen mycket
dålig, alla hans hemman i Norrböle måste säljas. Men enligt bouppteckningen ägde han vid
sin död fortfarande en fastighet i Fällbäcken, andel i Näsbergsgruvan, guld- och silversaker
samt mycket annat lösöre (25).
Det är alltså oklart hur Carl Olof Furtenbach blivit traderad som verksam vid Morögruvan,
men något samtida belägg härför synes inte finnas. Och så vitt jag kan förstå får han inte
plats bland de i gruvhandlingama redovisade ägarna.
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På 1871 års Morökarta är gruvområdet samfålll (S) med kalkbrottet svartmarkerat och ett par
gruvhål antydda mot nordost. (Lantmäteriverket Z 24, 121:5)
MORÖNS GRUVA EFTERÅT

På 1871 års lagaskifteskarta över Morön är gruvområdet samfållt för byn, 3.4 ha sort. Men
endast en mycket liten del togs i anspråk för kalkbrytning och gruvdrift. Kalkbrottet uppe
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i berget är tydligt markerat och ett par gruvhål nordost därom är antydda. Vid gruvan
fanns två byggnader.
Sedan gruvan vattenfyllts 1841 finns inga uppgifter om verksamhet förrän år 1900. Enligt
kronofogdeberättelsen började gruvan då ånyo att undersökas och malmen uppgavs vara
nästan rent bly, kunde smältas i en vanlig stöpslev i en spis. Hur det var med silverhalten
visste man ännu inte säkert. Mutsedellär ha uttagits (16).
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Skellefteå Nya Tidning
25 apri/1901.

År 1901 annonserades för gruvintressentema ett sammanträde på rådhuset i Skellefteå med
redaktör Petrus Bunnan som sammankallande (17). Han bedrev ungefår samtidigt gruvundersökningar i Krängfors guldgrun söder om Skellefteälven. Konsul Helmer Häggbom på
Strömsör lär också ha varit entusiastisk för Morögruvan. Någon riktig malmbrytning kom
dock aldrig till stånd.
Sen låg gruvhål och högar med skrotsten länge orörda. Det berättas att korna från Morön
drevs hit på bete. Vatten hinkades upp till dem ur gruvorna och enkla stängsel skyddade
dem från bråddjupen. Det största gruvhålet var dock inte mer än omkring 6-7 meter tvärsöver enligt vad getarpojkarna numera vill minnas. Trakten kallades alltid Silvergruvan
även om ingen riktigt kom ihåg varför. (19)
Så skulle marken norr om kalkberget bli k)Tkogård. År 1958 påbörjades arbetet och det
innebar bl a att alla gruvhål inom området fylldes igen. Det djupaste låg strax utanför
gravkvarteren. Alhemskyrkogården invigdes 1961. (20) Kalkbrottet uppe i berget jordfylldes
något senare (att döma av åldern på de träd som nu växer ovanpå övertäckningen).
Numera fmns endast kvar spår av gruvverksamheten: några gropar vid bergsfoten mot norr
utanför kyrkogården, några överväxta högar med skrotsten därintill och en mindre skärpning
högt uppe i berget mot sydväst.
Gruvdriften vid Moröns silvergruva blev ju aldrig mer än ett stort försök. Det var huvudsakligen Skelleftebor som tog initiativ och drev företaget, som kostade dem mycket pengar och
stor möda men gav litet igen. Veterligen förekom inga subventioner från stat eller kommun.

Under 1830-talet, när Morögruvan drevs mest intensivt, startades ovanligt många gruvföretag
i Skelleftetrakten. Bergmästaren lade då utmål på SEX olika platser för planerade silver-,
koppar- eller järngruvor. Var det missväxten och nöden under detta decennium som drev
på företagsamheten?
Men bergens dolda skatter har i alla tider fascinerat människorna. Drömmen om den stora
snabba rikedomen har lockat till malmletning och grovundersökningar. I Skelleftetrakten
har gjorts många grovförsök under årens lopp. Alla med dåligt resultat. Ända tills att ett
svavelkisblock i Svanfors 1921 gav spåret till den Bolidenmalm som borrades fram i december
1924. Och vad bergsbruk betytt för Skellefteå, det vet ni.

****

NOTER:
LAH = Landsarkivet i Härnösand.
RA = Riksarkivet i Stockholm.
Domb = Skellefteå häradsrätts dombok, VT och HT betecknar vår- resp. höstting,
siffran efter årtalet är paragrafer, eller, där sådant saknas, sidor.
(l)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

Lundström 1995, s. 19.
Domb uppbuds- o. lagfartsprot. 1811 2115, 56 bil. 4.
Domb HT 1695:736.
Domb HT 1780:353.
Domb HT 1784:305.
Domb VT 1807:121.
Domb VT 1807:120.
LAH har sökt belägg för grovverksamhet i Morön under 1700-talet, men ej funnit
något, meddelande till förf. 1996-07-15.
Domb HT 1809:13.
Köpebrev 16112 1807, 20/3 1809, 23/3 1809, 9/3 1810, finns i dombokens småprotokoll.
Domb VT 1825:103.
Domb VT 1836:237 o 238.
Brome 1923, s. 50.
Koncepthandlingar till utmålsförrättning 1317 1836 i Bergmästarens i Luleå arkiv.
Bergmästarrelationer, RA och LAH.
Kronofogdeberättelser 1896-1900, LAH.
Skellefteå Nya Tidning 25/4 1901.
Bärgsbyn 1977; handl. 2/8 1808.
Muntl. från bröderna Roland och Erling Nilsson m fl.
Cullman 1988, s. 151 och 154.
E Lindemarks bouppteckning 26/7 1844.
Avräkningsboken finns i LAH.
Domb VT 1845:215.
Domb VT 1838:280.
C O Furtenbachs bouppteckning 3/5 1844.
l. I Haeggström 1944, s. 65, skriver G. Renhorn att COF bearbetade Morö gruva,
skickade 37 tunnor silvermalm mot Stockholm, men skutan förliste utanför Understen.
2. Furtenbach 1976, s. 65, anger att COF satsade för fullt på Morö silvergruva, 37
tunnor malm, värde 36 000 rdr, lastades på en skuta som under fård mot Sthlm sjönk
nära Understens fyr, konkurs blev oundviklig.
3. Westerlund E uppger i "Västerbotten" 1952, s. 17, att Carl Fredrik (obs!) F var
intressent i Morö gruva - detta är möjligen skrivfel, CFF avled 1834 i Arvidsjaur -
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(27)

men visar att namnet F förknippades med Morögruvan.
Westerdahl1987, som ingående undersökt förlisningar efter Norrlandskusten hänvisar,
s. 117, ang. haverier vid Understen till Boberg o Öhman som fått en uppgift om silvermabnskutans förlisning där från Renhorn, nämnd ovan.
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STIG-HENRIK VIKLUND:
o

••

SKELLEFTEA NI-FORENING
I RIKSPERSPEKTIV
--ETT FÖRSTA FÖRSÖK
Wår tid är ej längre så aristokratisk
Den blifver i stället allt mer demokratisk
Beviset härpå må vi finna deri
Att menniskor kalla hvarandraför ni.
Wi sjelfva också äro just af den mening
Att alla må bilda en stor NI1örening
När sjelfva vi bruka oss nämna för vi
Det rimmar ju bra att få kalla Er Ni.
Herr Husgerådskammarehofintendenten
Herr Jemvägstrafikdirektörassistenten
Hur ledigt ett samtal med Er skulle bli
Om vi finge kalla Er baraför Ni.
Ja nog tyckes detta förslag vara praktiskt!
Att många sig stöta derpå är ju faktiskt
En dalkarl ginge oss vredgad förbi,
Tilltalad, i stället för DU, med ett NI.
Wi dock våra medlemmar oss presentera
Och våga en NI-skål en hvar proponera
I vatten, i vin, hvad som helst! Slå i
Nå topp! det är afgjordt då? Tack kära Ni.

Ovanstående Ni-visa (som skall sjungas till melodin "Sandels kanon") fmns mitt bland
protokollsparagrafer uti protokollsboken för Mora Ni-förening åren 1881-82.
Anna Persson, Morastrand, skänkte protokollsboken den 18 maj 1948 till Mora
bygdearkiv.
Det fmns tyvärr inte så mycket bevarat avseende handlingar om Ni-föreningar i
Sverige. I samband med Folkrörelsearkivets arkivinventering av föreningar och
deras arkiv i Skellefteå stad och landskommun fr o m 4 oktober 1995 fick jag en
ingivelse att undersöka kring de handlingar som finns på Skellefteå museum rörande
Skellefteå Ni-förening - men också den riksmässiga spridningen.
När jag började titta närmare på dessa lokala opinionsbildare hade jag klart för
mig följande:
Skellefteå Ni-förening

1860-61

~tf~

rmns kvar protokoll, medlemsmatrikel
samt viss korrespondens.

89

Sundsvalls Ni-förening

1857

hade för några år sedan noterat då jag
mera febrilt tittade på nöjesutövarfamiljen
Riegos öden sett uppgifter i tidningsfiim.

Mora Ni-förening

1881-82

sett i RA-nytt och i ett föreningslexikon
uppgifter om denna förenings existens
samt att det angivits att stadgar hade tryckts
anno 1881.

Akademiska Ni-föreningen
i Uppsala

1886

enligt ett föreningslexikon stiftades denna
förening detta år bland lärare, tjänstemän
och studenter i universitetet.

I samband med en arkivträff den 27 februari 1996 i Umeå fick jag tips av bl a Lars-Erik
Edlund att läsa Perry Ahlgrens skrivna arbete "Tilltalsordet ni : dess semantik och användning i historiskt perspektiv" från 1978. I den skriften finner man en hel intressant - men
inte om Ni-föreningar. Däremot noterade jag särskilt en mening: "l Protokollsbok för
Gestrike-Helsinge Nations Landsmåls- och Fornminnesförenings sammankomster, 1874-80,
läses att ni är tilltalsord till äldre personer, han eller hon till personer utom allmogen."
Skellefteå Ni-förening

Handlingar rörande denna förening fmns på Skellefteå museum - inlämnade efter civilingenjör Ivar Hellder (1899-1983), mångårig medarbetare i Skellefteå stads Kraftverk,
gift 1930 med Karin Sjöberg. Karin Hellder - som dog 1970 - hade rötter i Skelleftebygden
genom sin farmor Aurora Gustava Sandström (1839-1883) och i hennes andra gifte med
förste lantmätaren i Luleå, Carl Axel Sjöberg. Aurora Gustava var dotter till skeppsbyggmästaren m m Nieanor Sandström (1812-1875). En äldre syster till Aurora Gustava hette
Nina Lovisa, född 6/9 1837. Denne Nina var ordförande för Skellefteå Ni-förening! Hon gifte
sig 9/9 1865 med milkontrollören Pehr Robert Sätterholm. De flyttade till Stockholm tre dagar
efter giftermålet. Ovanstående paret Sjöberg fick en son, Carl-Gustaf. Han uppfostrades hos
mostern fru Sätterholm efter sin mors död. Han blev enligt uppgift civilingenjör. Hans dotter
hette Karin. Och på sätt har föreningshandlingarna åter kommit till bygden!
De närmaste sidorna är kopior av första protokollet i Asplunda den 2317 1860, medlemsmatrikeln med stiftarna och övriga ledamöter (synnerligen intressant läsning!) samt en sida
över vem som den 30 juli tyckte bättre om tilltalsorden De och Dem!
Fröken Wedderkop och löjtnant Sandelin hade utträtt ur föreningen efter bildandesammanträdet. De menade att "De" var att föredra - och trodde sig veta att Skellefteås societet var
till stora delar på samma linje. Därför blev det omröstning! "Ni" vann med 52 mot 23 för
"De" ... Fröken Anna Wedderkop och löjtnanten återinträdde i föreningen!
När nästa möte skulle äga rum blev ej beslutat men "när sammanträde ansågs behöfligt,
genom Skellefteå Tidning, tillkännagifva tid och rum derför." I samband med genomgång
utav den mikrofilmade tidningen Skellefteå Tidning har jag tyvärr inte hittat några annonser
eller dylikt om Ni-föreningen.
Ett brev till föreningens ordförande är undertecknat "Hernösand den 30 Juli 1860". Det är
tolv personer som vill bli medlemmar, varav 8 från Ångermanland - många gånger med
efternamnen Janse och Ulfsparre samt en fransman, et Ullern! De är medtagna i medlemsmatrikeln - mot slutet av näst sista sidan!
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Föreningens sekreterare sedan starten, C. Barbiere, meddelar i ett brev till Demoiselle Nina
Sandström per den 30 april 1861 att han under morgondagen ämnar flytta till Ytterstfors
och därmed avgår i föreningens styrelse. Detta är det sista som är bevarat om föreningen.
Alltför många frågetecken finns för närvarande. Förekom sammanträden även under 1861?
Barbiere framför sina välönskningar avseende föreningen. Men hände något mera? Var i alla
fall De-linjen för stark i Skellefteå?
Karl Fahlgren skriver i sin "Skellefteå stads historia" från 1945 på sidan 287 om denne
Barbiere:
"En mera exklusiv representant för pedagogerna i Skellefteå var fransmannen C. Barbiere.
Han var informator först hos J. A. Hellsten på Strömsholm och sedan hos apotekare Dyhr."
Enligt CD-Rom-skivan "Skelleftebor under 200 år" var Christopher Barbiere född i Stockhohn
antingen den 15 eller 16 augusti 1820. Ingen direkt information när han kom till Skellefteå!
Men han flyttade från Skellefteå till Ytterstfors den 23 november 1854 där han blev "kanunarskrifware". Han for till "Ytterfors bruksförsamling" (irriterande att det alltid skall stå fel!)
från Skellefteå 1861. Barbiere kommer till Skellefteå från Sundsvalls stad den 11 november
1868- och far till Luleå domkyrkoförsamling den 29 augusti 1869. Hans yrke växlar, dels
"informator", dels "skrifvare".
Vad jag förstått efter genomgång av kyrkböcker på mikrokort var Barbiere informator hos
Hellsten anno 1859 och hos Dyhr 1860-61. I husförhörslängden för Ytterstfors (AI:3, 1861-70,
pag. l) omnämns Barbiere, född 16/8 1820, som bokhållare hos O.D. Klockhoff- men far till
Sundsvall den 14 juni 1866. Hans vidare öden vore något att kolla upp!
Sundsvalls Ni-förening - eller snarare Ni-sällskap

I en ahnanacka hade jag noterat "Sundsvalls Ni-förening maj 1857". Norrländska Korrespondenten (tryckt i Sundsvall) genomgicks - utan resultat.
Då beställde jag "Dilettanten - Weckoblad för Sundswalls Stad" -och si där återfann jag
texten. Och då kan noteras Ni-sällskap både i Stockholm och i Sundsvall.
Dilettanten, onsdagen den 20 maj 1857 innehåller följande:
Åt nedanstående uppsats lemna wi så mycket heldre plats, som wi fullkomligt dela de deri uttalade
åsigterna, och önska blott att den förnufts- och tidsenliga reformen måste winna insteg så allmänt
och widsträckt som möjligt. Anteckningslista är tillgänglig i Hollners bokhandel.
Till Redaktionen af Tidningen Dilettanten.
Då lns. trott sig förmärka att "Den" städse förfäktat allmännyttiga reformer, hoppas jag att plats må
lemnas i Tidningen för nedanstående.
Uppmaning till Sundswalls Innevånare!
"Den sista posten från Stockholm medförde den underrättelsen, att ett Sällskap bildat sig derstädes
för genomdrifwande af en reform, lika allmännyttig, som den länge, ja alltför länge warit
uppskjuten, nemligen "Begagnande af tillt~ordet "Ni" till den man ej säger "Du". Inom hela
det bildade Europa, och allestädes der Europeisk civilisation och Europeiska språk äro rådande,
begagnas detta tilltalsord. *)
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Sålunda har Tyskland sitt: "Sie", Frankrike sitt: "Vous" , England och Amerika: "You", Italien:
"Ella", Danmark och Norge: "De" o. s. w. Swenskarne allena äro "herrar", något som wisserligen
kan smickra fåfängan hos en eller annan Individ, men alltid i längden och ibland sansade män
måste bli stelt och odrägligt.
Att Swenska språket så länge trälat under dessa "Bockbens - Öfwer- och Under-General Krigs-Commeodör - Sergeant - Titlar i dagligt tal torde förefalla besynnerligt, när man betänker
att ordet "Ni" redan länge warit i det högre skrifspråket antaget. Ty att tänka sig en consequence i
dessa titelfebrar, så att de skulle anwändas t. ex. äfwen på Scenen, leder owilkorligen till löje.
Om t. ex. någon uti en pathetisk dram utropade : "Min Gud! Mamsell dånar" - eller "Herr
Salpeter-Sjuderi-Under-Styresmannen gör mig olycklig!" finner man lätt att detta nödwändigt
skulle kittla skrattmusklema i stället för tårkörtlame. - Men då detta synes otillbörligt på cothurnen,
hwarföre då ej äfwen utstryka det ur det dagliga lifwets stora drama? Den högre skrifstylen är ju
ändå språkets enda sanna och rätta mönster!
Låtom oss derföre önska det stockholmska sällskapet all framgång och deltagom i dess förhoppning
att "snart se detsamma utsträckt öfwer hela landet"!
Men för att, hwar och en i sin mån, understödja sällskapets förehafwande , anser lns. att
Prowinseme böra följa det goda exemplet, hwarföre Sundswalls Innewånare härmed uppmanas,
att i likhet med hwad Hufwudstaden skett, bilda ett Sällskap till "upptagande i samtalspråket
af tilltalsordet "Ni", såsom det mest lämpliga för civiliserade meDDiskor och ett fritt folk!"
Tillika får insändaren nämna, att en sådar. förening redan är börjad, hwarföre de som hwilja sluta
sig till densamma benäget torde teckna sina resp. namn å en i Hollners Bokhandel för detta ändamål
befintlig lista.
lns. är dessutom öfwertygad att reformen skulle lättast genomdrifwas om det täcka könet toge
initiatiwet, då det "otäcka" af artighet måste följa med.
"Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo."
e---e*)De s. k. "ociviliserade" folken hafwa, som bekant är intet annat tilltalsord än "Du" eller motswarande werbalform, hwilket ock war förhållandet det med alla forntidens folk , t o m de gamle
Skandianaverne.
lns:s arun.

Tyvärr flnner jag ingen mer uppgift om föreningen som hade redan börjat ..• Insändaren
förblir nog okänd tills handlingar hittas vem som var med i föreningen/sällskapet.
Vad jag inte hunnit med är att kolla om sällsk~}H!t i Stockholm. Det får bli en annan gång,
kanske.

Mora Ni-förening
Jag har tacksamt emottagit information m m om denna förening via Ove Karlsson uti
Mora Kulturförvaltning:
Vid genomgång av de tio protokollena (från bild~det 5/3 1881 t o m det sista
nedskrivna 8/4 1882) furner man bl a följande:
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Fanjunkaren Joh. Norling öppnade första mötet • Han "uppläste en skrift hvari
tillkännagar föreningens ändamål hvarefter åtskillig diskussion i ämnet förekom".
Vad kan det ha varit för skrift? stadgarna? Vems urspungliga stadgar i så fall?
styrelsevalen vid bildandet:
ordförande: Fanjunkaren Norling (han är på denna post hela tiden);
v ordförande: Gravören Mattson (i samband med valet 7/1 -82 står det "Gravören
och Mekanikern And. Mattson"- samma person!?);
kassaförvaltare: Handelsföreståndaren Er. Lund (också en som har samma funtionärspost!);
sekreterare: Litteratören Bonggren erbjöds bli sekreterare - men avböjde. Då blev
Lars Moraeus vald. Denne deltog inte alltid vid mötena så han fick böta 25 öre per
tillfälle. Ordföranden fick i något fall skriva protokollet! Litteratören Jacob Bonggren blev
nyvald 7 januari 1882. Denne var ej närvarande vid mötet den 8 april. Han
skulle få bestämma och kungöra när nästa möte skulle äga rum. Bonggren avreste
från orten måndagen den 12 juni 1882! Vad månde ha hänt?
suppleant: C G Hedenskog (initiativtagaren till en sjukkassa för medlemmarna
- frågan utreds - det finns ett förslag men klubbas aldrig igenom!) som flyttar från
Mora mars -82 och efterträds av Smeds Sven Andersson i Öna.
suppleant: Fotografen L A Larsson (som ersattes 7/1 -82 utav Mekanikern Lars
Mattson i Kråkberg).
Den 6 april1881 nämns en ny medlem, riksdagsmannen Carl Johansson i Orsa.
Han blev utsedd att bilda en filial i Orsa! Undrar hur det gick?
Val av revisorer blev inte av förrän den l oktober -81. Då valdes Byggmästaren
J Flinta och Mekanikern L. Mattsson i Kråkberg.
Protokollet den 7 januari 1882 berättar - förutom om vissa styrelseval - om Handlanden Per Wikner i Orsa "som i några dagar varit medlem af föreningen, där utur
afgått under den bestämda förklaring, att han ännu icke hunnit blifvit mogen för
någon tidsenlig reform".
Ett nytt skede i föreningens historia hålls 5/3 och 8/4 1882. Skriftliga frågor framställs vid ett möte - besvaras vid ett annat möte.
Ordföranden hade en fråga vid mars-mötet: "Är det nödigt att vid drickning alltid
klinga med kärlen mot hvarandra, kan och bör Ni-föreningen inskränka och motarbeta detta bruk? Svaret, som skulle ges av A. Mattson och kassören Lund, blev
enigt: "sammanstötning af glasen vid drickning ej vore hvarken tidsenlig eller
vacker, utan kunde erforderliga komplimanger göras genom glasets höjande och
blickens riktande upp och emot gifvaren eller den som skålen gäller, hvilka och på
samma sätt föregå".
April-mötets frågor som kanske aldrig blev besvarade - i alla fall inte nedtecknade var följande tre:
l) "Hvad är orsaken att qvinnor tugga kåda i kyrkan."
2) "Hvad är orsaken att qvinnor röka" samt
3) "Hvad är orsaken att karlar tugga och IP..Ir..a tobak."
Tilltalsordet Ni räckte alltså inte i föreningskretsen - utan andra frågeställningar
måste medtas för Mora-föreningen! Intressant företeelse!
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Johan Norting, född 8/11848 i Västerlövsta, Västmanlands län, son till soldaten nr 59
Anders Ersson Norting av Väsby kompani, Västmanlands regemente (1820-1875) och
Stina Andersdotter (1817-1903). Gift 3/8 1881 i Skirö, Jönköpings län, med Kristina
Wilhelmina Lönn (1861-1940). 3 barn. Ordförande i Mora Ni-förening 1881-82!
Anställd vid Svea livgarde 1868, där han befordrades till korpral. Konstituerad till
furir med 2. furirs lön vid Orsa kompani 10/2 1872, transporterad till l. furirs lön
13/5 1872, sergeant av 2. klass. Transporterad till sergeant av 2. klass vid Västerdals
kompani 117 1876, sergeant av l. klass 22/7 1878. Befordrad till fanjunkare med lön
vid Mora kompani 30/6 1880. Avsked med pension 22/41898. I nåder utnämnd och
förordnad till underlöjtnant i regementets reserv 6/5 1898. Svärdsman 1112 1894,
Brandstodsbolaget Sveas GM. Åren 1886-1913 var han anställd som förvaltare och
inspektor vid Korsnäs sågverks AB i Älvdalen under vilken tid han innehade ett flertal
förtroendeuppdrag inom socknen. Han var bl a kyrkvärd, ledamot av kyrkrådet,
kommunalnämnden, fattigvårdsstyrelsen och allmänningsstyrelsen. Han var även en
ttid landtingsman. 1905-1 var han befälhavare för Mora Landstormsområde.
1914 kom Norting till Falun, där han till sin död var tjänsteman hos Dalarnes Nya
brandstodsbolag, vars styrelse han tillhörde från 1915. Johan Norting avled i Falun
den 4 maj 1924.

r. r ~
UR: Dalregementets personhistoria, vol. III: 180i'l-1899 (Sthlm 1993).
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Denna samlingsbild avseende fiolspelande personer m m innefattar en person som var med
på Mora Ni-förenings sammanträden, nämligen mannen i toppluva som sitter i gubbstolen.
Det är Per Wikner från Orsa! Fotografiet är taget på Orsa hembygdsgård vid invigningen
1922. Fotograf: Karl Lärka.
Fr v: l. Karin Bergman, fiolspelman.- 2. Jemt Hans Jonsson (1891-1964), sångare och
visdiktare, bl a den kända "Vårvisa". - 3. Per Wikner (1856-1932), hade en diversebandel
i Holen, Orsa. Han var redaktör för tidningen "Dalmasen". Han gav ut en del skrifter t ex
"Lilla bälsovännen" samt dikter som huvudsakligen handlade om nyttan av att gymnastisera.
-- 4. Gössa Anders Andersson (1878-1963) och S. Jämt Olof Ersson (1873-1938), Orsas storspelmän.- 6. Mejt Ståbi /Skeri Mejt/ (1881-1981), Anders Zorns halvsyster, samt 7. hennes
man, Per Ståbi.

103

Akademiska NI-föreningen i Uppsala

I samband med genomgång utav den mikrofilmade tidningen UPSALA-POSTEN
anno 1886 framgick att föreningen hade ett möte å Stockholms nation tisdagen den
9 mars kl 7 e m. Då omvaldes styrelsen "hvarvid till ordförande utsågs prof. Hammersten
eller, i händelse han ej vore villig åtaga sig uppdraget, prof. Rabenius; till vice ordf. valdes
docenten Lindskog och till sekreterare och skattmästare licentiaten Hack/in."
Samtidigt hade ett förslag av styrelsen avseende stadgeändring behandlats:
"Medlem af akademiska Ni-föreningen är skyldig att använda Ni såsom tilltalsord till
alla personer af hvad ålder, kön eller samhällsställning de vara må, med undantag af
sådana, om hvilka han genom tillfrågan utrönt eller eljest med säkerhet vet, att de
ogilla bruket af tilltalsordet Ni."
Detta viktiga stadgeändringsförslag antogs ej! Så de gamla stadgarna bibehölls i
oförändrat skick! Kunde verkligen en förening bildas i början av 1886 och några
månader senare redan tänka på stadgeändringar??? Jag tvivlade .••
I lokaltidningen för den10mars förtäljer vidare att frågan om att i studentkatalogen
särskilt beteckna dem som tillhör Ni-föreningen uppsköts till ett kommande möte.
Rubriken "Universitets-nyheterna" i Upsala-Posten den31mars berättar följande:
"AKADEMISKA NI-FÖRENINGENs STYRELSE har beslutit att hos handelskårens
medlemmar göra hemställan om införande af tilltalsordet Ni uti deras resp. handelslokaler
samt hos allm. läroverkets rektor anhålla, det han ville verka för nämda tilltalsords utbredande inom skolan. Dessutom kommer begäran att framställas till tidningar i hufvudstaden
och landsorten att emellanåt intaga en kortfattad uppmaning till allmänheten att använda
Ni såsom tilltalsord ."
Vissa orsaker gjorde att arbetet med SKELLEITEBYGDEN 1996 inte kunde bli klar förrän i
början av september månad 1996. Detta möjliggjorde att jag kan delge vad jag kunnat utröna
efter genomgång av UPSALA-POSTEN 1885.
Den23mars omnämns att domarekåren borde "följa herrar läkares tidsenliga exempel"- att
alltid använda tilltalsordet Ni!
Den 25 april konstituerar sig "Akademiska Ni-föreningen i Upsala" i Lutherska missionshuset.
Mötets ordförande var docent Fr. von Scheele. Styrelse valdes: ordförande blev e.o. professor
H. Almkvist, vice ordförande docent Fr. von Scheele samt sekreterare och skattmästare docent
J .A. LundeU. Inträdesavgift = 25 öre. stadgeförslaget antogs med en liten ändring.
stadgarna lyda:
§ l . Akademiska Ni-föreningen i Upsala har tilll!ppgift att verka för antagandet af Ni såsom allmänt
tilltalsord.
Medlem är lärare , tjensteman eller student vid Upsala uni';ersitet, som hos styrelseledamot eller
förman anmält sig till inträde. Den, som under sin Upsala-vistelse tillhört föreningen, qvarstår
såsom medlem äfven sedan han lämnat universitetet.
I staden närvarande medlem erlägger den årsafgift, som å närmast föregående årsmöte bestämmes.
1

§ 2. Föreningens styrelse består af ordförande, vi~ Ördförande och sekreterare, som tillika är skattmästare. Dessa väljas på årsmöte för nästföljande kalenderår. Styrelsen åligge att utse förmän,
sammankalla föreningen och förmanskapet , verkställa deras beslut och i öfrigt tillse att föreningen
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105

kraftigt verkar för sitt syfte.
§ 3. Inom hvarje nation skall finnas en förman för hvarje fullt eller påbörjadt 30-tal af dess i förra
terminens universitetskatalog upptagna medlemmar.
Bland föreningens öfrige medlemmar utses förmän till det antal, som styrelsen bestämmer.
Förmanskapet fatte beslut å föreningens vägnar under tiden mellan årsmötena. Förmännen uppbäre
och redovise till skattmästaren årsafgifterna före l mars hvarje år.
§ 4. Föreningen sammanträder till årsmöte i slutet af hvarje hösttermin.
§ 5. Förändring i dessa stadgar kan göras af föreningen på årsmöte.

Följande noterades också i referatet i Upsala-Posten den 27 april:
"Föreningen ämnar verka för sitt ändamål tvåfaldigt: l) genom uppsatser i tidningar och tidskrifter
och 2) genom att anhålla om bistånd i sitt sträfvande af myndigheter, korporationer och föreningar,
med hvilka styrelsen kan finna skäligt att sätta föreningen i korrespondens.
Man uttalade sig äfven för lämpligheten af att föreningsmedlemmarne genom märken såväl på sig
som i sin bostad gåfve sig tillkänna som anhängare af Ni-reformen. Dock skulle detta bero på medlemmarue sjelfva. En så lika form som möjligt för dessa märken vore önskvärd. Styrelsen skulle
ock söka anskaffa sådana.
Tvåhundrafemtiotvå (252) akademici antecknade sig vid mötet såsom medlemmar af föreningen.
En diskussion rörande stadgarnas första paragraf förekom; en del ville att föreningen skulle
vara akademisk, andra ville att den skulle vara allmän.
"Blefve föreningen en allmän förening, kunde den snart svälla ut derhän, att den fordrade en alltför
vidlyftig styrelseapparat, då det äfven skulle bli nödvändigt att dela den i afdelningar. Då vore det
ju lika godt att andra homogena föreningar direkte bildades. "
Måndagen den 4 maj bildades en Ni-förening vid möte inom Lunds universitets student- och
lärarekår. Samma dag sammanträdde Upsala Ni-förenings förmanskap. Bl a beslöt man att
"låta trycka större och mindre anslag med Ni på, hvilka kunde anbringas på väggar och dörrar i
hemmen samt på de embetslokaler, hvilkas tjenstemän vilja främja den goda saken".
Den 8 maj står det i Upsala-Posten att studentkåren beviljat Ni-föreningens anhållan att få
vid vårfesten 9/5 anslå tryckta uppmaningar till folk att använda Ni som tilltalsord.
En liten notis flnner jag den 15 juni:
"Ni-märken bäras nu i en blå rosett af uppasserskorna på stadskällaren i Södertelge. "
Att det rums mera att undersöka rörande Akademiska Ni-föreningen i Uppsala är uppenbart!
Liksom den i Lund! Och blev det ingen allmän Ni-förening i Uppsala och/eller i Lund?
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Övrigt
I mån av tid har jag även försökt kolla upp om det funnits Ni-föreningar någon annanstans. "Tidning för Hedemora, Säter och Avesta eller Södra Dalarnes Veckoblad" för
år 1881 genomgicks. Följande intressanta beskrivning - infört den 17 juni 1881 måste delges:

"NI-REFORMEN. Ur de föreläsningar, professor Elof Tegner hållit om >Språkets makt
öfver tanken< , låna vi efter G.P. följande beaktansvärda ord:
Huru mycken ovighet, huru mycken förlägenhet och förargelse uppstår ej dagligen och
stundligen bland oss svenskar, derföre att vi ej hafva ett som gemensamt tilltalsord allmänt
erkändt pronomen? Huru många fö:bindelser hafva icke blifvit oknutna, hur många känslor
outtalade, blott derför att man i hvarje ord nödgas upprepa en kanske långsläpig titel i stället
för att helt kort och lätt kalla en medmänniska ni eller de! Hvar och en vet eller måste erkänna,
att vårt bildade sällskapslif lider af en betänklig stelhet och ett långsamt ceremonimaner, som
i många fall hindrar all verklig samvaro, och ingen skall neka att detta till väsentlig del beror
på det cirklade titulationsväsende, som i hvarje ögonblick påminner den förnämligare om hans
värgighet och den anspråkslösare om hans ringhet. Särskildt i afseende på umgänget med fruntimmer, der en konstlad stelhet bortskämmer alla gratierna, är denna lucka i våra personal-pronomina förderlig, och öfver hufvud taget torde denna brist vara en af de svagaste sidorna af
den svenska nationaliteten. H var och en, som umgåtts med utländingar, vet huru jemförelsevis
lätt och obesväradt man kommer i samspråk t. ex. med en tysk och en fransman, -för att ej nu
nämna danskarne. Trots det, att hvarje bildad svensk måste erkänna, att här en betänklig brist
föreligger, och trots det att mångfaldiga föreningar bildats för att genomdrifva bruket af ett
allmänt tilltalsord, så har någon reform i denna väg ännu ej på allvar kunnat genomföras,
hvilket äfven ur en annan synpunkt än den här ifrågavarande visar språkets makt öfver tanken."

Undrar just hur många Ni-föreningar som fanns på den här tiden? Ett särskilt projekt
framdeles?
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MEDDELANDEN
GRAVINVENTERING 1995-96
Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare har under två år inriktat sig på ett ALVprojekt = inventering av gravar (mestadeles gravstenar) i Skelleftebygden.
Det är Inga Brännström, Skellefteå, och Evy Lundmark, Norrliden, Boliden, som håller på
med gravinventeringen.
Under perioden augusti 1995 t o m februari 1996 gick de igenom följande kyrkogårdar i:
Jörns församling
Lövångers församling
Skellefteå landsförsamling
Ytterstfors bruksförsamling, Byske
Rapporter från dessa inventeringsområden - som även innefattade genomgång av kyrkböcker på mikrokort, CD-Rom-skivan "Skelleftebor under 200 år" samt litteratur fmns nu på Kunskapskällan, Skellefteå museum.
I slutet av varje volym (Skellefteå lfs är uppdelad i två volymer) fmns register.
Nu är det en ny inventeringsperiod: augusti - oktober 1996. Den här gången skall de tu
ta reda på uppgifter om gravstenarna etc i kyrkogårdar avseende bl a Burträsk, Kalvträsk,
Fällfors och Finnträsk. Möjligen också Byske? Nästa år Norsjö och Malå?
I samband med ordförandekonferensen i Växjö den 30 augusti behandlades frågan om
gravinventeringarna i Sverige. Det fanns förslag att materialet skulle vara tillgängligt
centralt- regionalt -lokalt. Göran Wahlberg, ordförande i Föreningen Skelleftebygdens
Släktforskare, deltog. Han anser att det räcker med att ha materialet centralt och lokalt.
Det sistnämnda innebär att även kyrkogårdsförvaltningarna i respektive församling
erhåller inventeringsrapporten.
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Handlanden
Aron Johannes Sundström
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Arkivinventering Skellefteå
Fr o m onsdagen den 4 oktober 1995 inventerar Stig-Henrik Viklund foreningar och
deras arkiv i Skellefteå ( = Skellefteå stad och landskommun) på halvtid för Folkrörelsearkivet i Västerbottens räkning. Slutdatum avseende arkivinventeringen är ej fastställd. F n är Viklund 112-tids tjänstledig från museet fram till 31 december 1996.
Men han har bett att få förlängning på tjänstledigheten.
Arkivinventeringen beräknas ta några år. Det är nämligen det största geografiSka
området som någon inventerat i länet .•. Tanken är väl att inventeringen skall inmatas
i datorform.

l

Tidningsfilm och tidningslägg kommer att genomgås - precis som med Burträskinventeringen 1993-95. Brev och telefonsamtal givetvis också. En del personliga besök har gjorts
och kommer framdeles att utföras. En självklarhet är att besöka Folkrörelsearkivet i
Umeå för att där genomgå distriktsarkiv. Andra arkiv kan ha handlingar som rör den
här bygden t ex Landsarkivet i Härnösand och folkrörelsearkiv i Norrland.
Vad är Viklund ute efter?
Jo, följande:
Föreningens namn - tidigare namn - när namnbyte ägt rum - bildandetid (år - månad dag) - reorganisering(ar) - vilandetid - samgående med - upphörandetid/andra registreringstider.
Men också vad som finns bevarat:
protokoll- medlemsförteckningarl-matriklar - övriga förteckningar eller registerkorrespondens- auktionslistor/-protokoll- historik(er)- stadgar- bokslut- kassaböcker- kassarapporter- verifikat- verksamhetsberättelser- rapporter (års-, kvartals-),
fotografler, tidningsurklipp, övrigt.
Under den tid som inventeringen pågått har handlingar deponerats/skänkts till arkivet
i Skellefteå. Ibland lovar någon att handlingar skall komma - men inte alltid som denne
håller sitt löfte.
En kopia av medlemsmatrikel avseende Skellefteå sockens nykterhetsforening av Svenska
Nykterhetssällskapet från 1840 är en handling som erhållits från Landsarkivet i Härnösand.
Material rörande Republikanska klubben i Skellefteå - Sveriges första! - delges. Ä ven en
kopia från en rollspelsförening.
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SI{ELLEETEÅ
Republikanska Klubben i Skellefteå bildades den 18 mars (1955) vid ett
möte på Godtemplargården. Till interimstyrelse valdes red. Carl-Ola Andersson,
kamrer J. V. Bergmark, journalist Gösta Grönlund, typograf Bengt Tjärnlund
och fll.kand. Tore Winqvist (sammankallande).
Vid mötet talade rektor Carl Segerståhl, Vindelns Folkhögskola, om
"Monarkin- en skymf mot demokratin?!" Han uppehöll sig framförallt vid de
psykologiska verkningarna av ett ärftlighetsbundet statsskick.
Efter hans anförande blev det diskussion med några inlägg för och ett par mot
republik. En lärare vid Medlefors folkhögskola lovade hjälpa till med en del
utredningsarbete.
Klubbens bildande har livligt uppmärksammats i lokalpressen, där bl a
Norra Västerbotten haft l ledare, 3ledarstick, artiklar och ett par notiser,
Västerbottens Folkblad 3 ledarstick, 2 artiklar, ett kåseri och en notis
samt Nordsvenska Dagbladet en artikel (starkt negativ). Vidare har det
förekommit ett par insändare. Reklamen inför mötet, som drog ett 60-70tal personer, bestod av två annonser, affischer, flygblad och stencilerade
kallelser till ett 50-tal föreningar.
Medlemmar som hittills betalt:
Erik Andersson
Carl-Ola Andersson
Almar Almqvist
Petrus Ardefors
J. V .Bergmark
Torsten Boman
Gösta Grönlund
Stefan Hedström
Axel Holmlund
Victor Holmlund
Åke Kärrman
Gunnar Karlsson
Gunnar Lagerkvist
Gerround Larsson
Carl Lindbom
Arvid Lundberg
Henry Lövbom
Åke Markström
Stig Sandström
Carl Segerståhl
Erik Sundlöf
Bengt Tjärnlund
Thore Wallin
Per-Erik Wahlberg
Tore Winqvist
Bengt Öhman

Storgatan 48
Nygat. 58 b
Box 3773
Repslagargränd 4
Strandgatan 39
Karlgårdsvägen 4
Kanalgatan 44 a
Kyrkogatan 6
Åsgatan 20
Hyttlidgatan 63 c
Medlefors, Örviken

red.

"

typograf

"
kamrer
typograf
red.

"
"
"
stud.
stud.
typograf

"
vaktmäst.
vaktmäst.
polisman
annonschef
fotograf
rektor
faktor
typograf
distributör
steretypör
fll.kand.
red.
.r

t~

12153
10113
10323
10024
11244
10411
13712
10710
13193
14943

14002
14270
14000

"

-

14000
14003
14000
14002
14001
32045
12540
Furtenbachsgränd 4/ 14693 14000
Prästbordet
14810 "
Folkets Hus
10162 10162
Godtemplargården 10126
Ordningspolisen
10039
Högalidsgatan 18
11411 14000
13743 14002
Folkhögskolan, Vindeln
----140
Kågevägen 24
12661 14000
Gustavsvägen 20
"
Strandgatan 36
15735 14000

"
Vallgatan 14 b
Storgat. 82

15739 14001
15053 14003
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Nä va ok rt för bidrag till aktiv förening 1995m6
Fyll i detta närvarokort och skicka in det till SVEROK, Köpmansgränd 4,
582 24 Linköping. Då utbetalas snarast 500kr till ert konto. Ta en kopia av
~ detta närvarokort och sök kommunbidel!lb~ankomstema också.
I~ Detta kort ö.r giltigten gång till och med den 86ljMii 1996 (sedan får ni ett nytt
~
kort). Ni måste ha ett postgirokonto för att få bidrag av SVEROK.

~
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INVENTERING AV ENSKILDA ARKIV l VÄSTERBOTTENS LÄN

Ägarens eller föreningens namn:
Adress:
Eventuell arkivförvaltare:
Ungefärlig mängd arkivalier, antal kartonger eller handlingar:
Ungefärlig tid:

O trähus O stenhus O föreningslokal O privat
O nej O osäkert
Finns skäl anta att delar av materialet försvunnit genom åren O nej O ja
Har arkivet utsatts för totalbrand, när: .................................... O ja O nej

Nuvarande förvaringslokal:

Finns andra handlingar i arkivet O ja

Onskar att få arkivfrågan löst genom folkrörelsearklvet:
O ja, O nej, O positivt intresse, O arkivet kan ta vår kontakt för vidare information.
KAnner NI sjilv till någon privatperson som kan tånkas åga lldre handlingar? Det vore av stort vArde
att få Er upplysning då arkivet ej sjillv kan hinna nå alla.

...............................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Meddelare:

Datum:

Adress:

Detta inventeringskort användes på den tiden då
arkivföreståndaren för Folkrörelsearkivet i
Västerbotten hette Björn Aronsson.
Kanske något för Skellefteinventeringen?

· t

.
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FÖRENINGEN FÖR SKELLEFTEFORSKNING
-SKEFO
Lokalhistoriskt möte i Skellefteå lfs församlingsgård
- bildkavalkad
(foto: Sten Lundgren)

En av utställningsskännama som producerades av ett antal personer inom 4
kulturhistoriska föreningar i Skelleftebygden - benämnd "Skellefteforskama ".

114

Besökare tittar på utställningen.

Bokbordet-som visade vad som hade skrivits.
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Martin Hårdstedt, Umeå - en av föredragshållarna. Han höll på temat "Lokalbefolkningen och 1808-09 års krig".

Ett stort antallyssnade på föredragen.
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Föreningen för skellefteforskning (SKEFO)
••

••

o

VERKSAMHETSBERATTELSE FOR AR 1995
STYRELSE OCH ANDRA FUNKTIONÄRER
I styrelsen har under 1995 ingått

Ordförande:
Harry Åkesson, Skellefteå - vald som ordinarie ledamot till 1996
Vice ordförande:
Peter Gustafsson, Kåge- från 119; vald som ordinarie ledamot till 1997
Kassör:
Ulf Lundström, Skellefteå - vald som ordinarie ledamot till 1996
sekreterare:
Pia Sagesen, Örviken; Skellefteå -vald som ordinarie ledamot till 1995; till 28/4 .
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå- från 28/4; vald som ordinarie ledamot till 1997
Ordinarie ledamöter:
Harry Åkesson, Skellefteå - studieförbunden (se ovan)
Pia Lidvall (Sagesen), Örviken; Skellefteå, Skelleftehamn- enskild ledamot till 28/4 (se ovan),
Skellefteå museum från 1110 (ersätter Pär Hallinder)
Ulf Lundström, Skellefteå - Skellefteå hembygdsförening och Föreningen Skelleftebygdens
släktforskare (se ovan)
Peter Gustafsson, Kåge - Folkrörelsearkivet-omvald till 1997
Pär Hallinder, Kåge - Skellefteå museum - omvald till 1997; till 30/9
Karl Axel Lundqvist, Skellefteå - Skellefteå lfs - vald till 1996
Stig Stierna, Skellefteå- skolstyrelsen- vald till 1996
Sören Edvinsson, Umeå- Demografiska databasen- vald till 1995; till 28/4
Sven-Olof Johansson, Renström- DDB i Jörn- nyvald till 1997; från 28/4
Barbro Viklund, Yttervik-enskild ledamot- omvald till 1997
Birgitte Grönlund , Åbyn, Byske- enskild ledamot- omvald till 1997
Rolf Granstrand, Skellefteå - Utbildningsradion - vald till 1996
Stig-Henrik Viklund , Skellefteå - enskild ledamot (se ovan)
Suppleanter:
Bo Göran Edlund, Skellefteå - Folkrörelsearkivet - omvald till 1997
Egil Johansson, Umeå- Forskningsarkivet-vald till 1996
Göran Wahlberg , Skellefteå- Föreningen Skelleftebygdens Släktforskarevald till 1996
Allan Boström, Kåge- Skellefteå museum- omvald till 1997
Eivor Degerman, Skellefteå- Skellefteå lfs- vald till 1996
Sammanträden:
styrelsen har haft tre protokollförda samiJW!träden under året:
7 april , 28 april (konstituering) samt 8 juni.
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Arbetsutskottet:
I arbetsutskottet har under 1995 ingått ordföranden, kassören och sekreteraren som
ordinarie ledamöter. Fr o m 119 ingick även den då utsedde vice ordföranden i AU .
AU har haft åtta protokollförda sammanträden: 1011, 24/2, 10/3 (framtogs ett förslag
till yttrande om ett lokalhistoriskt institut; S-H Viklund adjungerad!), 31/5 , 14/8, 1/9
(främst en planeringsträff inför ett planerat seminarium om det lokalhistoriska institutet
och dess framtid; Peter Gustafsson adjungerad), 22/9 samt 22/12.
Dessutom har ordföranden haft fortlöpande kontakter med de övriga AU-ledamöterna.
Ordföranden hade en planeringsträff 27 juni med Annika Hallinder och Pia Sagesen om
kommande studiebesök och kurser inför arbetsutskottet i augusti månad.
Revisorer för kalenderåret 1995:
Nils-Olof Berglund, Boviken och Ture Rönnmark, Skellefteå- bägge nyvalda!
Ersättare: Ingalill Andersson, Skellefteå- omvald.
Valberedning inför årsmötet 1996:
Hans-Olof Steinwall, Lövlund, Skellefteå- sammankallande,
Eivor Andersson, Skellefteå och Doris Lundqvist, Skellefteå. Alla tre nyvalda!
REPRESENTATION
Samrådsträff - arbetsutskott i fyra kulturhistoriska föreningar l /3: Ulf Lundström
(speciellt inbjudna om det lokalhistoriska institutet: Bertil Marklund och Peter
Gustafsson) .
Nordlitt ' 95, Expolaris, 23-26/3: Harry Åkesson.
Utställningsgrupp- SKEFO:s höstmöte (29/9-1/10) utsedda våren -95 : Harry
Åkesson och Inez Berggren (ersättare Ulf Lundström).
Bidragsträff på Kulturkontoret 13/6: Harry Åkesson.
Kyrkhelgen 1-217: S-H Viklund, Ulf Lundström och Göran Wahlberg.
släktforskardagar i Stockholm 19-20/8: S-H Viklund (sålde bl a SKELLEFTEBYGDEN).
Samrådsträff- arbetsutskott i fyra kulturhistoriska föreningar 13/11 : Peter Gustafsson
och Ulf Lundström.
I UTREDNINGsGRUPPEN FÖR EIT LOK.ALHISTORISKT INST/TUT ingår föreningens
ordförande. Dessutom ingår där styrelseledamöterna Ulf Lundström, Peter Gustafsson
och Pär Hallinder på personliga mandat. Hallinder ersatt en gång av S-H Viklund, framdeles av Pia LidvalL
VERKSAMHET
Vid Rismyrlidens vänners januarimöte medverkade Göran Marklund, Ulf Lundström
och Harry Åkesson. Harry informerade om Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO.
Göran och Ulf berättade om nybyggarliv i Västerbotten vid 1800-talets mitt.
Ordinarie årsmöte hölls den 28 april i hörsalen 99:an, Nordanå, Skellefteå museum.
Styrelsens årsberättelse och kassörens ekonomiska redovisning godkändes . Kassören
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Ny- och omvaldes ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen, enligt valberedningens
förslag. Nyvaldes revisorer för löpande kalenderå)rl!lmt omvaldes en revisorssuppleant.
Nyvaldes tre ledamöter i valberedningen till 1996 års årsmöte.

...
118

Beslöts oförändrade medlemsavgifter, dels 50:- kronor för enskilda, dels 200:- kronor för
organisationer, institutioner och föreningar.
Arbetsplan och budget för1995 godkändes .
Peter Gustafsson berättade om sitt arbete med utredningen om ett lokalhistoriskt institut.
Behandlades ett förslag om ändring av föreningens namn till Skellefteå forskarförening .
Årsmötet beslöt att behålla föreningens nuvarande namn.
Avtackades avgående personer, dels sekreteraren Pia Sagesen, dels styrelseledamoten Sören
Edvinsson samt revisorn Inez Berggren.
Den 12 augusti förekom ett möte om luffare i Rismyrliden. Göran Marklund och Gunnar
Lindgren medverkade.

Lokalhistoriska dagar i Skellefteå på temat "Från Prästbordet till Norrböle by" genomfördes under helgen 29 september- l oktober i landsförsamlingens församlingsgård .
Programmet innehöll sex föreläsningar, demonstrationer av Demografiska databasen
och det avslutades med medverkan i söndagens högmässa och det efterföljande kyrkkaffet.
Föreläsare var
Thomas Wallerström, Luleå: "Nya perspektiv på Övre Norrlands medeltid ",
Ulf Lundström: "Norrböle by",
Siw Andersson: "Kvinnoprofiler i Skellefteås historia",
Per Andre: "Clausen och Markstedtama-rikast i nya staden",
Martin Hårdstedt, Umeå: "Lokalbefolkningen och 1808-1809 års krig"
samt Lars Jonsson: "Nils Nordlander - stadsbyggare och präst".

DemografiSka databasen i Jörn demonstrerade sitt material för eleverna i åk 8 i Brännaskolan på fredagen. Under lördagen hölls öppet hus för allmänheten, som då fick tillfålle
att söka uppgifter om sina förfåder.
Museet hade genom Stig-Henrik Viklund ställt upp ett bokbord för visning och försäljning .
"Skellefteforskarna" hade en utställning rörande Skellefteå gamla centrum (kartor, foton
och text). Speciellt till de här lokalhistoriska dagarna fanns möjlighet att titta på två målningar,
dels över kyrkoherden Pehr Högström, dels över kyrkoherden Nils Nordlander.
Vid söndagens högmässa predikade Egil Johansson och han medverkade också under
kyrkkaffet.
Föreningen fick 14 nya medlemmar under helgen.

Kurser
En träff med representanter för studieförbunden (handledare i forskarcirklar)
förekom i hörsalen 99:an, Nordanå, Skellefteå, den 4 april. 13 personer deltog
inkl de medverkande (Ulf Lundström, S-H Viklund och Annika Hallinder).
Information och diskussioner. Tips erhölls vad framtida kurser kan innehålla.
~t" f ~
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Den 23 september hölls en heldagskurs för handledare i forskar- och dokumentationscirklar. 20 personer deltog. Annika Hallinder tillsammans med Kerstin Lindgren och
Elsa Lundmark berättade om att leda en forskarcirkel/dokumentationscirkeL
Karl-Göran Bottwyk hade en kort kurs i handskriftsläsning . Stig-Henrik Viklund
gav en första information om befintliga arkiv.
Föreningen fortsatte sin kursverksamhet inkl visningar för lokalforskare:

Kurs III Folkrörelsearkivet - den 7 mars informerade Peter Gustafsson om arkivet
som resurs för forskning. 18 personer deltog.
Kurs IV Kyrkoarkivet- den 27 april informerade Lars Jonsson om arkivet som resurs
för forskning. 13 personer deltog. (Samma kväll hade släktforskarna ett forskarmöte
i DDB i Jörn!)
Kurs V Arkiven i tingshuset - den 5 oktober informerade Elsy Pettersson och en till
om arkivet som resurs för forskning. Ett 10-tal personer deltog. De närvarande erhöll
bl a kopia på Joachim Åkermans artikel "Inskrivningsväsendet - utvecklingen fram
till 1875" ur ARKNINFORMATION nr 20, april 1966. Detta med tanke på att man
med hjälp av olika arkiv kan följa en fastighets öden.
Kurs VI Skattekontoret - den 14 december informerade Marianne Andersson om den
nya folkbokföringen sedan 117 1991 inför 12 personer.

Samverkan
De fyra kulturhistoriska föreningarna Skellefteå Hembygdsförening, Västerbottens
norra fornminnesförening , Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare och Föreningen
för Skellefteforskning har fortsatt samarbetet. Syftet med AU-träffarna 113 och 13111
har varit att skapa möjligheter till samverkan vid vissa verksamheter och att förhindra
överlappningar och kollisioner vid planeringen.
Föreningarna hade ett gemensamt bokbord vid NORDLITT-mässan och Kyrkhelgen.
En utställning utformades vid höstens Lokalhistoriska möte i Församlingsgården som sedermera visades i Brännaskolan. Gemensamma studieresor diskuterades bl a till DAUM
(Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå) och med anledning av Hembygdens
år 1996 till Örträsk/Mensträsk.

Publikationsverksamhet
Den fjärde årgången av föreningens årsskrift SKELLEFfEBYGDEN kom ut i samband
med det lokalhistoriska mötet i Skellefteå lfs församlingsgård. Redaktör har som tidigare
varit Stig-Henrik Viklund.
Årsskriften var på 129 sidor och innehöll bl a 8 artiklar, två meddelanden, en bildkavalkad
från Skelleftehamns möte 1994, föreningens verksamhetsberättelse samt Peter Gustafssons
utredning "Lokalhistoriskt institut i Skellefteå- förslag" (inkl Bilaga 4. Sammandrag av
enkätsvar rörande forskningsobjekt) . Upplagan var på 175 ex .

Kuvert med logotype
Mot slutet av året framställdes föreningens "egna" kuvert med logotype.
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MEDLEMMAR
Föreningen hade vid årsskiftet 99 medlemmar, varav 84 enskilda.
Nya föreningar för året:
Rismyrlidens vänner, Företagsarkivet i Västerbotten samt Västerbottens norra fornminnesförening.
Ånyo en ökning, som delvis kan bero på att föreningens årsskrift ingår i medlemsavgiften.
MEDLEMSKAP
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO är medlem i föreningen Folkrörelsearkivet
i Västerbotten.
DET LOK.ALHISTORISKA INSTITUTET
LOKIS-gruppen har arbetat vidare för att hitta en lösning på frågan om ett lokalhistoriskt
institut. Huvudproblemet är som vanligt ekonomin.
En enmans-utredning utfördes av Peter Gustafsson (i samarbete med Bertil Marklund) med
uppgift att presentera en konkret beskrivning över institutets funktion m. m.
En enkel enkät bland kommunens kultur- och hembygdsföreningar, studieförbund och
SKEFO:s medlemmar rörande synpunkter på institutets utformning och uppgifter samt
angelägna forskningsobjekt företogs under utredningens gång.
SKEFO:s AU och styrelse hade ett yttrande om institutet (dess uppgifter och målsättning,
lokalbehov, utrustning , huvudmannaskap, personal, ekonomi m m).
Utredningen i ett preliminärt skick behandlades av SKEFO:s styrelse 3115. Några smärre
förändringar genomfördes - och i juni månad var utredningen klar .
Skellefteå museum och Folkrörelsearkivet fick en skrivelse av Bertil Marklund, Kulturkontoret med önskan om resurser till institutet. Svaren visade att personella resurser
i nuläget ej var möjligt - däremot föreslogs Kunskapskällan som lokal då faktarummet
ej är öppet för allmänheten.
Ett seminarium om det lokalhistoriska instititet och dess framtid anordnades den 30
oktober i hörsalen 99:an, Nordanå, Skellefteå museum med företrädare för Kulturnämnden
(ordföranden, vice ordföranden), Kulturkontoret (kulturchefen, avdelningschefen för
kulturavdelningen) , Folkrörelsearkivet (utredaren), Stiftelsen Skellefteå Museum (vice
ordföranden, museichefen), LOKIS-gruppen samt ledamöter i SKEFO:s styrelse. Dessutom
deltog Lars-Erik Edlund, ansvarig för forskningsprojektet "Kulturgräns norr".
Efter en del inlägg meddelades att forskningsprojektet fått igenom sin ansökan om bidrag.
Det fanns en möjlighet att Edlund kunde bidra med pengar till en halvtid för projektets
räkning avseende institutet. Beslöts att fortsatt diskussion om institutet sker via representanter för Skellefteå kommun och Umeå universitet. LOKIS-gruppen är med genom dess
ordförande, Bertil Marklund .
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EKONOMI
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till kassörens redovisning av resultat- och
balansräkning.
Skellefteå i mars 1996.

Harry Åkesson
ordf

Ulf Lundström
kassör

Stig-Henrik Viklund
sekr
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SKEFO - FÖRElaNG FÖ:B SKELLEFTEFOF.SKNING
Ekonomisk redovisning för 1995
Ingående balens 1995-01-01
Tillgångar
1.270:40
Kassa
Eenk
s. 7 44: 35·
24.132:69
Postgiro'
34.147:44
Resultaträkningar

Skulder
Reserverade medel

34.1.47:44
1994-

1995

Intäkter
Eidrag från Skellefteå. kommun 6.000:Medlemsavgifter
7.200:Försålda skrifter
3.260:Ränta bank och po-s tgiro.
463:76
16.923:76
Kostnader
Porto. o.ch tele
Sammanträden
Konferenser
Produktion av skri~ter

&kellefteå den 23mars 1996

·r&~-D~-

~f

lundström, kassör

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

2. 427:741:50
2.367:-

Kontorsmaterie~
3.155:Reseersättning lokalhistoriskt.
institut
Kopiering
1 .1•65·:Uedlemsavgifter
200:Kurser
599:Övriga kostnader
120:Årets överska.t t/unde.rsko.tt.
+6.149: 26
16.923:76
Utgående b~ens 1995-12-31:
Tillgångar
1.600:40
Kassa
Bank
9.984:Postgiro
28.712:30
40.296:70

34.147:44-

77 4:3.0
469:769:4.029:34-4:-

200:1.444:98:+7. 27 4:64
15.401:94
Skulder
Kapit~

34.147:44
+6.149: 26
40. 296:70
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SKEFO-STYRELSEN ETC. 1996-97
Sedan 19 april 1996:
STYRELSE
Ordförande: Vakant.
Vice ordförande: Peter Gustafsson, Kåge
Kassör: Ulf Lundström, Skellefteå
Sekreterare: Stig-Henrik Viklund, Skellefteå
Övriga ordinarie ledamöter:
Rolf Granstrand, Skellefteå
Sven-Olof Johansson, Renström
Christer Larsson, Gärdsmark - ny
Pia Lidvall, Skelleftehamn
Karl-Axel Lundqvist, Skellefteå
Barbro Viklund, Yttervik
Suppleanter:
Allan Boström, Kåge
Bo Göran Edlund, Skellefteå
Egil Johansson, Umeå
Göran W ahlberg, Skellefteå
Harry Åkesson, Skellefteå - ny
REVISORER:
Nils-Olof Berglund, Boviken och Ture Rönnmark, Skellefteå
Ersättare: Ingalill Andersson, Skellefteå
VALBEREDNING:
Hans-Olof Steinwall, Lövlund, Skellefteå - sammankallande,
Eivor Andersson och Doris Lundqvist, bägge Skellefteå.

Förslag till arbetsplan för Förening för Skellefteforskning- SKEFO,
verksamhetsåret 1996- 97
Föreningen ska enligt stadgama "befrämja, samordna och informera om forskning avseende
Skelleftebygden" och "aktivt samverka med andra organisationer, institutioner, föreningar
och enskilda som bedriver sådan forskning"
Konkret innebär det genomförandet av följande arrangemang och uppgifter:

Lokalhistoriska höstmötet
Det kommer att förläggas till församlingshemmet i Lövånger den 4 - 6 oktober
Kursverksamhet
för lokal forskare. En kurs per halvår samt en fortsättning av serien studiebesök i
institutioner som har källmaterial för lokalforskning.
* för handledare i forskarcirklar En kurs per halvår.
* för ungdom. Planera en kurs i arkeologi till sommaren 1997

*

Samverkan
AU- träffar med de övriga tre kulturhistoriska föreningar d.v.s Skellefteå Hembygdsförening,
Föreningen Skelleftebygdens Släk'tforskare och Västerbottens norra Fornminnesförening
Kontak1ema har allt mer utvecklats till planering och genomförande av gemensamma
arrangemang. Samarbetet bör fortsätta i den rik1ningen.
Det finns även andra institutioner, organisationer och föreningar som SKEFO samarbetar
med. T.ex. Museet, Folkrörelsearkivet och Demografiska Databasen
SKEFO får en stor uppgift som lokalt kontak1organ och samordnare när projektet
"Kulturgräns i norr" startar i höst.
Aten'äxten
En vik1ig uppgift, som tidigar inte poängterats men som ingått i föreningens uppgifter och mål
är att nå ungdomar och hos dem väcka intresse för släk1- och hembygdsforskning.
Det har specieJlt skett i samband med föreningens höstmöten. Eleverna i närliggande
högstadium har fått en demonstration av Demografiska databasens material. De har även fått
möjlighet att själva söka efter sina rötter i mikrokortläsare. Detta ska fortsätta.
Medlemmar i SKEFO har också medverkat i skolans fortbildning av lärare i lokalhislori a.
Den kontak1en ska utvecklas och kan leda till en efterfrågan på kurser för ungdomar.
SKEFO är beredd att ordna sådana kurser.
Information om lokalforskningen
.
Den informationen ska ske dels genom de föreläsningar som SKEFO anordnar i samband med
höstmötet och dels genom utgivningen av årsskriften "Skelleftebygden"
Frågan om årsskriften ska kompletteras med ett medlemsblad ska prövas.
Föreningen ska vara medarrangör i en del av systerföreningarnas föreläsningar och
studiebesök.
SKEFO ska deltaga i utställningar och bokförsätining vid marknadshelgen i Bonnstan.
Det mesta av detta når dock bara den inre kretsen. Genom artiklar i dagspressen ska SKEFO
till allmänheten sprida kännedom om den omfattande lokalforskningen.
.-r ~
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Medlemmar
SKEFO ska förbättra kontakten med sinamedlemmar och framför allt mellan medlemmarna.
Ett medlemsarran~emanli ska läggas in under perioden november- februari.
Projektet "Kulturgräns i norr"- Det lokalhistoriska institutet
Projektet har startat. Det leds av en grupp Umeåforskare. Förplaneringen sker under våren
med bl. a. några seminarier i Umeå. Den egentliga starten blir först i höst.
Föreningen SKEFO bör bli konlakto(ian mellan Umeåforskarna och våra lokalforskare.
Det är av yttersta vik1 att Skellefteå tar sådana initiativ att vi har möjlighet att redan från
böljan vara med och påverka vår del av arbetet inom projek1et. SKEFO ska därför inbjuda
projektledarna till semina,rer/paneldisk""Ussioner där de får tillfåll e att möta våra lokal forskare.
Vik1igt att personliga kootakter skapas.
Behovet av det lokalhistoriska institutet blir än mer påtagligt. Även om frågan om ett institut
inte är helt löst, så måste någon form av forskningscentrum skapas- en person, en adress, ett
telefonnummer.
Utredningsgr:uopen
LOKIS har k"Var sitt uppdrag att arbeta med den frågan.
1-

Nya SKEFO
SKEFOs uppgifter kommer troligtvis att öka kraftigt de närmaste åren.
När vi vet omfattningen kan en översyn av föreningens organisation bli nödvändig.
Utformningen av detta NYA SJ<EFO blir en uppgift detta verksamhetsår.
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Medlemmar i Föreningen för skellefteforskning - SKEFO
per 15 augusti 1996:
l. Demograraska 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 hembygdsrorening, c/o Göran Marklund, Kyrkogatan 16, 930 55 JÖRN
5. NBV Västerbotten, Box 156, 931 22 SKELLEFfEÅ
6. Skellefteå hembygdsrorening, c/o Viklund, Nordanå, 931 33 SKELLEFfEÅ
7. Barn- och utbildningskontoret (f d skolkontoret), Skellefteå
8. Skellefteå lfs, kyrkokassan, Klockarbergsvägen l, 931 44 SKELLEFfEÅ
9. Stiftelsen Skellefteå museum, Box 146, 931 22 SKELLEFfEÅ
10. studierorbundet 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 //kassör//
18. Per Andre, Torget 4, 931 31 SKELLEFfEÅ
19. Börje Brännström, Sörbygatan 30 U, 934 31 KÅGE (0910-205 45).
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 //styrelsesuppleant//
24. Zolo Östlund, Trädgårdsgatan 11, 931 31 SKELLEFfEÅ
25. Vakant.
26. Inez Berggren, Karlgårdsvägen 12, 931 62#SKELLEFfEÅ
27. Inga-lill Andersson, Östra Nygatan 80, 931 34 SKELLEFfEÅ //revisorssuppleant//
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28. Göran Marklund, Kyrkogatan 16, 930 55 JÖRN
29. Hans-Olof Steinwall, Lövlund 34, 931 98 SKELLEFrEÅ //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 SKELLEFrEÅ
33. Barbro Viklund, N Yttervik 127, 931 91 SKELLEFrEÅ //styrelseledamot//
34. Göran Wahlberg, Tenorvägen 44, 931 46 SKELLEFrEÅ //styrelsesuppleant//
35. Birgitte Grönlund, Åkroken 5, Åbyn, 930 47 BYSKE
36. Karl Axel Lundqvist, Klockarbergsvägen l, 931 44 SKELLEFTEÅ //styrelseledamot//
37. Marianne Andersson, Fältjägarvägen 10, 931 44 SKELLEFrEÅ
38. Allan Boström, Genvägen 7, 934 31 KÅGE //styrelsesuppleant//
39. Pia Lidvall, Timmermansgatan 12, 932 31 SKELLEFrEHAMN //styrelseledamot//
40. Stig Stierna, Strandgatan 26, 931 32 SKELLEFrEÅ
41. Göran Lundström, Vinkelgränd 5, 930 55 JÖRN
42. Henning Bergman, Brännäs 2470, 930 55 JÖRN
43. Tage Lundgren, Skärvägen 21, 930 15 BUREÅ
44. Tore Wikner, Södra Ersmark 470, 931 41 ERSMARK
45. Thore Sjöström, Villagatan 21, 930 55 JÖRN
46. Arne Holmkvist, Storgatan 105 B, 931 35 SKELLEFrEÅ
47. Rune Zachrisson, Gran bergsträskvägen 4, 930 55 JÖRN
48. Henning Fjällström, Länsmansgatan 22, 931 34 SKELLEFTEÅ
49. Albert Holmberg, Nyholm 44, 936 91 BOLIDEN
50. Hjalmar Nilsson, Storgatan 43, 930 55 JÖRN
51. Ella Åström, Fältjägarvägen 31, 931 44 SKELLEFTEÅ
52. Kjell-Arne Holmlund, Burviksvägen 2, 930 15 BUREÅ
53. Per Åström, Fältjägarvägen 31, 931 44 SKELLEFrEÅ
54. Bo Öhman, Servicehuset HÖKEN, Storgatan 36 A, 93131 SKELLEFTEÅ
55. Egil Johansson, Paradisgränd 2, 903 63 UMEÅ //tf~relsesuppleant/1
56. Gun Boberg, Skidspåret 8 A, 903 39 UMEÅ
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57. Lars Bäcklund, Tuvgatan 25, 589 57 LINKÖPING
58. Britt-Marie Nordström, Romansvägen 11, 931 46 SKELLEFTEÅ
59. Stig Lindström, Kläppvägen 2, 932 33 SKELLEITEHAMN
60. Gunnar Hedlund, Södra Hamngatan 27, 932 33 SKELLEFTEHAMN
61. Ingrid Nilsson, Lackarbäcksgatan 9, 431 66 MÖLNDAL
62. Gösta Burman, Pulkstigen 12, 931 51 SKELLEITEÅ
63. Rolf Bengtsson, Bäckvägen 18, 930 15 BUREÅ
64. Allan Holmkvist, Ridhusgatan 9, 931 50 SKELLEFTEÅ
65. Bertil Andersson, Brandelis väg 9 A, 931 33 SKELLEFTEÅ
66. Göta Wiklund, Norra Yttervik 135, 931 91 SKELLEFTEÅ
67. Roland Hedlund, Stengatan 18, 932 32 SKELLEITEHAMN
68. Kerstin Lindgren, Tjärhovsgatan 3 A, 93132 SKELLEFTEÅ
69. Doris Lundqvist, Nygatan 63 B, 931 30 SKELLEITEÅ //ledamot i valberedningen//
70. Sven-Olof Johansson, Smedjevägen 22, 936 93 BOLIDEN //styrelseledamot//
71. Lester Wikström, Rörbäcksvägen 41 B, 752 57 UPPSALA.
72. Margareta Eklund, Historiegränd 5, 930 15 BUREÅ
73. Eivor Andersson, Tallbackagatan 3, 931 64 SKELLEFTEÅ //ledamot i valberedningen//
74. Louise Westberg, Dambergsgatan l, 633 41 ESKILSTIJNA
75. Thore Sjögren, Odalgatan 6, 931 37 SKELLEITEÅ
76. Rismyrlidens vänner, c/o Bertil Andersson, Grönliden, PI 2266,
936 00 BOLIDEN
77. Guy Nordström, Romansvägen 11, 931 46 SKELLEITEÅ
78. Christer Larsson, Gärdsmark 260, 931 95 SKELLEITEÅ l /styrelseledamot/1
79. Östen Häggmark, Harpsundsvägen 34, 124 58 BANDHAGEN
80. Västerbottens Norra Fornminnesförening, Nordanå, 931 33 SKELLEFTEÅ
81. Företagsarkivet i Westerbotten, Nordanå, 931 33 SKELLEITEÅ
82. Inga-Lill Burman, Dirigentvägen 50, 931 46 SKELLEFTEÅ
83. Richard Fahlgren, Ringvägen 6, 934 32 KÅGE"'~
84. Curt Holmbom, Slåttervägen 32, 931 38 SKELLEFTEÅ

129

85. Henrik Elveros, Brandelis väg 14, 931 33 SKELLEFfEÅ
86. Lisa Brännström, Vretgatan 24, 93133 SKELLEFfEÅ
87. Gunnar Boija, Västra Grubbgatan 3, 93164 SKELLEFfEÅ
88. Britta Moen, Skiftesgatan 65, 931 55 SKELLEFfEÅ
89. Tomas Nyström, Yttervägen 23 B, 936 32 BOLIDEN
90. Ruth Hedqvist, Västergatan 21, 931 62 SKELLEFfEÅ
91. Inga-Britt Lundmark, Tuvagårdsvägen 32, 931 49 SKELLEFrEÅ
92. Sture Altin, Strandgatan 37 B, 931 32 SKELLEFI'EÅ
93. Bertil Holmlund, Nyponvägen 42, 931 49 SKELLEFI'EÅ
94. Vakant.
95. Carl-Bertil Nygren, Fältjägarvägen 36 A, l tr, 931 44 SKELLEFfEÅ
96. Astrid Fahlgren, Tenorvägen 40, 931 46 SKELLEFI'EÅ
97. Henning Carlsson, Jörnsvägen 95, 934 93 KUSMARK
98. Gudrun Lundkvist, Köpmangatan 16 B, 931 31 SKELLEFI'EÅ
99. Jeanette N. Lindh, Gråberg 26, 931 97 SKELLEFI'EÅ
100. Gunilla Wikström, Gummark 483, 931 95 SKELLEFI'EÅ
101. Håkan Andersson, Mastgatan 20, 932 34 ÖRVIKEN
102. Ingmar Renström, Norrbölegatan 33 B, 931 40 SKELLEFI'EÅ

l
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