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Förord till Skelleftebygden 1997 

SKEFO:s höstmöte hålls i år i Burträsk, den enda församling inom Skellefteå kommun 
där mötet inte tidigare hållits. Det är inte av ringaktning som Burträsk hamnar sist 
bland mötesplatserna utan detta beror på att Demografiska databasen i Jörn inte haft 
församlingens kyrkoböcker inlagda på data. En viktig punkt på höstmötena är 
Demografiska databasens visning av sitt material för skolklasser och allmänhet. Nu har 
man dock lagt in födelseböckerna från Burträsk församling. Vidare har Föreningen 
Skelleftebygdens släktforskare lagt in Kenneth Mossbergs personhistoriska material på 
data. Detta material omfattar flera socknar i Västerbotten. Därför kan vi på höstmötet 
visa personer inom Burträsks socken åren 1600-1800. 

SKEFO har nu hållit sitt höstmöte i samtliga församlingar inom Skellefteå kommun. 
SKEFO:s ambition är att nästa år påbörja en ny runda bland församlingarna inom 
vårt område. 

Det tvärvetenskapliga projektet vid Umeå universitet "Kulturgräns norr" fortsätter. I 
höst kommer en del skrifter ut som rör Skellefteå. SKEFO följer projektet och försöker 
ge tips och råd till de deltagande forskarna och fungera som en kontakt mot forskare 
inom norra Västerbotten. Lokalhistoriskt institut har under året påbörjat sin verksam
het. Den första tiden har mycket av tiden ägnats åt Ulf Lundströms skrift "Bönder 
och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650" som beräknas utkomma under hösten. 
Vidare har ett arbete med inventering av arkiv påbörjats. Genom samarbete med 
Lester Wikström och Forskningsarkivet vid Umeå universitet har en genomgång av 
Gustaf Höijers arkiv påbörjats. Under året kommer även material att tas fram till 
projektet "Kulturgräns norr". 

Sammanfattningsvis kan sägas att mycket har hänt under året som rör lokal historia 
inom SKEFO:s verksamhetsområde. Framöver kan vi se fram emot de första skriftliga 
resultaten från projektet och från lokalhistoriskt institut. Ett antal seminarier med 
företrädare från ämnena i projektet "Kulturgräns norr" är inplacerade i Skellefteå. 

Mycket händer sålunda inom det lokalhistoriska fåltet. Under senare år har rasistiska 
grupper använt myter som historiskt stöd för sin ideologi. Detta pekar på vikten av 
historisk forskning och av att dessa resultat når spridning. SKEFO:s medel att sprida 
forskning är vår årsskrift SKELLEFTEBYGDEN som nu föreligger med en ny år
gång. I likhet med tidigare år har redaktör Stig-Henrik Viklund sammanställt en 
välmatad årgång. Kom gärna med en artikel till Skelleftebygden 1998. 

Skellefteå i augusti 1997 

Ulf Lundström 
SKEFO:s ordförande 
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Redaktionellt 

Ånyo en årgång av SKELLEFTEBYGDEN med undertecknad som redaktör! Den 
här gången innehåller årsskriften en blandning av avlidna och nu levande forskares 
vedermödor. Manusstoppet var satt redan till den 6 juni 1997 - men fick faktiskt 
flyttas till månadsskiftet juli/augusti. 

•· 
Förre museichefen Ernst Westerlunds beståndsöversikt rörande transportredskap 
skrevs 1975. Det fanns en gång ett förslag att hans arbete skulle medtas i tidskriften 
Västerbotten- men detta blev inte av!! Varför vet jag inte! 

Årsskriften brukar innehålla något som har anknytning till höstmötets geografiska 
område - i år Burträsks socken! Willwassvisan: kopia ur Skellefteå museums aktarkiv! 
Att Josef Nyström och Knut Lundberg postumt bidragit är för mig en självklarhet. 

Kenneth M oss berg, Vårby, har i datorform framtagit en intressant förteckning på 
kronohemman och nybyggen. Mossbergs forskningsmaterial - som finns i ett stort 
antal pärmar i Skellefteå museums faktarum KUNSKAPSKÄLLAN - har ju matats 
in i dator. Disketter finns att köpa - efter kontakt med Sten Lundgren, vice ordförande 
i Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare. I KUNSKAPSKÄLLAN finns för övrigt 
en read only-version för den intresserade •.. Nu på höstmötet i Burträsk är det tänkt 
att Lundgren visar Mossbergs material på data! 

Bildkavalkaden - baserat på Skellefteå museums fotoarkiv. 

Per Andre, Ulf Lundström och undertecknad tillhör den återkommanae skaran 
av artikelförfattare. Det kan man inte säga om Linnea Andersson - därför en 
särskild presentation om henn~: Linnea är född i Österjörn 1910. Hon fick tidigt 
börja arbeta som bondpiga, först hemma och hos släktingar, men även hos "herr
skap" i byn. Hon har medverkat med några kapitel om boken om Öster-Jörn, som 
utkom i tryck i vår. 

Mot slutet några meddelanden samt information om Föreningen för skelleftebygden 
- SKEFO (verksam som förening nu i 10 år). 

DU som läser denna årgång av SKELLEFfEBYGDEN - om DU inte redan är det: 
BLI MEDLEM I FÖRENINGEN FÖR SKELLEFfEFORSKNING -- SKEFO!! 

Skellefteå, september 1997 

Stig-Henrik Viklund 
redaktör 

•· 



Ernst Westerlund: 

SLÄDAR, KÄRROR OCH ANDRA 
TRANSPORTREDsKAP 
- en översikt över beståndet i länets norra del 

•· 

Inom de områden av jorden där marken halva året eller mer är täckt av snö, 
är släddon av olika slag oumbärliga som transportredskap. Man kan med 
dessa redskap ta sig fram utan att vara beroende av vägar. Man kan trafikera 
tillfrusna sjöar och vattendrag eller vattensjuka myrar och moras. 

Man kan lätt konstatera att där dessa redskap på medar förekommit råder 
största överensstämmelse ifråga om konstruktionen. Det torde ju ytterst vara 
betingat av praktiskt-funktionella skäl. 

Det finns en rik litteratur som avhandlar såväl redskap på medar som olika 
fordon på hjul. I denna litteratur är våra trakter som vanligt ganska styv
moderligt behandlade och i åtskilliga fall är uppgifterna felaktiga eller miss
visande. 

Beståndet av transportredskap på medar är betydligt rikare än hjuldon, detta 
av det naturliga skälet att man haft föga användning för de sistnämnda där 
vägar saknats. Man har varit hänvisad till att företaga alla tyngre transporter 
på snöföre. 

Efterföljande studier ifråga om olika transportredskap gör självfallet inte an
språk på att vara uttömmande. Sannolikt skulle större utförlighet särskilt i 
detaljerna, ha varit av ett visst värde. Anteckningarna avser främst norra 
delen av Västerbottens län men det mesta kan utan tvekan anpassas till hela 
länet och självfallet i många avseenden ett mycket vidsträcktare område. 

Fyra av förhistoriska slädmedar eller delar av små lätta kälkar har framkom
mit inom området. Någon utförligare sammanställning av dessa fynd har 
veterligen inte gjorts. Man har i huvudsak nöjt sig med att notera fynden. 
Professor Gösta Berg behandlar i "Sledges and Wheeled vehicles" 1935 
fyndet av enskidkälke från Gråträsk, Norrbotten. Det bör framhållas ·att 
han konstaterar att kälken utan tvekan är av finsk typ eller i varje fall östlig. 
Han konstaterar också att kälken är konstruerad att dragas av hundar eller 
människor eller båda tillsammans. 

Gråträskfyndet har med pollenanalys daterats till stenålderns slut eller brons
ålderns början. Det kanske också bör erinras om att de flesta dylika fynd är 
gjorda i inlandet och lappmarken och att urspunget synes vara att söka i 
öster. M ossfunna kälkar är talrikare i vårt östra grannland och i områden 
ännu längre österut. ~tr~ 
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Sits att anbringa på lastvagn vid persontransport och resor. 
Selsliden, Burträsk socken. 

Målad karmstycke till släde. Brännvattnet, Burträsk socken. 
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Gösta Berg konstaterar också (1: Kulturhistoriskt lexikon ror nordisk medel
tid, band XVI, sid. 240) att slädar inom de nordliga delarna av Skandinavien 
och Finland var en viktig förutsättning för bosättning och näringsliv. 

SLÄDAR. •· 

Benämningen släde är tidigt belagt. I isländskan heter det sledi, i finskan reki, 
i skelleftedialekten släa eller släda, släan, i fornsvenskan bl a slipi. Benämningen 
långsläa är belagt i Uppland redan 1513. 

I skelleftetrakten har långsläden varit det utan järnrörelse vanligaste transport
redskapet på snöröre, i någon konkurrens med stöttingar främst rör timmer
och vedtransport. 

Slädens medar tillverkade av raka, i görligaste mån kvistfria björkstammar som 
tillyxats grovs och tunnades av i ena ändan rör att böjas till "brätta". För böj
ningen måste ämnet basas. För att kunna göra detta behövdes en "brättmed", 
dvs. en kraftig krok, vanligen av gran varvid en del av roten formades så som 
man ville ha böjningen på meden. Vidare krävdes två "länkar" bestående av två 
cirka 40-50 cm borrade hål. En stor gryta, vattenvärmare eller annan stor gjut
järnsgryta av tillräcklig storlek rörsågs med ett tättslutande lock. I locket tog 
man upp ett hål, ca 15-20 cm i diameter där en kort stump av ett rör placerades. 
En trumma av trä ett par meter lång och tillräckligt stor ror att rymma med
ämnen, rörenades med röret i grytans lock varefter man bringade vartilet i kok
ning. Efter en stund hade ämnet mjuknat tillräckligt ror att kunna böjas. Spetsen 
på ämnet råstes vid brättmeden med en "länk" varefter man böjde ned bakre 
ändan som fixerades med den andra länken. Därefter fick det hela torka. 

Innan man hade tillräckligt storu grytor rör att basa medarna böjde man den 
innan de torkade. 

Sedan tillverkades sex stycken "ståndare", tre ror vardera meden. De fick den 
längd som passade till den höjd över marken man ville ha. Den del av ståndaren 
som skulle tappas ned i meden var ca 10 cm bred och 3-4 cm tjock och övre 
delen avsmalnad och fyrkantig ca 5 x 5 cm. 

Den övre, smalare delen av ståndaren skulle alltså tappas fast i "långremmen". 
Denna detalj bestod av en björk så lång som släden skulle bli med en kraftig rot 
i trubbig vinkel från stammen. Kroken avpassades så att den fick den lutning 
brättanskulle ha. Den var ett par centimeter smalare än meden. I denna "lång
rem" tappades alltså ståndarna in så att släden fick avsedd höjd. 

•· 
Ståndarna förbands med ett tvärstycke (skelleftedialekt: Flautä) så långt som 
"medgången" dvs. avståndet mellan medarna skulle vara. År 1919 beslöts på 
byastämma i Ljusvattnet, Burträsk, att bredden på "medgången" skulle utökas 
till25 tum. Någon motivering anges inte. ,:r~ 
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Körredskap m m i Skellefteå museums vagnslider, 1950-talet. 

•· 



"Flauta" tillverkades vanligen av sälj- stundom av rönn- för att kunna böjas 
runt ståndarnas översta del. Ett urtag gjordes i en lämplig smal stam som 
böjdes runt ståndarna och laskades ihop i mitten. I brättan anbringades en 
tvärslå (skelleftedialekt: axål) som försågs med en ledande tuga (skelleftedialekt: 
töuwu) lör skaklarnas lästande. I skaklarna fanns också en tuga, en avlång länk, 
omkring 5-7 cm bred som underifrån stacks in i slädans tuga och fåstes med ett 
skakelträ, ett smalt trästycke utformat i trubbig vinkel. Ofta var detta skakelträ 
försett med en rem, fåst nära ena ändan. Remmen lades över tugorna och träd
des genom ett hål i skakelträets andra ända för att förhindra att detta lossnade, 
vilket lätt kunde ske i medlut. •· 

Sedan släden till sist försetts med ett "bord" av bräder var den färdig. 

Avståndet mellan medarna synes på vanliga långslädar ha varierat mellan 23 
och 25 tum. 

Vid nysnö eller stark kyla körde man med oskodda medar. Frampå eftervintern 
och särskilt vid blidväder, försågs medarna med järnskoning, järnstänger. 

På slädens bord kunde man i mån av behov anbringa en skäppa så stor som 
bordet eller en höskrinda som fåstes i båda ändarna genom en märla av grov 
järntråd som stacks upp genom ett hål i bordet och fåstes med en träkil. Vid 
hötransport, främst sommartid, anbringades på bordet ett "klammer", alltså 
ett extra brett bord av några träribbor, avsevärt bredare än slädens bord. 

I senare tid har man inte böjt "flauta" av sälj utan man har låtit en smed 
böja ett 3-4 tum brett och en halv centimeter tjockt plattjärn kring ståndar
na. 

•· 
KÄLKAR. 

De enkla och småskidkälkarna var ju inte konstruerade för tyngre lass. I sen 
tid har man emellertid tillverkat mindre kälkar med ett par kasserade skidor 
som medar. Därvid har man i regel förstärkt skidan-meden med en påspikad 
list, också för att få bättre låste för ståndarna. De äldre skidorna var ju ofta 
breda och således bärkraftiga i lös snö. 

Dessa små dragkälkar av äldre typ tillverkades i regel på exakt samma sätt 
som långslädarna. En del kälkar av denna typ försågs längst bak - oftast för
längda ståndare- med stolpar, "horn" ca 80 cm höga så att kälken kunde 
skjutas som en sparkstötting. 

De kälkar som säljägarna medförde ut i isen har ofta stor släktskap med 
skidkälkar. De var ofta av en smäcker och lätt konstruktion och vanligen 
ganska långa för att kunna lastas bl a med skjutna sälar. 

,:r ~ 

Lapparnas ackjor bör rimligen kunna karaktäriseras som en typ av kälkar 
fastän de inte har medar av vanlig typ. På en del ackjor fanns en bred bot-
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tenbräda i mitten som skulle kunna karaktäriseras som mede. Ackjor med 
en 5-7 cm bred "järnstång" av plattjärn har också förekommit. Västerbot
tenslapparna har använt en typ av skinnsläde som enklast kan beskrivas som 
ett hopvikt skinn som surrats kring de förnödenheter man skulle transportera. 

Ackjorna har till form och typ varierat något. Största olikheten består väl i 
att åkackjan saknade "lock" men kunde ibland ha ett "täcke" av skinn som man 
snörde fast. Andra hade lock av tunna bräder med en lucka som kunde öppnas 
vid lastning och lossning och dessemellan var låst med ett hänglås. I denna typ 
transporterades familjens värdefullaste egendom. 

För transport av otröskat korn och även sommartid av hö har in i våra dagar 
använts ett redskap som kan karaktäriseras som ett mellanting mellan släde 
och kärra, egentligen en släde som försetts med ett par små hjul. Slädens me
dar möjliggjorde transporter över mycket ojämn mark och hjulen minskade 
slädmedarnas friktion mot underlaget. 

SPARKSTÖTTINGAR. 

Likheten mellan sparkstöttingar och dragkälkar består främst i att sparkstöt
tingen hade samma bredd mellan medarna som de hästdragna fordonen, 
vanligast 23 tum, en bredd som inte alla dragkälkar hade, och så att de kunde 
följa spåren efter medarna (skelleftedialekt: Maidrånna). Framför sparkstöt
tingens stolpar, 70-80 cm höga, anbringades en sittbräda eller ett bord av 
samma bredd som sparkstöttingen men endast ca 50 cm långt i längdriktningen. 
Höjden över marken var vanligen bekväm sitthöjd. Sparkstöttingen var i övrigt 
konstruerad på samma sätt som slädar eller stöttingar. Medarna var basade 
till en brätta som förstärkts med en självvuxen krok knappt meterlång från 
brättans spets. Denna krok eller förstärkning fortsattes med en "långrem", i 
övre ändan intappad i manken. På dessa långremmar placerades sittbrädan 
bestående av på olika sätt utsirade tunna bräder i allmänhet stöttade mot meden 
genom ett S-formigt rundjärn. stolparna var i allmänhet tappade in i meden 

•· med en tumslång järntapp. 

Drög 

är egentligen en kort släde eller kälke med bordet placerat på medarna utan 
ståndare. Drögen är föga längre än halva långsläden men har vanligen samma 
bredd. Kallas ofta stendrög vilket antyder användningssättet. 



skjutmedar 

•· 
(skelleftedialekt: Sjutmain) består av en grov mede, ca 1,5 m lång. I mitten 
var meden försedd med en klack bakom vilken man placerade t ex en vattenså 
som man med fattning i "öronen"(= handtagen) sköt framrör sig medan man 
balanserade vattensån på meden. Meden var allmänt förekommande och an
vändes uteslutande vid vattentransport mellan brunnen och köket. 

STÖTTINGAR. 

stöttingar användes i regel i par, en större, framstötting, och en mindre 
bakstötting. 

stöttingarna tillverkades i princip efter samma system som slädarna. Vanligen 
var stöttingarnas medar brättade efter samma mönster som slädmedarna men 
medar med brätta av krokvuxet virke förekom också. De gjordes alltid av 
björk. Den äldre typen saknade vridmanke (skelleftedialekt: Wellmånk) som ju 
i hög grad underlättar styrbarheten. Bakstöttingen var av samma konstruktion 
men något mindre och hade lägre brätten. Den kopplades till framstöttingen 
med en smal kätting vars längd efter behov kunde varieras. Båda stöttingarna 
var försedda med korta "horn" (skelleftedialekt: Stöttingshårna). Mankarna 
försågs slutligen med järnbeslag över hela längden. Ur detta järn stansades 
spetsiga flikar som skulle förhindra att lastat timmer försköt sig i sidled, alltså 
i praktiken tjäna samma ändamål som hornen. Lasten surrades i äldre tid med 
vidjerep- senare med en smal kätting som sträcktes med ett björnbindsle 
enligt hävstångsprincipen (skelleftedialekt: Bjärnbäinna). 

stöttingarna nyttjades främst vid transport av timmer ocb lång ved. Men 
man kunde också lägga på ett botd, ett "klammer" rör transport av kastved, 
spannmålssäckar och övrigt styckegods. Klamret var oftast konstruerat som 
en stege och hade samma bredd som stöttingsmankarna, kvarhållet av de 
ovan nämnda hornen. Höskrindor kunde ofta placeras på klamret och råstes 
med en lina eller med samma anordning som när det gällde slädarna. 

Under 1900-talet spred sig söderifrån nya och större typer av stöttingar, t ex 
de s k getdoningarna som främst utmärktes av att bakre stöttingen var 
mycket större medan framstöttingen i huvudsak var avsedd att underlätta 
styrningen. Konstruktionen av dessa stöttingar var i huvudsak lika de äldre 
stöttingarna. 

•· 
SKAKLAR. 

Det har funnits fyra typer av skaklar, i princip lika naturligtvis men med 
avvikelser i detaljerna allt efter deras ändamål. 

Slängskaklar (skelleftedialekt: Slaingskaklän) auändes till slädar och stöt
tingar. Namnet kanske kan härledas ur den speciella konstruktion de hade 
för att förhindra lasset att "slänga" i halkigt före. Tvärslån "axåln", var 
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Framstötting med skaklar och troligen vrak av bakstötting. 
Ersmark, Skellefteå socken. 

- uw \ 

Fram- och bakstötting. Ersmark, Skellefteå socken. 

l · 



ovanligt lång, ett par fot bakom denna tvärslå. Skaklarnas undersida längst 
bak var försedda med järnbeslag, en skakelskena, som bestod av ett triangel
format järn med basen bakåt. Den bredaste delen var ca 7 cm och längden 
omkring 25-30 cm. Anordningen verkade på så sätt att om stöttingen slirade 
i sidled påverkades skaklarna och den triangelformade skenan skar ned i 
underlaget varigenom stöttingen återfördes till vägbanan. 

Slädens eller stöttingens "axål" var försedd med en tufa (skelleftedialekt: 
Töuwa) - egentligen en stor märla. Skaklarnas toga var 14-16 cm lång 
men endast ca 5-7 cm bred. Den fördes underifrån genom kördonets toga 
och fåstes med ett skakelträ, ett smalt trästycke format i mycket trubbig 
vinkel som då kvarhöll skaklans tuga .i åkdonets tuga. 

Jordskaklar användes vid körslor med jordbruksredskap. Konstruktionen 
var densamma som för slängskaklar men jordskaklarna var smäckrare 
och skakelskena saknades. Togan utgjordes vanligen av ett par tre länkar 
av en smal kätting samt en krok. Ofta hade man dessutom ett lekande på 
kättingstum pen. 

Loge-skaklar - vanligen endast använda vid tröskning med bulta - hade en 
med jordskaklarna identisk konstruktion med den skillnade att togan ut
gjordes av en märla i "axåln" som man satte över en pinne i bultans tvär
slå. Vid tröskning i långlogen måste ju hästen vändas vid ändan på logen 
och då var det ju enkelt att lyfta av öglan från pinnen. 

Klämskaklar slutligen saknade tvärslå "axål", och var ofta tillverkade av 
smala rönnar som inte så lätt kan bräckas. De användes uteslutande när 
man körde med rissla. I risslans medar fanns en kraftig, på ett speciellt 
sätt vriden krok och skaklarna h~de i nedre ändan en ögla som hakades 
på kroken. 

FINSLÄDAR - KYRKSLÄDAR. 

Man skilde noga på vardags-/arbetsslädar och finslädar, ibland kallade 
kyrkslädar, som ger en antydan om när de företrädesvis användes. I 
princip var ju konstruktionen densamma beträffande underredet men på 
finsläden sattes en överbyggnad av något olika slag. Finslädens överbygg
nad hade en tämligen hög bakkarm, rak eller oftast halvcirkelformad och 
framtill var den höga, ibland nästan s-formade eller bakåtböjda framdelen. 
Sannolikt var denna höga framkarm konstruerad för att man ville skydda 
de åkande för de snökokor som kastades upp av hästens hovar. Detta skydd 
utökades ibland med ett täcke från hästens rygg och till slädens framdel men 
häruppe var detta ett utpräglat högreståndsbruk. 

Man lade ofta ned ett avsevärt arbete på att pryda dessa finslädar del~ genom 
utskurna ornament men framförallt genom målningar där den röda fårgen 
var mycket vanligt men även blått eller dovt grönt förekom. Inte så sällan 
var de små "tjebikarna" svartmålade. Figurmålningar på slädarnas sidor 
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Vagn använd av cheferna för Bureå AB. 

•· 

Kärra, Vebomark. 



och karmar var inte särskilt vanliga men förekom. Man målade helst biom
rankor med mer eller mindre stiliserade blommor, mest på bakkarmar och 
sidor. 

De flesta av de här bevarade slädarna av dessa typer synes vara från senare 
1700-talet och 1800-talets början. Märkligt nog är alla äldre slädar ovanligt 
smala och endast avsedda för en sittande person. En eventuell kusk fick stå 
på medarna bakom karmen. De flesta av de äldsta slädarna saknade hunds
fott, dvs. ett smalt säte bakom karmen. Där fick kusken sitta grensle. 

En speciell typ utgör de små ensitsiga korta slädar avsedda för en sittande 
person och alltid med hundsfott är de-s.k ~'tjebikarna" .• Man har förmodat 
att namnet är detsamma som det ryska kibitka (som egentligen är ett for
don på hjul). 

De av sälj eller rönn vikta tvärslåarna förekommer mindre ofta på finslä
darna. I stället är ståndarna intappade i tvärslåarna eller - mindre ofta -
i slädkorgens underrede. Detta gäller inte minst de s k risslorna. 

Ehuru konstruktionen är densamma vad avser risslorna förekommer 
vissa avvikelser. Sålunda är risslorna alltid avsedda för två sittande passa
gerare och har en kuskbock längst fram samt saknar genomgående hunds
fott. Själva slädkorgen är tillverkad av spjälor, omkring 4 cm breda och 
3 cm tjocka. Mellan ribborna finns ett mellanrum på några centimeter. 

I något fall förekom en s k stjälpmede vid vardera sidan av slädkorgen. 
Det är helt enkelt en liggande mede i höjd med slädkorgens botten. Vid 
bakkarmen var avståndet mellan slädkorgen och meden ca 25 cm. Meden 
gick i en båge fram till i höjd med kustbocken där den var fastgjord. Dessa 
medar fungerade så att när åkdonet t ex i djup snö började luta utgjorde 
de stöd på sidorna. 

•· 
Man har inga uppgifter om de äldre slädtillverkarna. Så mycket kan kon
stateras att arbetet krävde avsevärd handaskicklighet. Med största sanno
likhet fanns det några speciella slädmakare. Flera av de äldre slädarna är 
målade på ett sådant sätt att arbetet utförts av yrkesmän. Arbetet ger 
inte några direkta fingervisningar i detta fall. 

Färdskrindan 

kan sägas vara en korsning mellan rissla och långsläde. Underredet är 
konstruerat som en vanlig långsläde. På denna byggdes en fast skäppa 
antingen som en rektangulär låda eller också med sidor av liggande eller 
stående 3-4 tum breda spjälor. Dessa slädar hade vanligen en rak, tät 
karm. Till skaklar användes vanliga slängskaklar. Färdskrindorna använ
des företrädesvis när inlands- och lappmarksbof:Ba företog längre fårder 
ned mot kusten för att handla eller uträtta andra ärenden. Man kunde åka 
rätt bekvämt men dessutom medföra en del gods. Slängskaklar och de 

•· 

17 



18 

l · 

ganska breda medarna var lämpliga i lös snö och på dåliga vägar. Här
till kom också att f"ärdskrindan var enklare att tillverka än risslorna. 

Släporna 

var i huvudsak avsedda för transporter på barmark där väg saknades. 
De kunde användas efter vilken skogsstig som helst där framkomst med 
hjuldon var omöjlig. Man tog sig fram över stock och sten och mellan 
träden. 

Släpor har funnits av två olika modeller. Den ena typen utgjordes av två 
långa slanor. Den ena - grövre - ändan fåstes .i seldonen som vanliga 
skaklar. På slanorna anbringades ett bord för lasten. 

Den andra typen var tillverkad av granslanor där en kraftig rot bildade 
ett par uppstående "medar" i den del som släpade på marken. Fördelen 
var att lasten inte kunde glida bakåt och ramla av under den bökiga 
framfarten. 

l • 

Spårjåckk - skjutstång 

Den transportanordning som här vanligen kallats "spårjockk" eller skjut
stång bestod av en minst tre meter lång stång i vars nedre ända satt ett 
hjul eller vintertid en mede. Ungef"är mitt på stångens undersida satt en 
eller två krokar i vilka man kunde hänga en hink i hanken. För att ha 
kontroll över balansen och kunna skjuta anordningen framåt fanns en 
fotslång träpinne fäst på stångens undersida som ett handtag. Vanligen . 
var anordningen helt av trä men det förekom att såväl hjul och beslag 
smiddes av järn. 

I detta sammanhang kan ett mindre vanligt bärredskap omnämnas som 
kallats "feboranken" (av fäbod och rank). Redskapet bestod av en mer 
än två meter lång stång som bars över ena axeln i färdriktningen. På 
båda sidor om den som bar hängdes hinkar eller mjölkflaskor företrädes
vis när mjölk skulle hämtas vid fäbodarna. Anordningen är exakt den
samma som man brukat se t ex kineser använda. 

HJULDON. •· 

Ännu ett stycke in på 1800-talet fanns det egentligen inte några färdstråk 
häruppe som kan kallas vägar efter våra begrepp utom nuvarande E 4:an 
som även den kunde vara svårframkomlig vissa tider på året. Alla större 
vattendrag saknade broar inemot 1700-talets mitt. De kunde endast passe
ras med roddbåtar eller f"ärjor. Tvärvägar in i landet var endast nödtorf
tigt farbara med hjuldon. 

,;f 

I den mån en upprustning av klövjestigarna skedde - det fmns på en del 
1700-talskartor stråk som kallas vägar - fick man ju användning för hjul-



don, enkla 2-hjuliga kärror helt av trä, både hjul och hjulaxlar. De första 
användbara hjulen var hopspikade av tjocka klåvar, en metod som man 
t ex använt för skottkärrhjul och liknande ännu in på 1900-talet. Även 
när man började sätta ekrar på hjulen använde man trä till nav och axlar. 
Dessa klumpiga kärror (skelleftedialekt: Klåbbkärr) nyttjades vid körslor 

l · 

på mjukt underlag in mot 1800-talets slut, t ex när gödsel skulle köras ut 
på tegarna vid vårbruket. Under "kärråsen", alltså axeln, hängde ett trä
kärl med fett och tjära. Man måste nämligen smörja flitigt får att inte 
gnidningen skulle sätta eld på navet. När man började använda axlar av 
järn måste man sätta lager av järn i naven, dels s k halvbussningar, dvs. 
ett kort lager i var ända av navet, eller också, mindre vanligt ett lager så 
långt som hela navets längd. Den smalajärnaxeln skoddes .vidare med trä 
till en tjocklek av drygt en dm i fyrkant. 

Dessa kärrhjul nyttjades till flera olika överreden men främst till en "lång
flake" (skelleftedialekt: Långflåkaan). Den bestod av två långa slanor som 
samtidigt utgjorde skaklar. Avståndet mellan hjulen var standardiserat, 
vanligen ca 37-38 tum för att hjulen skulle följa de "kärrspår" som uppstod 
efter alla vägar. Genom att ekrarna lutades utåt blev avståndet mellan 
hjulringarna något över en meter. Flakens bredd bestämdes ju av kärr
axelns längd. Vanligen var skaklarna böjda inåt längst fram för att komma 
på lämpligt avstånd till hästens buk och bogar. 

Ovanpå skaklarna (skelleftedialekt: Blånkara) spikades ett bord och p,å 
undersidan ett par klossar som passade till axelns tjocklek (skelleftedialekt: 
Krämpän). Lasten på flaken anbringades så avvägd att trycket på seldonets 
däckel inte blev för stort. 

Eftersom kärraxelns höj d över ntanken inte var lika stor som avståndet 
mellan marken och seldonets fästanordning (skelleftedialekt: Ala) kom 
kärrflaken att luta bakåt. 

En arbetskärra på två hjul - samma hjul användes i regel som till långflaken 
-nyttjades framförallt när gödseln kördes ut på tegarna vid vårbruket men 
även för t ex jord- och grustransporter - var vickskäppan (skelleftedialekt: 
Väinkärrskäppa). Kärran fungerade på samma sätt som tippen på en nu
tida lastbil. 

Skäppan var egentligen en rektangulär låda där bakre balken var löstagbar 
när lasten skulle stjälpas av. Ungefär mitt på skäppans undersida satt två 
klossar, de i det föregående nämnda "krämporna", med ett urtag som pas
sade till hjulaxeln. Omedelbart framför dessa klossar var skaklarna fåstade 
i en märla och en krok vilket möjliggjorde att skäppan tippades bakåt .. 
Skäppan hölls i plant läge genom ett par smidda länkar eller hakar längst 
fram. 

lt f • 

Tjärtunnorna transporterades i regel på snöföre på släde eller stöttingar 
med "klammer". Men måste man företaga denna transport med hjuldon 
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nyttjades en specialkonstruerad kärra, "tjärubaink" som egentligen var en 
vanlig långflake som i stället rör ett plant bord av bräder hade tvärslåar av 
ett antal lämpliga kättingar (tidigare vidjor) mellan sidostyckena. Kätting
arna var inte spända utan hängde en aning och. bildade en halvrund "bädd" 
för tjärtunnor. I regel var ett par tre bräder anbringade på kättingarna i 
kärrans längdriktning. På en dylik kärra lastades i regel tre tjärtunnor 
placerade i kärrans längdriktning. 

De transportredskap på hjul som ovan beskrivits var tidigare allt man hade 
av arbetsfordon. Den 4-hjuliga lastvagnen representerar ett senare skede. 
Den började bli mer allmän i början av 1900-talet. Den bestod ju av två 
hjulpar kopplade efter varandra med en stång. Möjligheten att vända hade 
man försökt ordna genom att stången var delad ett kort stycke bakom 
främre manken men anordningen var ytterst otillfredsställande varför 
vagnen snart rörsågs med vridmanke. Stånge måste dock fortfarande 
vara ledande. 

Vagnen kunde användas med ett bord av bräder (skelleftedialekt: 
Lassvångenbolä) eller ett klammer av samma typ som användes för 
stöttingar. 

Det första finåkdon som man började använda var en 2-hjulig kärra med 
samma storlek på hjulen som på vickskäppan. Underredet i övrigt var 
också av samma konstruktion. I stället för en långflake satte man på 
detta underrede en lådliknande anordning på vilken man anbringade två 
knappt meterlånga björkslanor som fick utgöra fjädrar. Överst anbring
ades därefter en sits med sidostycken och ryggstöd. Man kunde även 
bygga detta överrede av krokvuxna spjälor av björk, med andra ord ' · 
enslagt schäskorg. 

Konstruktionen ändrades något men inte särskilt mycket när man fick 
tillgång till längsgående bladfjädrar av stål. största skillnade bestod 
väl främst i att man längst bak anbringade en mindre sits, lämplig för 
t ex ett par barn. Axel, nav och fjädrar var köpvaror. Mest känd är 
väl denna kärra under namnet "Jakob-Jacksa". Denne Jakob Jakobsson 
uppges vanligen vara tillverkare av alla dessa kärror. Troligen har det 
funnits någon kärrmakare med detta namn. Han uppges i flera byar 
ha haft sin hemort. Säkert är att dessa kärror tillverkats av flera olika 
personer. 

Redan i början av 1900-talet började den s k trillan komma i bruk först 
i enstaka exemplar hos de förmögnare men sedan ganska allmänt. Det 
är en 4-hjulig åkvagn med dubbla motliggande bladfjädrar och god plats 
för fyra personer. Baksitsen var i regel avtlgbar. 

•· 



r 

Vid tiden strax rore förra kriget (dvs. rorsta världskriget) uppenbarade 
sig den fabriksbyggda giggen, ett 2-hjuligt åkdon rör 2 personer, i allt 
väsentligt av samma konstruktion som den gamla Jakob-Jacksakärran 
men smäckrare och elegantare i utrorandet. 

skottkärrorna 

är ju också hjuldon liksom de vanliga dragkärrorna. Av skottkärrorna 
fanns tre olika typer. De äldsta kan sägas vara tippkärrornas föregångare. 
De bestod av en låda av bräder där sidostyckena rorlängts till handtag 
och till råste för hjulet. En annan typ hade ett bord i stället ror lådan och 
kallades vanligen björn eller varg. Den tredje typen slutligen hade närmast 
hjulet en korgliknande anordning som passade till de vanliga stora s k 
mejerihärittarna. Den var uteslutande avsedd ror transport av mjölk till 
mejerierna och kan häruppe inte vara äldre än 1860-taJet. · 

"ET ÅKEDON, med 3 hjul ock tre kjelkar, ganska nyttigt i mehnf'öre på 
långa resor ror en Person. Mitt under detta gjöres en slå så långt ut på 
båda si dör som bakhjulens axlar~ deruti de 2:ne. eftersta kjelkame råstes, 
at de lätt kaD uplägga8 Wid sidorne då snöen går' bort. · 

EN Krokig -~tolpe ställes under framstanimen af god björk hwaniti, 
et litet helt hjul Stäues;-ock en liten bred kjelke derunder." ---
UR: BONDE-STOLPE; rmns i Skellefteå lfs pastorsexpedition, källaren. 

•· 
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DON JOSE (JOSEF NYSTRÖM): 

NILS JOHAN LUNDMARK - EN BURTRÄSKPROFIL 

På hösten 1758, alltså för 200 år sedan- föddes i 11Skellefte och Böle11 bondesonen 
Nils Johansson. Han var gift bonde där, men av någon anledning fick han för sig 
att flytta till en annan socken. Varför det blev Ljusvattnet i Burträsk vet man 
inte nu, men ett faktum är att han år 1801 bytte hemman med Michel Er~on 
på hemmanet nr 9 i Ljusvattnet 118 mantal. Det gick smärtfritt den tiden få lag
fart på bytesbrev på fastigheter, det var bara för kontahenterna att taga sina 
resp. hemman i besittning. Så kom det sig att ett nytt släkte inplanterades i Ljus
vattnet, en släkt känd bl a för stor musikalitet. 

Nils Johansson hade vid flyttningen hustru och fem barn, det yngsta sju år. Det 
var äldste sonen (Jan-Nilsa), f. 1781, som fortsatte i faderns fotspår. Han gifte sig 
1804 med närmaste grannens dotter, storbondedottern Catarina, som var av 
Båkans ursläkt i byn. Inte mindre än åtta flickor och två pojkar föddes i äkten
skapet. De hette Nils Johan (1805), Jonas (1806), Jakob (1811), Olof (1813), 
Anders (1815), Maglena Christina (1818), Salomon (1820), Ulrik (1823) och 
Carl-Gustaf (1826). Sistnämnda år var modern 48 år. 

HEMMANET DELAS 

Jan Nilsa och hans hustru levde till hög ålder. Nu skulle hemmanet delas mellan 
äldste sonen Nils Johan (Lundmark) och den 10 år yngre sonen Anders (Johansson). 
Jonas blev bonde i övre Burliden, Jakob i Kvarnsveden, Olof, Salomon och Carl
Gustaf bosatte sig i Klutmark och Anna Cajsa gifte sig med mästersmeden J oh. 
Fredr.Miche~on. 

•· 
NILS JOHAN LUNDMARK 

om vilken denna artikel skulle handla, var född 1805 och ehuru bonde så mång
sidig, att han slog sin samtid med något av häpnad. Man kan aldrig upphöra att 
förvåna sig över hur han bar sig åt med att tillverka de musikinstrument som han 
dels spelade på själv, dels avyttrade till andra. Han gjorde fioler och klarinetter. 
Han var en mycket skicklig klarinettspelare, känd från bröllop och andra tillställ
ningar. Hans spelkamrat under många resor var den kände Fjeru-Jani (Johan 
Lindgren) från Lidsträsk. Lundmark spelade efter noter och exakt i sina musika
liska förehavanden. På äldre dagar var han ofta sysselsatt med att göra en stor 
piporgel med fasadpipor av tenn men orgeln blev aldrig riktigt färdig. Ingen vet 
vad som blev av den, den fanns dock kvar så sent som på 1860-talet. 

ETT BONDBRÖLLOP 

i gammal stil firades hos Lundmarks i Ljusvattnet den 11 dec. 1842, då han gifte 
sig vid 37 års ålder. Från det bröllopet fmns ingen tradition kvar men däremot 
fönnäler vigselboken i Burträsk, att hemmanstillträdaren Nils Johan Lundmark 
sammanvigdes med nybyggardottern Greta Cajsa Lindskog i Häggnäs. Vigselför
rättare var läsarpredikanten E. A. Rosenius, SOIJ!r~ var komminister i sockp.en. 
Här må inskjutas den parentesen att sonen Karl Nilsson, som föddes året därpå, 
var lika musikalisk och känd som en god klarinettist och allmogespelman i Bur
träsk. Ä ven dennes son Jonas Kar~on, död för några år sedan, var en stor 
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~aturbegåvning på fiol och hade kunnat _gå långt, om han fått studera. 
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EN MÄRKLIG RESA 

l -

·-
Vi forflyttar oss till 1860-talet, då samer och renar alltid vistades i Ljusvattnet. 
Lundmark blev god vän med en same som berättade om en silvermalmsfyndig
het i Eofjället i lappmarken. Han hade noga studerat den förmodade fyndighe
ten och hade även ett stenprov med sig. Han ville att Lundmark skulle bli hans 
kompanjon. 

Samen lyckades intressera Lundmark så att han lovade att till våren vandra den 
långa vägen från Ljusvattnet till Enfjället. Samen reste hem och det blev vinter. 
Under tiden hängav sig säkert Lundmark åt många fantasier om den förestående 
resan och främst om den fyndighet de gemensamt skulle exploatera. Vem vet 
kanske skulle deras ålderdom bli omgiven av den renaste silverglans! 

Så kom våren 1865. En junimorgon startade Lundmark sin långa resa, medfö
rande lite reskost och det allra nödvändigaste. En långfotmarsch förestod. Men 
han var van att gå och gruvade sig inte för resans strapatser. Lundmark tog 
vägen över Lycksele, den gamla marknadsplatsen, och'Stensele, där han hade 
en släkting på morssidan av Håkanssläkten. Där vilade han upp sig ett par 
dagar innan han startade på den sista etappen. Den var ganska besvärlig och 

·-
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flera gånger ångrade Lundmark att han givit sig av. En fjärdedels mil från 
Enfjället var han äntligen framme vid lappmannens bostad men döm om 
Lundmarks häpnad när han av samehustrun erfor att hennes make drunknat 
en vak för inte så länge sedan. 

Uppfylld av onda aningar gick Lundmark i säng den kvällen, mycket trött 
och desillusionerad. Skulle han inte få någon lön för den myckna mödan? 
Skulle hans drömmar och förhoppningar bara bli en chimär, hans stora an
strängningar vara förgäves? Ehuru han var ganska "lemmen" när han vak
nade av de många dagarnas fotvandringar i ett forcerat tempo, tövade han 
inte länge innan han och samehustrun begav sig ut i fjället för att leta reda , 
på silverfyndplatsen. Men då hon inte var det minsta informerad i sin makes 
hemlighet, visste hon inte var hon skulle gå. Följden blev ett ganska planlöst 
sökande ända till sena kvällen. Inte den minsta skymt av någon silvermalm 
hade de sett när de slutligen måste återvända. 

Det fanns nu inte någon anledning att stanna kvar hos samehustrun. Med 
tungt hjärta anträdde Lundmark återfärden. Vad skulle hans hustru, hus
folk och bygrannar säga? Det mest troliga var att han skulle bli hållen för 
en narr, som så blint hade trott på en lappgubbe. Tillfålle till funderingar 
saknades inte under hemfärden. För sin del var han övertygad om att silver
skredet fanns och med detta argument försvarade han sig när han kom hem. 

Nils Johan Lundmark hade med sin hustru tre söner varav den förut om
nämnde Karl Nilsson blev bosatt i Häggnäs och den andre sonen Jonas Anton 
(Jonk Lundmark) hade hemmanet till 1902, då han köpte sig ett större hem
man i Sunnanå och flyttade dit. Tredje sonen Anders var bonde i Gammel
byn. Dessutom hade makarna några flickor. N. J. Lundmark fick på äldre 
dagar religiösa intressen. Han brukade tjänstgöra som föreläsare vid sön
dagsbönerna och med sin vackra sångröst förhöjde han den andliga gemen
skapen. Stilla och utan stora later: gick han sin väg fram genom livet • 

••• 
Red.anm.: 
Ovanstående artikel var första gången publicerad i Norra Västerbotten 
den 4 november 1958. Rubrik: "Burträsk-profller XXIII". 

Josef Andreas Nyström, signaturen Don Jose, föddes 25/10 1902, dog 19/5 1986. 
Han var en av burträskbygdens stora kulturpersonligheter! Sedan 1913 hade 
han fört dagbok! 25/3 1916 blev han byaklockare! 1920 började han spela 
klarinett på danser och bröllop. Han var med i Ljusvass-orkestern Da Capo 
och Milles orkester. Han var med om att bilda Burträsk spelmanslag på 50-talet. 
Redan på 20-talet påbörjades hans tidningsskrivarbana - främst i Norra Väster
botten. Ett stort antal notiser om jubilarer, möten, avlidna nedtecknades. Han 
skrev gärna om Ljusvattnet med omnejd. Bygde- och släkthistoriker nedskrevs 
efter forskning bl a: Brännvattnet (1958-60), Drönstjärn (1957), Degernås (1962), 
Fisktjärnliden (1961), Häggnäs (1964), Järvtjärn (1941), Klinten (1963), Lids
träsk (1971), Lillberget (1960), Ljusheden, Nilsmyrliden (1958), Risnäs, RisA
kläppen, Tvärträskliden (1963). 1953 hade han en följetong om soldater i 
Ljusvattnet. Personhistoriska beskrivningar untfer rubrikerna "Burträsk
profller" och "De gamla berättar" utfördes också. Han efterlämnade en sällsynt 
intervjusamling (minst ett 70-tal anteckningsblock avseende minst 250 intervjuer 
med gamla människors livsöden). 



KNUI' LUNDBERG: 

BONDHUSTRUNILAPPVATTNET 
SOM LÄMNADE MAKE OCH HEM 

Ur Lövångers och Burträsks tingslags häradsrätts protokoll år 1723. 
"Den 30. Nov." 
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"Kyrckioherden ärewijrd.ige ock högwällärde Hr Anders Hernodios berättade, hurusom 
bonden Jacob Anderssons hustru ifrån lapwattnet, Anna Östensdotter b(enemn)d, 
rödder i samma by, har någre år bortåt hållit dig ifrån mannen afskild, hafwandes icke 
ens wistas uti höfdingedömet, utan 1719, under detta läns regementes hemmarche skola 
några soldater sedt henne uti en Socken nor om norahla uti giefleborgz lään. 

Och som det nu förliudes, att denne Jacob Andersson wiU träda uti et ahnat giftennål, 
alt derföre är Hr Kyrckioherdens begiäran at undersökas måtte, om rätta orsaken till 
hennes afewikande, och olaga skilnad. 

I anledning heraf Häradzrätten sig företog en inqvisition föröfwar, och berättade den 
Deputerade. 

att det blifwer 7 år åt matzmässo tijden, sedan hon öfwergifwit honom, hafwandes 
hon samma tijd hemkommit ifrån Tinget i Löfånger, och wid hemkomsten, skall hon 
sig skickadt, som hon om förrådets tillstånd uti huset willa giöra sig noga undersökning, 
i det hon alla rummen och boder besökt, och straxt derpå har hon, Anna Östensdotter, 
honom helt weterligen afwikit, och alt sedan eij den minsta efterrättelse om sig lämnadt. 

Grannarne uti be(mel)te by, nu jämwäl närwarande, tilspordes om de hafwa sig bekant, 
at en stadig oenighet warit emellan detta hionelag, eller om han, Jacob Andersson, 
förehullit sig otillbörlig (i)t emot sin hustru, så at hon deraf nödgats at begifwa sig ifrån 
honom? 

Hwilka lämnade till swar: 

at de intet hafwa sig kienbart det Jacob skickat sig swår emot henne, men det wette de 
intyga, 

at hon warit extraordinarie slöserska samt begifwen till snattande, supande, tobakz 
rökande, med mera omständigit förhållande, hwaruti hon städse werserat, skolandes 
hon derigenom nästan i grund minerat wardna, som likwäl tilförende warit behållen. 

Denna hustru skall warit liten till växten, om sina 47 år ungefebr wid afwikandet, 
trind.lagd, dåck mager i ansicktet, med blå ögon och litet swartbrunt håår. 

Blifwandes widare fönnärkt, at en bonde uti liuswattnety af denna Socken•(som nu 
fråwarande war) skall år 1718, enär han återkom(m)mit ifrån noriget, träffadt henne 
hos en Bonde Patron söder i landet. ,.r» 
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I lijka måtto har en fmsk rijtare hustru, födder här i Socknen, råkadt henne wintren 
derefter dersam(m)astädes, då hon gådt och tigdt, och emedan denna ryttarehustru 
henne igien kändt. Shå har hon bedt henne, at hon eij skulle sig uptäckia, föregifwan
des, at hon altijd tillforende gifwit sig ut för en flychtinger. 

Vidare underrättelse uti detta mål stod intet at ärhålla och emedan ingen laga 
skilnad gådt dem emellan. 

Så blef Jacob Andersson så af Rätten som kyrckiherden förbuden, at inlåta sig med 
någon annan, innan underrättelse om hans hustru kan inbekom(m)as, 

kunnandes han härom widare påminnelse giöras, på det sådant eij må komma uti 
förgätenhet, ' 

utan at hon, lijkmätit kyrckiol(agen) 16. Cap. 6. må kunna efterlysas." 

Arun.: 
Några ytterligare upplysningar i detta ärende har icke kunnat erhållas i 
arkiverade handlingar • 

••• 
Red.anm.: 

Ovanstående artikel, som ingick i serien "Bygden i gången tid. - Avskrift 
ur arkiverade handlingar, var första gången publicerad den 2 juni 1957 
i Norra Västerbotten. 

Författaren- KnutEngelbert Lundberg (1907-1977)- var en hängiven 
släkt- och hembygdsforskare. 



Kenneth Mossberg: 

FÖRTECKNING PÅ KRONOHEMM:AN OCH 
NYBYGGEN I LÖV ÅNGER OCH BURTRÄSK 
SOCKEN ANNO 1823 

Följande förteckning fiDllS i Riksarkivet under: 
Kammarkollegie, Tredje provinskontoret, Rusttjänst o Rotering. 
Namnen är stavade som de funnits, är medveten om att stavningen 
ej alltid är rätt tolkad. 
Liknande förteckning rörande Skellefteå socken avses att medtas i 
ROTEN : medlemsblad för Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare. 

l · 

Förteckning på Kronohemman och Nybyggen i Wästerbonens Län, som visar då de blifvit 
anlagde, eller undergått skattläggnings beredning m.m. och då friheten uphör. 
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Förteckning på Kronohemman och Nybyggen i Wästerbottens Län, som visar då de blifvit 
anlagde, eller undergått skattläggnings beredning m.m. och då friheten uphör. 
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BURTRÄSKBYGDEN 
-EN BILDKAVALKAD 

•· 

De närmaste sidorna är ett urval fotografier som rör Burträsks socken 
som finns i Skellefteå museums fotoarkiv. 

En del är relativt gamla - medan andra är ganska så nya. 

Visst skulle bilder ha medtagits som var tagna av Josef Nyström, Ljusvattnet 
eller nyligen avlidne Östen Sagebro, Mjödvattnet. Men det blir kanske en 
annan gång!? 

.. 

.· 

., 
-~ 

Burträsk kyrkostad före branden 3/8 1930. 
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Utsikt över Burträsk från K varnberget. 
Foto: Carl Franke. 

Vy från Burträsk. 

•· 

•· 



Travtävling på Burträskets is 1933 - de tre snabbaste 
i Finnloppet vid starten. 

Västerbottens läns bärrörening upa bildas i Burträsk 1933. 
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l 

l 
': . 

• 

Brönstjärns nyuppförda skolhus 1932. 

Garvare Oskar Burmans gård i Bursiljum 1972, interiör. Foto: K. Arin. 



r 

På Stora Bygdeträsket med ångslupen Ärlan (kapten Ebbe Åström, Bygdsiljum). 
Foto: Sigrid Åström, Bygdsiljum, 1930-talet. 

Koboskap utanför Karl Martinssons ladugård i Bygdsiljum 1932. 
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,, 
Kalkbruket i lnnansjön, Burträsk 1934. 

Vy över Kalvträsk kyrka. 
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Luciafirande i Lappvattnet 1936. 

•· 

Rundloge, Ljusvattnet 10:2. 

•· 



•· 
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---

-Elov Lövgren i Mjödvattnet har gjort en egen mjölkmaskin 1959: 
han mjölkar korna med motorsågen! 



Båt- och fartygsristningar i en lada i Renbergsvattnet. 

Aina Lindberg från Tvärtjärn spelar gitarr. Foto: Johan Nilsson. 
~r~ 
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Tjärnbacka i Nedre Åbyn vid 1900-talets början. 
Foto: Sundborg & Lindberg. 

•· 



•· 

Per Andre: 

POTTASKAISKELLEFTEÅ 

Pottaska (kaliumkarbonat, K2C03) var tidigare en betydande industriråvara som an
vändes framiorallt vid glas- och såptillverkning samt vid fårgoing av textilier. Fram
ställningen utgick från träaska som urlakades varefter luten indunstades genom kok
ning och därefter kalcinerades, dvs upphettades för ytterligare rening. 

Redan under tidig medeltid exporterades från sydligaste Sverige pottaska, tillverkad 
huvudsakligen av bokved. Under 1600- och 1700-talen beviljades privilegier för pott
askföretag i Syd- och Mellansverige samt i Finland. Inom dessa områden har pott
askbränning under olika perioder säkert varit av betydelse för befolkningen på lands
bygden. Först i början av 1800-talet började pottaska framställas i större omfattning 
i norra Norrland. (l) 

I Skellefteå socken tillverkades pottaska under några decennier på 1800-talet. Tillverk
ningen upphörde för mer än 100 år sedan och är numera ganska bortglömd, 

TILL VERKNINGSMETOD 

Veterligen fmns ingen tradition i Skelleftebygden om hur pottaskatillverkningen I DETALJ 
gick till. Enligt samtida tryckta anvisningar kunde pottaska framställas på ungefår följande 
sätt: (2) 

Ved från lövträd, gärna ruttna, samlas i högar i skogen och brännes när det inte fmns risk 
fOr skogseld. Bålen skall brinna långsamt så att aska inte försvinner med luftdraget. 

Askan hopsamlas och fraktas till "kokstaden" som skall ha god tillgång på vatten; vintertid 
inomhus. Vid kokstaden behövs några "lutkar", ca 100 cm höga med 90 cm vidd upptill och 
75 cm nedtill. En lös botten med många hål, en "rost", insättes en bit ovanför karets botten 
där det skall finnas en tapp. Ovanpå rosten läggs ren halm eller granris och däröver påfylles 
askan. I karet hälls vatten som efter ett par dygn avtappas under den lösa botten. På samma 
sätt påfylles vatten ytterligare några gånger över askan i lutkaret så att den blir väl urlakad. 

47 

Den avtappade luten slås i en järngryta, gärna så stor som 100 kannor (260 liter) och får koka 
där tills att "lutprovaren" visar att luten innehåller hälften pottaska och hälften vatten. Den 
heta luten öses då till en tunna eller ett kar med en tapp 6-7 cm över bottnen. Här får luten 
kallna och orenligheter sjunka till botten jämte de svårlösliga salter som asldin innehåller. 
Efter ungefår tolv timmars vila avtappas den klara bruna pottaskluten, slås tillbaka i grytan 
och kokas tills att den är helt torr. Denna RÅA POTTASKA är gulbrun som röd sand och 
skall förvaras i täta tunnor. 

Ytterligare rening sker genom KALCINERING. Pottaskan upphettas härvid på en järnhäll, 
en plåt eller en flat sten med eld under. Vid större produktion användes en kalcineringsugn 
som under ett tegelvalv har en tackjärnshäll med eld på båda sidor. Härvid försvinner even
tuella organiska föroreningar. 

Den KALCINERADE POTT ASKAN är vit eller grJ)r~Sedan den svalnat inpackas den i täta 
furutunnor. Pottaska är starkt hygroskopisk och tar upp vatten från omgivningen. Det är 
därför viktigt att tunnorna är täta. 
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På detta sätt framställd pottaska är inte enbart kaliumkarbonat utan innehåller också andra 
lättlösliga salter, t ex kaliumklo rid. 

UTBYTE 

Det finns flera kalkyler över hur mycket pottaska som kan erhållas från en vedtrave av viss 
volym. Här ett par av dem: 

Enligt Kungl Kungörelse den 3 mars 1837 borde 10 enhets hästlass ved kunna ge en tunna 
aska med ett utbyte av 11/z lispund kalieinerad pottaska. Men i Skellefteå justerades utbytet 
alltid ned till ETT lispund från en tunna aska (enl erfarenhet?). 
Om ett hästlass var ca 1,5 m3t ger detta 

0,57 kgtm3t 

Abraham Haeggström, Johannestorp, en van och exakt pottaskbrännare, anmärker att det 
snarare behövs 20 lass ved till en tunna aska. Om denna siffra godtas blir utbytet 

0,28 kgtm3t 

Två elever vid skogshögskolan i Umeå tillverkade 1992 pottaska på Kulbäcklidens försöks
park nära Vindeln och använde därvid de gamla metoderna från 1800-talet (3). De uppnådde 
utbyten mellan 

0,13-0,30 kgtm3t 

Olika trädslag användes vid 1800-talets pottasktillverkning och askans grad av rening varie
rande säkert. Det torde därför inte vara möjligt att ange mer exakta siffror fOr utbytet. För 
varje tillverkat kilogram pottaska behövde kanske ved av storleksordningen 

4-8 m3t eller ungefår 3-5 m3sk 

m3t = kubikmeter travat mått 
m3sk = skogskubikmeter, avser hela trädets stamvolym ovan stubbe, inkl bark. 

Hästlass: 
Skellefteå revirs virkesredovisning 1870: 
l lass = 33,3 f3, 1,5 m3t 
A Haeggström, s 97, 1839: 
l lass = 6 kubikalnar, l ,3 m3t 

TILL VERKNING I SKELLEFTEÅ 

År 1755-56 hade ännu ingen pottaska tillverkats i Västerbottens län enligt vad landshövdingen 
rapporterade (4). Detta betyder att Ströms glasbruk nära Umeå, som drevs 1751-55, måste ha 
anskaffat denna råvara från annat håll. Strömbäcks glasbruk tillkom senare, 1773, och köpte 
eventuellt pottaska från umeåtrakten just i slutet av 1700-talet. I Skellefteå socken tillverkades 
dock ingen pottaska förrän in på 1800-talet. 

Det var Hushållningssällskapets förtjänst att pottaskbränning kom igång i större skala inom 
länet. Man ville stödja och uppmuntra BINÄRINGARNA till det svaga jordbruket. Därför 
skaffade sällskapet instruktör för att läliar ut konsten att tillverka pottaska och utdelade belö
ningar fOr pottaskbränning - den första 1818 (5). I 1824 års almanacka fanns också en "Kort 
Underrättelse om Tillwerkning af Pottaska" tillledning för läskunnig allmoge. 



SALPETERKITTEL, Svansele, kan också ha använts 
till att sjuda pottaska. Skellefteå museums bildarkiv. 

l · 

l · 

RASERAD "STENUGN" i sluttning strax norr om Bergtjärn 
1.5 km norr Klockträsk. Enligt tradition sjöds här salpeter. 
Men i en förteckning över salpeterlador 1832 fmns Klockträsk 

l 

inte med. Kan det i stället varit en wo för kalcinering av pott-
aska? (med en plåt över). Fornlämningsregistret redovisar inga 
pottaskugnar inom Skellefteå socken. 
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KALCINERINGSUGN 

På "calcineringshällan" A, av tackjärn med upphöjda kanter, 
utbreds pottaska som upphettas genom eld i de två eldstäderna 
C. Valvet D är av eldfast tegel. 
(Läsning för Folket, 1840, s 269, art~l av CFO) 



-

År 1822 fick nybyggaren Anders Svensson i BodallO rdr banko som premium för pottasktill
verkning (6), vilket kanske är tidigaste antydan om pottaska i Skellefteå socken. 

Pottasktillverkningen var inte beskattad eller på annat sätt reglerad varfor tillverkningsstati
stik for skelleftetrakten är dålig eller obefmtlig. Kronofogdarna rapporterade vart femte år 
tilllandshövdingen om tillståndet inom sina fogderler och nämnde då ofta pottaskverksam
heten. Tyvärr är många av dessa rapporter inte bevarade. För hela länet lämnade landshöv
dingen femårsberättelser, men dessa säger inte mycket om en enskild socken. 

År 1825 rapporterade kronofogden i Västerbottens 2:a fögderi, där Skellefteå socken ingick, 
att 20 lispund pottaska framställts. Därefter foljde små årliga kvantiteter. Men i början av 
1830-talet synes tillverkningen ha ökat snabbt. 

Under en resa forbi Skellefteå år 1834 skrev J ENGSTRÖM att pottasktillverkningen "for 
några år s'en begynt idkas här å orten". Han prisade verksamheten som bekväm och fordel
aktig, samt ansåg den långt mer lönande än tjärbränning. (7) 

År 1834 började också assessor C J F PLAGEMANN undervisa allmogen i Västerbotten om 
bl a pottaskbränning. Han var apotekare från Stockholm som hösten 1833 för grosshandlare 
Liljevalch konstruerade och byggde en fabrik i Skellefteå som av kåda skulle tillverka terpen
tin, harts och kimrök. Därefter fick Plagernano Kungligt uppdrag att lära ut konsten att 
tillverka pottaska, salpeter och tjära. Plagernano var tydligen mycket lämplig för detta upp
drag. Var det hans "starka personlighet och koncilianta väsen" som så slog an på allmogen 
att de verksamheter han propagerade for starkt ökade i Västerbotten? Plagernano lät trycka 
flera beskrivningar av pottasktillverkning, även på fmska och samiska, som delades ut bland 
allmogen. Senare blev Plagernano salpetersjudieridirektör med bostad i Umeå. (8) 

säkerligen bidrog de många missväxtåren under 1830-talet till att tillverkningen av pottaska 
snabbt ökade. Nöden var stor och alla möjligheter till inkomster måste tas tillvara. 

Om pottasktillverkningen under perioden 1838-42 skrev kronofogden i 2:a fogderiet: "Denna 
näring har under de sednare åren drifvits i tilltagande och synes äfven vara forenlig med 
ortens naturliga tillgångar emedan bränning deraf kan verkställas långt upp mot fjällen, der 
tillgång på passande ämnen fmnes utan att transporten af denna matera medtar någon betyd
lig kostnad, dock bör denna näring lika som alla andra, h vilka stödja sig på. skogstillgången, 
med mycken vård och noggranhet handhafvas; ty i annat fall uphöra dessa näringsgrenar 
hastigare än man möjligen kunnat motse. Skogstillgångarne, ehuru ymniga mot fjällen, 
fordra likväl en bestämd beräkning for deras ålitande, grundad på en årlig återväxt, om de 
skola äga framtida bestånd." (9) (Anmärkning: De övre delarna av fogderiet, strax nedanför 
lappmarksgränsen, kallades "fjället". Jörn ansågs exempelvis ligga i "fjälltrakten".) 

Fogden var, som alla myndigheter denna tid, rädd for att skogen inte skulle "räcka till". 

Åren 1851-55 ansåg kronofogden att pottaskberedningen avtagit och att den minskade årligen 
av brist på tjänliga bränningsämnen. Han tyckte sig alltså redan få rätt - skogen hade börjat 
"ta slut". 

"1870 års skogskommitte" skulle bl a undersöka hur skogen användes och därfor fick läns
männen göra en beräkning av pottasktillverkningen i de olika socknarna (kvantiteter i 
centner a 42,5 kg). 
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Skellefteå Burträsk Lövånger Norsjö Jörn 
1863 108 1600 12 200 10 
1864 420 1100 13 ? ? 
1865 10 900 10 200 10 
1866 348 1500 20 200 10 
1867 144 1600 32 300 10 
1868 179 1400 30 200 10 

Den mesta askan tillverkades denna tid tydligen i Burträsks socken. Under nödåren 1866-67 
ökade tillverkningen något, men inte mycket. 

Perioden 1866-70 rapporterade fogden att pottaska tillverkatsendat i "obetydlig omfattning" 
och 1876-80 var produktionen i "ständigt avtagande". 

Till slut uppgavs att pottasktillverkningen 1881-85 "har så gott som upphört i brist på dertill 
tjenliga ämnen". Därefter nämnde kronofogden inte något mer om pottaska. 

Enligt fogderapporterna ökade alltså pottasktillverkningen i fögderiet fram till1842, efter 
1851 minskade den stadigt. För perioden däremellan saknas uppgift i fogd~kivet, men 
maximum bör ha legat omkring 1845. 

De enda "säkra" tillverkningssiffrorna jag känner är alltså från åren 1863-68. Kvantiteten var 
då i Skellefteå socken i medeltal 8 500 kg/år. Med denna utgångspunkt och fogderapporternas 
beskrivningar kan kanske pottasktillverkningen i socknen uppskattas till totalt MINST 
500 000 kg. Härför bör ha använts omkring 2 000 000 m3sk lövskog (inkl torrskog och vind
f"ållen) eller ungef"år 11 m3skfha skogsmark. 

Hur mycket lövskog som fanns i mitten av 1800-talet är okänt. I dag fmns det 13,6 m3skfha 
rå lövskog i länets kustland. 

Ä ven om man måste räkna med viss tillväxt under den tid pottaska tillverkades i Skellefteå 
har lövskogsuttaget varit så stort att landskapsbilden säkert påverkats och åtminstone på 
vissa platser kan det ha blivit brist på lövved. 

POTTASKVED 

Rätten att hugga pottaskved varierade. 

SKATTEHEMMAN: Skogen fick fritt användas till pottaskbränning. Om den var samfålld 
inom byn, vilket var vanligt, måste alla grannar ge sitt samtycke. Ibland vat·man ense om att 
inskränka askbränningen på byaskogen. Ett exempel: 

Storkåge byamän kom 1838 överens om att ingen fick bränna aska på byaskogen då den "är 
så illa medfaren av slik förbränning, att en del skogsskiften är hart när förvandlade till 
slätten". 

Någon gång var man alls inte överens i byn. Några i Gummark hade f"ållt lövskog till pott
askved utan tillstånd av övriga grannar. De försvarade sig med att det varit "högst obetyd
ligt" och veden varit "till annat oduglig". Men vittnen hade sett att frisk, växande lövskog 
fållts och brännts. Häradsrätten utsatte ettAlite för den som fållde sådan skog till pottaska. 
(10) 

Ibland kom också utombysfolk in på skogen. Ett par frostkågebor hade vintern 1847-48 



ertappats med att bränna aska av granris på Ostviksskogen. De hade börjat bränna aska 
på egen skog men tyckte sig få för lite där och fortsatte på andra sidan råhagen. Enligt 
vittnen hade minst tre lass brännts. Ostviks byamän var generösa och avstod från ersättning, 
men häradsrätten utsatte ett stort vite för att förhindra fortsättning. (11) • · 

SKATIEHEMMAN: Självägd gård vars ägare betalade skatt för gården till kronan. 

KRONOHEMMAN: Gård ägd av kronan där "åbon" betalade arrende och var under
kastad viss kontroll. 

KRONONYBYGGE: Samma som kronohemman men ingen avgift under frihetsåren. 

Å VERKAN: När träd olovligen fålldes i uppsåt att tillägna sig trädet dömdes för 
Å VERKAN, vilket gav lindrigare straff än stöld. 

KRONOHEMMAN OCH KRONONYBYGGEN: Åbon fick fritt avverka skog till husbehov 
på sitt område, men skulle virke säljas måste skogen först utsynas av kronan, vanligen läns
man. Utsyningsförrättaren skulle se till att inte mer virke avverkades än vad skogens fram
tida bestånd medgav. Häremot syndades ofta och det blev många mål på tinget rörande 
åverkan av sågtimmer och bjälkar. Däremot inga om tagande av tjärved eller pottaskved. 
Och detta berodde på att tjärved fick åbon ta fritt inom sitt område från 1830 och pottask
ämnen från 1837. 

•· 

KRONOALLMÄNNING. Här upplät Konungens Befallningshavande (KB) i Umeå områden 
för askbränning mot avgift (se ett exempel i annat avsnitt!). De som tog askved på kronoall
männing utan tillstånd skulle givetvis åtalas av länsman. Men detta var mycket ovanligt. 

En burviksbo erkände sig ha tagit tre lass pottaskved på kronoallmänningen Bureheden och 
fick böta. (12) Många fler tillfållen har inte synts till i tingsprotokollen. 

Länsman var ivrig att åtala olovli' bjälkhuggning på kronoallmänning men avverkning av 
pottaskved åtalades alltså sällan. A verkat virke togs i beslag och åklagaren Oänsman) fick 
sin andel av dess värde. Bjälkar var mycket värdefulla, pottaskved var det inte. Var detta 
anledningen? Att pottaskved åverkades på kronoallmänningarna i stor skala är helt säkert. 

HANDEL MED POTTASKA 

Det var handelsmännen i orten som köpte upp pottaska. Kunderna handlade vad som 
behövdes i hushållet och betalade med egna produkter, t ex bjälkar, tjära eller pottaska. 

Handelsmannen sålde pottaskan vidare, ofta till Stockholm men ibland till andra orter, t ex 
Göteborg. Därifrån gick varan kanske på export. 

•· 
Ofta exporterades pottaska direkt från Skellefteå. Den dåtida tullstatistiken särredovisade inte 
detta, men tidningsnotiser anger ibland Skellefteås exportsiffror, t ex 1852: 2 945 lispund (ca 
25 ton). 

Enligt Tiren (13) löste staten in pottaska till ett~ bestämt pris, såsom fallet var med 
salpeter som samtidigt tillverkades i stora mängder. Något belägg för detta har jag INTE 
sett till. Kungörelser och annonser om inlösen av salpeter var vanliga, men pottaska nämns 
inte i sådana sammanhang. 
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Beroende på avstånd till utlastningshamn varierade genomsnittspriset i olika socknar. Så här 
rapporterade kronofogden priset 1855: 

Skellefteå 
Burträsk 
Norsjö 
Lövånger 
Nysätra 

28 - - riksdaler banko per tunna om 12 lispund 
27- -
15 24 -
28- -
26 32 -

l lispund = 8,5 kg 
l tunna, torra varor = 146,5 liter 

SKOGSELD 

Ä ven om man undvek torrtider vid pottaskbränning uppstod ibland skogseld. Ett exempel 
från Norsjö: (14) 

Drängen Per Tjernström från Pjesörn hade sommaren 1843 tillverkat pottaska mellan Lång
träsk och Bjursele byar när det tog eld i skogen, ett område ca 118 mil i fyrkant brandhärja
des. Tjernström nekade till att ha orsakat elden. Visserligen hade han bränt några "pottask
kaser" där, men det hade skett sju dagar före skogsbranden. När denna uppstod hade han 
"kokat" aska vid pass 6 bösskott därifrån. ' · 

Häradsrätten ansåg inte fullt bevisat att Tjernström var skyldig till skogselden utan ålade 
honom att fria sig genom ED. 

Vid nästa ting, efter ett halvår, ansåg sig Tjernström dock INTE ha samvete att avlägga den 
ed som skulle ha friat honom. Som vållande till skogsbranden fålldes Tjernström därför till 
böter. Och kunde han inte betala böterna blev det 23 dagars fångelse vid vatten och bröd. 

ETTSTÖRREPOTTASKPROJEKT 

Förre soldaten Olof Nordendahl, inhyses i Böle by, fick den 27 augusti 1842 tillstånd av 
Konungens Befallningshavande (KB) i Umeå att ta pottaskämnen på kronans mark. Till
ståndet gällde i fem år och avsåg endast stubbar, torra träd och vindfållen av lövträd. 

-
Det upplåtna området var 14 000 tunnland skogbevuxen mark inom kronoallmänning vid 
och omkring Rörträsk, Degerfors (?), Degerträsk, Melsträsk, Gammelboliden, Forsliden 
och Klöverfors. Den upplåtna vedmängden var 14 000 enhets hästlass, ett lass per tunnland, 
vilket verkar vara försiktigt uppskattat. 

Den officiella beräkningen av 10 lass på varje tunna aska och däremot svarande llfllispund 
kalieinerad pottaska ändrades enligt erfarenhet till bara l lispund på varje asktunna, alltså 
l 400 lispund pottaska. Avgiften till kronan skulle vara värdet av 1116 av utbytet eller 87 
lispund 10 skålpund pottaska enligt markegångstaxan. (Även tjärved från kronoallmänning 
betalades denna tid med 1/16 av utbytet.) 

Nordendahl tog snart Jonas Lindström, bonde ~h handelsman från Drängsmark, till kom
panjon i detta projekt. Denne hade tidigare drivit en pottaskfabrik och var kanske expert. 
(15) 
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Nordendahllät 1843 utsyna nybygget Klöverberg mitt i det upplåtna området. Kanske ville 
han ha uppsikt över sin pottasktrakt. Bönderna i Klöverfors protesterade mot nybygget, 
skyllde på slåtterängar de skulle äga intill Klöverberg. (16) Deras invändningar avvisades 
och nybygget Klöverberg beviljades 1845. 

Hur många som arbetade åt Nordendabl-Lindström med pottasktillverkningen är ovisst, men 
så många var de att en arbetsledare behövdes. Härtill anställdes J Klippström från Byske (i 
annat sammanhang benämnd byggmästare). Denne skötte sig tydligen inte helt tillfredsstäl
lande. Infor rätta anklagade Lindström honom för att ha levererat allt for litet pottaska och 
tagit ut allt för mycket varor till sina arbetskarlar. Någon reda i dessa affärer blev det aldrig 
då Klippström snart forsvann från orten. (17) 

Pottaskforetaget hade uppenbara svårigheter att freda den upplåtna trakten från 11åverkan11
• 

Närboende högg ved och brände aska i stor 9klala. Nordendahl instämde dem till tinget. Det 
blev nio åtal med inte mindre än sammanlagt 42 rättegångstillfållen. (18) 

Drängen i GammeJboliden hade exempelvis bränt 2 a 3 hopar aska på mark som Nordendahl 



ansåg höra till sin upplåtelse, alltså småsaker. Nybyggaren i Fällforsliden hade haft upp till 
fem anställda och drivit i stor skala. En bonde från Klöverfors hade med sin dräng bränt 
minst 70 lass ved, och liknande åverkan rörekom runt om på området. 

Problemet var ofta att den trakt som upplåtits var mycket diffust angiven. Skogsmark till
hörande nybyggen ingick inte, där fick åbon själv ta pottaskved, men klara gränser fanns 
oftast inte. Flera åtalade ansågs ha arbetat på egen mark och frikändes av häradsrätten. 

Ytterstfors glasbruk hade också fått tillstånd av KB att ta pottaskved på kronoallmänning. 
Ä ven detta område var oklart och kunde delvis vara gemensamt med Nordendahls. KB:s 
beslut överklagades därför till K Kammarkollegiet och det tog 6 år innan utslag kom därifrån 
och dom kunde avkunnas. 

Någon gång försökte Nordendahls ombud ta olovligen bränd aska i beslag med slagsmål som 
följd. Brottande karlar bräde sig illa i en glödande askhög. •· 

Hur mycket pottaska Nordendahl o Co tillverkade under de fem år upplåtelsen gällde är inte 
känt. Men säkert är att de inte förbrukade all pottaskved. År 1851, långt efter att upplåtelsen 
löpt ut, brädes olovligen pottaska nära Nordendahls nybygge Klöverberg. Nu var länsman 
åklagare, Nordendahl angivare. Asp hade huvudsakligen varit råvara, fårdig pottaska 
beslagtogs. (19) 

Om liknande stora pottaskupplåtelser på kronoallmänning varit vanliga har inte gått att 
utröna, alla KB:s beslut härom förstördes vid Umeås brand 1888. 

När allmogen var så här ivrig att bränna pottaska inom ett område som var upplåtet till en 
entreprenör, hur mycket pottaska skulle då inte brännas på ej disponerade kronoallmän
ningar? 

HAEGGSTRÖM 

En skelleftebo som tillverksade pottaska i stor mängd och som tidigare också förbrukade en 
del av den varan var ABRAHAM HAEGGSTRÖM. Han får därför ett eget avsnitt. 

Abraham Haeggström (1785-1850) föddes i Umeå, fadern präst, studerade vid Umeå läroverk 
men avbröt sin skolgång (tre bröder fortsatte, en av dem fick titeln jägmästare, en blev läkare 
och en tredje blev framgångsrik bokförläggare). AH gifte sig 1811 med Anna Margareta Ren
horn från Skellefteå och de bosatte sig först i Ångermanland som lanthandlare, flyttade sen 
till Skellefteå där de bodde hos svärmodem på Prästbordet. Titlarna handelsbokhållare och 
vice klockare säger väl vad AH där först ägnade sig åt. 

AH hade tillstånd att i Skellefteå samla in LUMP för Rikets Ständers Bank (till Tumba 
sedelpappersbruk?). Allmogen hade ovillkorlig skyldighet att lämna sin lump åt honom men 
gjorde inte så. AH klagade häröver på tinget 1819. (20) 

Kommerskollegiet medgav 1826 att AH fick anlägga en FABRIK i Skellefteå för tillverlming 
av SÅPA och TVÅL. (21) Var fabriken låg är okänt, men då AH bodde på Prästbordet är 
det rimligt tro att den låg där, nära bostaden. Och varför då inte på den plats vid Klockar
bäcken där senare (1833) en terpentinfabrik byggdes? AH tog sig givetvis titeln fabrikör, 
titlar var ju viktiga denna tid. 

•· 
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Redan 1826 var tillverkningen igång. (22) De första årens produktion är okänd, men därefter 
fmns det statistik: (23) 

år såpa tvål (allt i skålpund a 0,43 kg) 

1829 l 000 30 
1830 600 so 
1831 400 80 
1832 200 100 

Därefter upphörde verksamheten. AH hade inga fast anställda, använde troligen tilliållig 
arbetskraft. Vid driften förbrukades vanlig aska eller pottaska, kvantiteter okända. Verksam
heten gick tydligen inte bra, minskade år efter år. Redan 1829 gick AH i konkurs. (24) 

Senare flyttade AH till Johannestorp. År 1827 hade postförvaltare Johan H Svedberg fått 
landshövdingens tillstånd att anlägga kronotorpet Johannestorp på kronoöverloppsmark 
nära kustlandsvägen ca 4 km norr om Skellefteå kyrka. (25) Hur mycket som var odlat och 
byggt på Johannestorp då AH slog sig ner där är oklart, men mycket var det nog inte. Här 
skrev AH sin mycket intressanta "journal" 1836-39. (26) 

•· 
I denna dagbok beskrivs i detalj hur AH med sitt husfolk tillverkade POTT ASKA, brände 
ved till aska på Johannestorps skog och även på andra håll, inköpte också aska, sjöd och 
kalicinerade. AH förde värdefulla anteckningar om bl a utbytet av pottaska. Han skaffade 
sig också inkomster genom att fabricera salpeter och kimrök, sysslade även med trävaror, 
högg t ex "granknän", plankor och spiror samt drev givetvis jordbruket på torpet. På 
Johannestorp byggde AH ett särskilt pottasksjuderi med kalcineringsugn och ett kimrökshus. 
Som råvara för kimrökstillverkningen användes bl a "tjärskorpa", vilket torde vara tjära som 
runnit ut på marken från läckande tunnor på Tjärhovet nere vid kyrkan. Till salpeterlada 
använde AH loftet ovanför ladugården dit tunnor med urin hissades upp. Han fick ibland 
besök av assessor Plagemann for diskussion om modernaste tillverkningsmetoder samt av 
stockholmsgrosshandlaren Liljevalch som hjälpte AH med lån, vilka senare blev svåra att 
återbetala. (27) 

Trots stor iderikedom och mycken flit var ekonomin dålig. Men 1830-talet var ett svårt 
årtionde i norra Sverige med missväxt och nöd för de flesta. 

År 1839 återflyttade AH till Prästbordet där han bodde till sin död. 

POTTASKSJUDERIET VIDTERPENTINFABRIKEN 

Hösten 1833 byggde grosshandlaren C F Liljevalch nära Skellefteå kyrka en'fabrik som av 
insamlad kåda skulle framställa terpentin, harts och kimrök. Liljevalch ville genom initiativ 
till nya verksamheter, grundade på landets naturtillgångar, lindra den nöd som rådde i 
norra Sverige under 1830-talets missväxtår. 

Vid fabriken fanns också ett pottasksjuderi, uppfört av liggande timmer, 7,4 x 5,6 m, med 
två stora inmurade pannor. Någon kalcineringsugn fanns till att börja med inte. (28) 

Liljevalch hade tydligen omfattande planer på att lägga under sig en stor del av pottaskmark
naden i norra Sverige. År 1836 begärde haa:'hos K Maj:t att få oinskränkt rätt att på krono
allmänningar i de norra länen hämta ämnen för pottasktillverkning. Men hans ansökan be
viljades inte. 



År 1841, när Benjamin Fyhn övertagit terpentinfabriken, uppgav denne att en kalcinerings
ugn NYLIGEN uppsatts där med "Jern Hella, dito dörrar och 36 gjutna råstgaller". (29) I 
fögderiets produktionsstatistik fmns pottaska redovisad vid terpentinfabriken: (30) 

1842 
1843 
1844 

2 100 skålpund a 0,43 kg 
1200 
1100 

•· 

Sålunda ganska små kvantiteter. Varför verksambeten därefter upphörde är okänt. I en 
fabriksbeskrivning från år 1845 är kalcineringsugnen INTE upptagen. Pottasksjuderiet är 
däremot kvar, exakt likadant som tidigare. 

Terpentinfabriken köpte flaskor från Ytterstfors glasbruk som emballage. Gissningsvis 
betalades med pottaska som behövdes i stora mängder för glastillverkningen. (31) 

DRÄNGSMARKS POTTASKFABRIK 

Jonas Lindström, han som var kompanjon med Nordendahl om det tidigare relaterade 
pottaskprojektet, hade i Drängsmark affärer med Liljevalcbs filial i Skellefteå. Lindström 
köpte där gängse bandelsvaror och sålde mest lappmarksprodukter, renskinn, renhorn, 
lappskor och renbår men också mindre partier pottaska. (32) 

I november 1833 betalade Liljevalcb till Lindström ersättning för en av denne på samfålld 
skogsmark i Drängsmark uppförd "pottaskcalcinerugn" (dagsverken, tegel, kalk, annat 
byggnadsmaterial, murarmästare, kostnad 147 rdr). Ugnen tillhörde alltså J..iljevalcb och 
firman bokrörde i juli 1834 3% kannor (9liter) brännvin för utdelning till Drängsmarks 
byamän (invigningskalas?). I maj 1835 spenderades ytterligare en kanna på byamännen. (32} 

Lindström krediteras 1835 och -36 i Liljevalcbs avräkningsbok för arbete med mindre 
kvantiteter pottaska, bl a 270 lispund sjöskadad pottaska som kalcinerats. Men om driften 
vid ugnen är i övrigt intet känt. Något fabrikstillstånd fmns inte i Kommerskollegiets arkiv. 

Innan Liljevalch avvecklade sina intressen i Skellefteå såldes pottaskfabriken i Drängsmark 
till Jonas Lindström. Kontraktet härom tecknades den 13 december 1835 och atTåren bokrör
des av Liljevalch den 12 juli 1836. Priset var 200 rdr och samtidigt såldes 5 taclgärnsgrytor 
för 199 rdr. En järnhäll hade tidigare inköpts. (32) 

Lindström hade inga arbetare skattskrivna på fabriken utan använde troligen mer tillfållig 
arbetskraft. 

År 1837 sålde Lindström till Liljevalcb l 621 lispund pottaska. Till annan köpare, troligen 
Ytterstfors glasbruk, gick därefter 1838 2 500 lispund, 1839 1500 och 1840 2 500 lispund. 
År 1841 uppger Kommerskollegiet i sin fabriksförteckning att pottaskfabriken i Drängsmark 
är nedlagd. 

För pottasksjudning och kalcinering åtgick stora mängder ved. I februari 1837 upplät en del 
av byamännen i Drängsmark rätt för Jonas Lindström att mot ett visst pris ta brännved på 
den samiållda byaskogen av tullar, toppskatar och vindfållen. Dock endast sådant som inte 
kunde begagnas till tjärved eller sågtimmer. Denna överenskommelse bestreds dock av andra 
drängsmarksbor som stämde Lindström till ting~\-~ (33) "Pottaskverkstaden" forbrukade 
minst en famn ved om dagen påstods det. Men med skogen borde busbållas "sparsammeligen". 
Möjligen var det "vedbrist" som medförde att fabriken nedlades och inventarierna såldes 
till Ytterstfors glasbruk. (34) 
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Drängsmarksfabriken blev inte gammal, bara 7 år. V ar den låg är okänt, den fanns inte 
markerad på tillgängliga kartor. Någon tradition om fabriken lever inte kvar, den nämns 
inte i byaböckema. Däremot fanns en tradition om att Lindström sålde sand för glastillverk
ningen i Ytterstfors. 

Kalcineringsugnar kan möjligen ha funnits även på andra platser inom socknen. (35) 

YTTERSTFORS GLASBRUK 

År 1836 började ett glasbruk byggas intill den stora fmbladiga sågen vid Ytterstforsen i 
Byske älv. Tillstånd erhölls den 18 oktober 1837. Huvudägare i företaget var landskamrer 
Eric Lindemark. Bruket drevs, med vissa avbrott, till1876. 

•· 
Anläggningen skulle förbruka mycket brännved och Lindemark räknade med att använda 
sågens bakar och virkesavfall samt de avverkade timmerträdens tullar (toppar) som skulle 
medfölja flottningen till bruket. Men ved från närbelägna byaskogar måste också nyttjas. 

Häradsrätten, som 1836 yttrade sig över förslaget, fann detta förmånligt, helst som verksam
heten skulle medföra "en förut i orten icke befmtlig biförtjänst för daglönaren". (36) 

Brännved köptes från byarna närmast anläggningen, högst l a 2 mils transportväg. Frostkåge 
by var en av de större vedleverantörerna. (Kanske var det därför jägmästare Grahl 1871 
kunde påstå att byaskogen där inte räckte ens till brännved för byns eget behov.) 

I stockholmstidningen "Nya Dagligt Allehanda" fanns den 5 februari 1838 en notis som för
mälde att skellefteallmogen nu kunde få förtjänst genom leveranser av "granaska, vitsand 
och kvarts till Byske nybyggda glasbruk". Och härav var nog askan viktigast. Pottaska 
nämns inte i tidningsnotisen, men 1839 levererade Abraham Haeggström pottaska till Linde
mark. Säkert också många andra. 

Enligt bevarade räkenskaper hade bruket i början av 1840-talet inte mindre än 120 leveran
törer av pottaska samt björk-, asp- och granaska. Leverantörerna fanns från KinDbäck i 
norr till Boviken i söder med Hedfors längst in i landet. Således ett inte allt för stort område 
med högst 2-3 mils avstånd till bruket. • · 

Glasbruket köpte också pottaskved "på rot" från kronoallmänningar. Veden höggs och 
brändes av brukets anställda eller av entreprenörer. 

Redan i december 1839 framhöll Lindemark att man behövde en PO'IT ASKF AB RIK då 
priserna på pottaska "uppjagats" allt för högt. Enligt protokoll 20 december 1840 beslöt 
bruksägarna att inköpa inventarierna från Drängsmarks pottaskfabrik till verksamheten, 
som skulle börja snarast möjligt. Bruksåret 1842-43 var den i full gång, vinsten var då 216 
rdr rgs. En särskild pottasksjudare fanns anställd jämte medhjälpare. (37) 

Pottaskfabriken är markerad på en brandförsäkringsskarta från 1852, den skulle dock ej 
försäkras så den beskrevs inte. En liknande anläggning vid Sandöns glasbruk uppgavs 1847 
ha två inmurade grytor av järn om vardera 90 kannor (234liter) samt en kalcineringshäll 
av tackjärn under ett valv av eldfast tegel. (38) Troligen var fabriken i Ytterstfors ganska 
lik denna. Här kunde aska urlakas, sjudas ocj.~cineras - förädlas till pottaska. 

•· 
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Ytterstfors sågverk och glasbruk 1852. Pottaskfabriken längst till höger. Trots stort 
bränslebehov vid glasbruket fanns vid sågen en särskild sågspånsbrännare som 1852 
ersattes med en ny. Kunde inte glasbruket eldas med spån och bark? 
(efter Wik 1950). 

Den lokala marknaden kunde inte förse glasbruket med aska. Från 1846-47 'köpte 
Ytterstfors, liksom andra norrländska glasbruk, aska från Roslagen, ofta "spisaska" 
som var renare än aska bränd utomhus ("skogsaska"). 

Enligt bevarad bokföring gjordes följande askinköp (tunnor och kappar): (39) 

År Aspaska Björkaska Granaska Pottaska Roslagsaska 

1842/43 786.12 169.9 658.- 1.045.3 
1843/44 570.29 202.14 681.14 110.16 
1844/45 996.27 324.1 1.308.9 33.16 
1845/46 1.218.14 468.5 975.12 21.-
1846/47 1.173.26 495.17 326.21 69.7 873.-
1847/48 227.26 156.13 89.16 9.5 1.848.-
1848/49 131.8 61.3 63.16 9.5 2.441.-
1849/50 112.4 148.14 135.6 9.5 1.715.-
1852 60.26 302.28 88.27 2.450.-
1853 23.20 165.20 80.21 3.084.-
1854 18.4 142.28 40.19 3.654.-
1855 8.- 109.12 28.22 4.239.:-
1856 86.5/8 2.- 3 .. 712.-
1857 706.5/8 7.3/8 3.345.-
1858 800.114 200.5/8 2.445.-

För år 1860 och 1861 är kontona ej uppdelade på resp. asksort, utan mängderna 
anges i ett konto benämnt "Askas konto" och är då 1.659 ~ resp. 1.480.-. 

De första årens askinköp är alltså inte kända, inte heller åren efter 1861. 
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Var roslagsaskan billigare eller var skellefteallmogen ohågad att bränna aska i tillräcklig 
mängd när 1830-talets nödår var över? De trävaruskutor som tomma gick norrut förbi 
Roslagen medförde troligen att frakten tfii~Ytterstfors blev mycket billig. 
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Aspaska var tidvis den största asksorten men försvann helt på 1850-talet. V ar aspskogen 
slut inom närområdet? 

Granaska torde oftast (kanske alltid?) vara risaska. Granris med barr gav större mängd 
aska än stamved och inget värdefullt gagnvirke forbrukades vid risbränning. 

Inköpen av pottaska upphörde vid mitten av 1840-talet. Det blev väl billigare att forädla 
inköpt aska vid brukets egen pottaskfabrik. Med det egendomliga är att på en brukskarta 
från 1859 fmns pottaskfabriken inte längre markerad- riven? Kunde aska clå renas tillräck
ligt i de två askugnar som fanns vid glashyttans smältugn? Den dyra pottaskan behövdes 
kanske inte till det enkla fonsterglas som denna tid var huvudprodukten. 

När glasblåsarna själva, efter ett driftsuppehåll 1865-67, arrenderade bruket kompletterades 
askan med importerad SODA (natriumkarbonat) som blev billigare. På 1870-talet övergick 
man HELT till soda som råvara och ingen aska användes. 

Hur mycket pottaska och aska som Ytterstfors glasbruk totalt inköpt från trakten är osäkert. 
Men om all aska, utom roslagsaskan, brändes inom 3 mils radie från bruket kan beräknas 
att det forbrukades något tiotal kubikmeter virke från varje hektar skogsmark under de 
30 år sådana inköp ägde rum. Dessutom tillkom från byaskogarna brännvedsleveranser av 
okänd volym till glasbruket. Skogen måste alltså ha påverkats i mycket hög grad inom 
glasbrukets närområde. 

SAMMANFATINING 

Pottaska tillverkades i Skellefteå socken från 1820-talet till omkring 1885 med intensivare 
produktion från 1830 till1870 och med ett maximum omkring 1845. 

Som stöd for det svaga jordbrukets binäringar tog Hushållningssällskapet i länet initiativ till 
information om bl a pottasktillverkning och utdelade belöningar för denna verksamhet. 
1830-talets många missväxtår medverkade säkert till att pottaskbränningen ökade, och att 
instruktören Plagernano ofta fanns i socknen på grund av hans intresse for terpentinfabriken 
på Prästbordet kanske också hade betydelse. 

I socknen sjöds och kalcinerades pottaska i särskilda fabriker i Drängsmark samt vid terpen
tinfabriken. Även hos Abraham Haeggström på Johannestorp sjöds och kalcinerades, troligen 
också på andra håll. Ytterstfors glasbruk hade en pottaskfabrik for eget behov. 

Hur stor kvantitet pottaska som totalt tillverkades inom socknen har inte gått att utröna med 
någon säkerbet varfor det är ovisst hur mycket pottaskbränningen betytt for bygden. Särskilt 
under missväxtår bör dock verksamheten starkt bidragit till folks forsörjning. Säkert är att 
skogen påverkats genom mycket stora uttag av lövträd. 

Inom ett område omkring Ytterstfors glasbruk har skogspåverkan varit särskilt stor. Där 
höggs ved inte bara for askbränning utan såldes också brännved från byarnas skogar till 
glasbruket. På 1870-talet ersattes dock askan helt av soda vid glastillverkningen. 

Priset for pottaska har varit nästan ororändrat genom åren medan kostnaden for arbetskraft 
starkt ökat. Detta kan helt förklara att produktionen blivit olönsam och upphört. Men då
tida myndigheters ständiga klagan över vedbilst kan givetvis på vissa platse~; . haft fog för sig. 



NOTER 

LAH = Landsarkivet i Härnösand 
RA = Riksarkivet, Stockholm 
VT eller HT betecknar vårting resp höstting vid Skellefteå häradsrätt, siffran efter årtalet 
anger §-nr, rums på LAH 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Tiren 1937, Östlund 1996. 
Plagemann 1835 och 1837. 
Strotz och Baggarsson 1994. 
Landshövdingeberättelser Vb län 1755-56, RA. 
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HT 1851:290. 
HT 1819:20. 
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VT 1827:158. 
Kom.koll. statistik över fabr. å landet, RA. 
Urtima ting, Skellefteå 16/10 1829 m n. 
KB:s i Vb län beslut 11/91827, LAH. 
Haeggström 1944. 
VT 1839:366. 
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Brandförsäkringsbeskrivning 1845, fums i arkivet hos "Allmänna Brandförsäkrings
verket för byggnader å landet", Stockholm. 
Fyhns beskrivn. 1841 inför försäljn. av fabr. Skellefteå. 
Kom.koll:s statistik över f ab r. å landet, RA. 
Järnfeldt-Carlsson 1974. 
Firma Liljevalchs avräkningsbok 1833-37 vid filialen i Skellefteå, LAH. 
HT 1838:197. 
Fogelberg 1989. 
Aramis 1921, s 34. 
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Fogelberg 1989. 
Fogelberg 1968. 
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Ulf Lundström: 

o •• 

V ARDKASBERG I NORRA VASTERBOTTEN 

I mitten av 1980-talet påbörjade jag tillsammans med Pär Andersson forskning om 
vårdkasberg i norra Västerbotten. Vi åkte runt och besökte de flesta av nedanstående 
berg. Efter Pärs bortgång låg arbetet nere. Anteckningarna har legat i en pärm sedan 
dess. Men då de kan vara av intresse för andra personer så publiceras härmed materialet. 

l · 

Mycket lite är känt om vårdkasarna i Västerbotten. Det organ som organiserade vård
kasarna var länsstyrelsen och eftersom länsstyrelsens arkiv försvann när Umeå stad 
brann 1888 är källäget dåligt. En viktig källa är den militära recognoseringen från 
1811 som nämner ett antal vårdkasar. Vidare nämner Abraham Hillphers en del 
vårdkasar i sin bok om Västerbotten. 

l) V ARDSTUTBERGET vid Skärans by i Nysätra. 95,1 m ö.h. Enligt uppgift av bybor 
tände man eldar på berget för att varsko folk inne i landet för ryska trupper. Seth 
Larsson skriver i Västerbotten 1931 att val betyder 'rötter, stubbar, vindfälle och 
skräp i skogen'. Stut betyder 'näverlur, dihorn, något i pyramidform'. Valstut är 
en vedstapel i pyramidform. 

2) YARDBERGET vid Avans by i Lövångers socken. Gösta Holm har skrivit om berget i 
Lövångersboken del 2 i kapitlet om ortnamnen i Lövånger. Abraham Hillphers 
skriver i slutet av 1700-talet: "på Avaberget står vårdkase". I en topografisk beskriv
ning från 1811 sägs det: "Avaberget har haft vårdkase". Avaberget är samma berg 
som Vardberget. Förleden vard påminner om vårdkasen. Från Yardberget har man 
en god utsikt över kusten och berget kunde användas för observationer av havet. 
Från berget syns tydligt andra vårdkasberg i Lövångers socken såsom Hökmarks
berget och Bredberget. Sannolikt har man inte sikt till Yardstutberget i Nysåtra 
socken. 

3) BREDBERGET vid Böle intill Lövånger har enligt Gösta Holm, i samma artikel som 
tidigare referats, varit vårdkasberg. Vårdkasens uppgift har möjligen varit att varsko 
folk vid kyrkan i Lövånger. I recognoseringen från 1811 uppges dock att Hökmarks
berget har skymd sikt mot söder. Så Bredberget kan ha varit del i förbindelsen mellan 
Hökmarksberget och Vardberget. I recognoseringen kallas Bredberget för Böleberget, 
och där står att berget har vårdkase. 

4) HÖKMARKSBERGET. Vårdkasen stod på norra delen av Hökmarksberget, den 
del som kallas Revelsberget, enligt Gösta Holm i samma artikel. Abraham Hillphers 
skriver om den i slutet av 1700-talet: "På Hökmarksberget vid landsvägen är under 
nuvarande krigsorolighet en vårdkase uppsatt, som itänd kan synas ända till 
Bursiljwns by i Burträsk socken och eljes vitt omkring". 

5) BURSILJEBERGET. Enligt Gösta Marklund i Bursiljum kallas toppen av berget 
för V alstuten, vilket namn visar att här stått en vårdkase. Äldre personer har 
berättat att man tände eld där för att varna folk. I början av 1900-talet hade man 
sin majbrasa där, som skulle synas vida omkring. Man har god utsikt från berget 
och mot Hökmarksberget och Vitsidan. Bergets funktion av vårdkasberg antyds 
även av Abraham Hillphers i slutet av 1700-talet'IDir han skriver att vårdkasen på 
Hökmarksberget syntes till Bursiljwns by. På platsen för vårdkasen fmns några 
märkliga resta stenar men det är oklart om de haft någon funktion i sammanhanget. 
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6) VITSIDAN som ligger mellan Burträsk och Bygdeträsk torde vara det högsta berget 
i burträsktrakten. Enligt Gunnar Westin i GammeJbyns fäbodar hade man i början av 
1900-talet majbrasa på toppen av berget. Det fmns inga traditioner om vårdkase på 
berget men eftersom läget är mycket bra kan en sådan ha funnits här. 

7) SKARBERGET vid södra Renbergsvattnet. Enligt Nils Lindblom i Skellefteå hade 
man vårdkase här i äldre tid. På toppen av berget fmns en stenring som möjligen haft 
en funktion i sammanhanget. 

Sedan blir det ett hopp till Skellefteå till nästa vårdkase. 

8) RÖSBERGET på Sunnanå. Enligt Vuxenskolans studiecirkel "Natur- och ortnamn 
i Skelleftebygden 1975-76, Sunnanåcirkeln", har det stått en vårdkase på R~sberget. 
Gamla personer hade i cirkeldeltagarnas ungdom pekat ut var på berget vårdkasen 
stod. Rösberget heter på en karta över Sörböle från början av 1700-talet för Röiberget. 
Senare under 17()0-talet skrivs namnet Rööberget. Ernst Westerlund, som var intendent 
på Skellefteå museum, hade hört att berget tidigare skulle ha kallats Ryssberget. På 
Sunnanå är det också känt att berget tidigare skulle ha haft ett annat namn. Rösberget 
kan ha haft som funktion att varna folk vid kyrkan, alltså en liknande funktion som 
Bredberget vid Lövånger hade. Står man vid stranden av skellefteälven intill kyrkan 
är Rösberget det berg som syns bäst. Falkberget är högre än Rösberget men det berget 
syns sämre från stranden av skellefteälven. Denna plats intill kyrkan kallades på 1600-
talet för Kungsgropen och namnet kan tidigare ha innehållit ordet Kungshamn. 
Kungshamn kan syfta på en hamn där ledungsfartygen samlades. Ledungen var ett 
medeltida sjöförsvar där allmogen bemannade fartyg. Under medeltid kan vårdkasen 
på Rösberget ha haft som uppgift att kalla ut de ledungsfartyg som låg i Kungshamnen 
vid Skellefteå kyrka. Intill denna plats hade norrböleborna på 1560-talet ett laxvarp som 
hette Kungsälven (Konungz Elfl). Platsen låg sannolikt intill Kungsgropen. 

Berg som kan ha haft vårdkasar är: 9) VITBERGET vid Skellefteå stad, 10) BURE
BERGET vid Bureå samt 11) KLUTMARKSBERGET vid Klutmark - alternativt 
12) VITBERGET vid Klutmark. Alla dessa berg är höga och man har sikt mellan dem. 
Vitberget vid Skellefteå syns bra både åt norr, söder och sydväst. Ett annat berg som 
troligen varit plats för en vårdkase är 13) STORHAMNSBERGET som ligger på Kåg
näset intill Stor-Snäckhamnen. Snäclul är beteckningen på den båttyp som under 
medeltiden användes som skepp i ledungen. Stor- och Lill-Snäckhamnen på Kågnäset 
är de nordligaste snäck-namnen i Sverige. storhamnsberget är ett avb de högsta bergen 
i skelleftetrakten, 101m, och som dessutom ligger alldeles intill kusten. Sannolikt har 
berget haft funktion som observationspost för de snäckor som låg i Stor-Snäckhamnen. 
Från denna plats kan vårdkaseeldarna ha börjat tändas i trakten. I fredstid kan 
snäckorna ha legat i Kungshamnen vid Skellefteå kyrka. Men vid krigstillstånd kan 
flottan ha mobiliserats och placerats ute vid Snäckhamnen. Den platsen är lämplig 
för bevakning av farleden längs kusten. Platsen ligger nära farleden, i en skyddad 
vik strax intill leden. 

14) V ALBURTRÄSKET som ligger vid Långvattnet i Norsjö kommun var på 1500-
talet ett fjällträsk där bönder från Burträsk och Ljusvattnet fiskade. Träsket kallades 
under 1500-talet för Varbell:X tresk. Namnet kan komma av Vardberg, alltså ett vård
kaseberg. Namnet Valburträsk kan komma aJzatt det fanns fäbodar på berget som 
kallades Vardbodarna. I stället för bod användes under 1500-talet den västliga formen 
bud. Vardbudträsk kan ha gett formen Valburträsk. De berg som kan ha gett namn 
till sjön kan vara Fäbodtjälen vid Kalvträsk som är 329 m ö h eller Lappselsberget 

•· 
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som ligger strax norr om Fäbodtjälen. Lappselsberget är 380 m ö h. Fäbodtjälen 
ligger 4,5 km från Valburträsket och Lappselsberget ligger 6 km från sjön. Med 
tanke på att namnet Valburträsket innehåller ordet bud är det sannolikt att Var
bergsträsk kommit från berget Fäbodtjälen. Den å som rinner genom Valburträsket 
heter V alburån eller V albodån. Är tolkningen av namnet riktig innebär det att en 
kedja med vårdkasberg har gått från kusten och till Norsjö i inlandet. 

Dokument som rör vårdkasarna i skelleftebygden är fåtaliga. Men lite information 
kan man få ur ortnamnen och den muntliga traditionen. 

•· 

•· 
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Stig-Henrik Viklund: 

o 

CURIOSITETS-CABINETTE I SKELLEFTEA 1895!? 

I början av 1997 erhöll Skellefteå museums bibliotek ett litet häfte: 
"Katalog öfver Professor Barnom juniors vidtberömda Curiositets-Cabinette, 
innehållande de sällsammaste och sällsyntaste företeelser ur människors och 
naturens utvecklingshistoria från Paradisets gyllene ålder intill våra dagar." 
Såstår det på omslaget. Därtill följande tillägg: "Obs.! Enastående i sitt slag! 
Aldrig förut rörevisadt i Europa! Passa på tillfället! Vistelsen härstädes endast 
3:ne dagar." Småskriften är tryckt i Skellefteå 1895 (P O Ellversons boktryckeri). 

Härmed avskrift ur katalogen - som var på 8 AS-sidor - till glädje rör en och 
annan: 

Afd. l. 
Naturhistoriska sevärdheter, sällsyntheter och anomalier. 

l . Asken Y g drasil eller Världsträdet, mytologisk växtföreteelse. Rötterna numera 
afgnagda af ormen Nidhugg. 

2. Paradis-äpplet. Af naturforskare äfven kalladt Adamsäpplet, en missbildning i 
mannens struporgan, liksom arfsynden fortplantad från generation till generation 
till evärdelig åminnelse om syndafallet. 

3. Den förbjudna frukten, ej vegetabilisk. Framstäld i sin ursprungliga och oför
falskade form. 

4. Oljebladet. Det järtecken, hvarigenom Noak blef öfvertygad om syndaflodens 
aftappning och jordens torrläggning. 

5. Öknens manna, eller den spis, h varmed Israels barn utfordrades under vandringen 
genom Arabiska Öknen; gröthatares förtvifvlan. 

6. Arons staf, fordom grönskande, numera förtorkad. 
7. Zachariae fikon. Ett påtagligt bevis för, att Zacharias värktigen fick sin nyfikenhet 

tillfredsstäld. 
8. Erisäpplet. Orsak till trojanska kriget, ej att förvexla med paradisäpplet. 
9. Helleons blomster. Mytologisk ört, som påstås hafva vuxit på berget Paroassos i 

närheten af den kastaliska källan. •· 
10. Kommunalsvamp. Modem, tämligen allmän svampväxt; utmärker sig hufvudsak-

ligen genom talrika sugrör. 
11. Kopparormen. Af Moses upphöjd i öknen. Numera af mindre anseende. 
12. Gyllene kalfven. Israelitisk afgud, äfven dyrkad i våra våra dagar. 
13. Bileams åsna. Påstås kunna tala för sig själf. 
14. Salomos katt eller Salomos skatt. Hof- och huskatt hos kung Salomo. 
15. Leviathan eller Det apokalyptiska vilddjuret. Fordom fruktad t, numera tämligen 

oskadligt. 
16. Trojanska trähästen. Original. Funnen af Prof. Schliemann vid gräfningen kring 

Tro ja. 
17. Galten Serimner. Kopia i mandelmassa. flesitter ej originalets sega lifskraft. 
18. Columbi ägg eller ett påtagligt bevis för det skenbart omöjliga. 
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19. Krokodiltårar. Uppsamlade i en fruntimmersnäsduk och sedan buteljerade. 
20. Boa. Oskadlig varietet af jätteormen (Boa Constrictor.) 
21. Den niosvansade katten eller skeppskatten. Af sjömän fruktadt hafsvidunder. 
22. De vises sten (Lapis philosophorum). Borttappad i tidens begynnelse, länge 

efterforskad och af prof. Barnum s:or ändtligen återfunnen. 
23. Loths hustru. Mineral. En varnagel för nyfikna fruntimmer. 

Afd. II. 
Antropologiskt museum. 

24. Absaloms hår. Tros äfven hafva varit en del af Evas löschignon. 
25. Jungfru Mariae hand. Katholsk relik. 
26. Björn Järnsidas jordiska kvarlervor. Funna i en ättehög. 
27. Påfvens skägg. Omtvistad t. Tillskrifves af mången forskare äfven Aron. 
28. Karl XII:s kruthorn. Balsameradt. 

Afd. III. 
Mythologiskt kabinett. 

29. Poseidons treudd. 
30. Den gordiska knuten. Löst af Alexander den Store; sedermera åter hopfogad. 
31. Damoklessvärdet. En öfverhängande fara, för f. n. suspenderad. •· 
32. Odens öga. Pansatt hos Mimer. 
33. Thors hammare. Användes fordom för att framställa åska. 
34. Tryms vante, i hvars tumme Thor vid ett kritiskt tillfälle tog sin tillflykt. 

Afd. IV. 
Historiskt museum. 

35. Polycrates ring. Nyligen återfunnen af en dykare i Egeiska hafvet. 
36. Diogenes lykta, med hvilken den ryktbare filosofen sökte efter människor; 

numera släckt, sedan man kommit till insikt om uppgiftens barnslighet. 
37. Socrates giftbägare, på hvilken kan tillämpas Vadmans berömda ord: 

"Utsupet!" 
38. Häfstången, med hvilken Archimedes skulle hafva rubbat jorden ur dess läge, 

om han funnit den fasta punkten i världsrymden. 
39. Tärningen, h vilken den berömde rom. fältherren Ca jus Julius Caesar kastade 

vid öfvergången af Rubison och Maura. 
40. Pontii Pilati handfat. Användes än i dag för moralisk handtvagning. 
41. Ivar Benlös' byxhängslen. Mången hyser den oriktiga åsikten, att nä;mde furste 

var sansculatt på grund af de felande fortkomstledamöterna. Den senare 
archaeologiska forskningen är dock genom detta fynd i tillfälle att rätta det 
felaktiga antagandet om bemälde Vikingakonungs förakt för etiketten. 

42. Erik Väderhatts chapeau. Denna hufvudbonad bevisar till full evidens, att äfven 
våra nordiska förfåder gingo i "storm" vid högtidliga tillfällen, såsom vid bröllopp, 
begrafningar och andra familjefåster. ~t r~ 

43. Jernmasken, buren af den ryktbare franske statsfången. 



Afd. V. 
K vinliga slöjdredskap af historisk eller 

mythologisk betydelse. 

44. Atrpos' sax. Användes fordom vid lifstrådens afklippning. 
45. Kleopatras nål, ej den af Amiral Nelson eröfrade, utan den äkta, med hvilken 

den sköna egyptiska drottningen sömmade den tappre rom. generalen Antonii 
nattskjortor. •. 

46. Fröjas spinnrock; spinner intrigen i kärleksromaner. 

Afd. VI. 
Historiska och andra märkliga snör

makeriarbeten. 

47. Ariad.nes tråd, med hvilken den berömde hjälten Theseus krånglade sig ur 
labyrinten på Kreta. 

48. Karl X:s tåg öfver Stora Bält. Grof kaliber. 
49. Lagens rättesnöre; gammal tillverkning som likväl föga aktas af advokater 

och lagvrängare. 
51. Repet i hängd mans hus. Ömtåligt samtalsämne. 
51. Den röda tråden. Bör sammanlänka de skilda delame i såväl muntliga, som 

skriftliga anföranden; saknas ofta. 
52. Ett bofstreck, fabriceradt af Vestermark-Rosen. lntrassladt, men under 

utredning. 

Afd. VII. 
Musikaliska instrument. •· 

53. Pans flöjt; antik tillvärkning, ovanligt välljudande. 
54. Orphei strängaspel, hvarom mythen förtäljer, att när det ljöd t. o.m. stenar 

och liftösa föremål kunde röras däraf. I detta hänseende jemförligt med våra 
"hackbräden", som rört månget hjerta af sten ända till förtvifvlan. 

55. Gjallarhornet, hvarå Heimdall, Asames brandvakt, blåste vid kritiska tillfällen; 
begagnades äfven vid gästabuden i Vallhall; numera organ för försäkrings
väsendet. 

56. Glastrumpet, duger att "tuta" i; sjelfljudlös, men orsaken oljud. 
57. Domsbasun; projekt. 

Afd. VIII. 
Andra tortyr- och förstörelseredskap, 

vapen m. m. 

58. Den äktenskapliga toffeln. Liten och till utseendet menlös, men icke desto 
mindre fruktad; mor Evas uppfinning. 

59. Satirens gissel. Vanlig tagelhurra med utsliten snärt. •· 
60. Kärlekens boja. Tortyrinstrument för älsl&lnde af båda könen. 
61. Ett s. k. munlås. Fruktadt och afskydt pinoredskap, konstrueradt för politiska . 

skränfockar och radikaler. 
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62. "Mäster Erik". Pedagogiskt tortyrinstrument 
63. Amors giller. Modern typ. 
64. Nimrods jagtgevär. Det äldsta muskedunder i världen. Fanns t. o. m., innan 

krutet fanns upp. 
65 . Sandals kanon. En tämligen ofarlig leksak. 
66. Hedins braständare. Patent. Fruktad social helvetesmaskin. 

Afd. IX. 
Omtyckta och märkvärdiga fortskaffnings

redskap af äldre och nyare typer. 

67. Noaks ark. Antediluviansk skeppsmodelL , 
68. Lunkentus ' sjumilastövlar. Omtyckt fortskaffningsmedel af paraplyannektörer 

och andra "efterlyste". 
69. Kärlekens vingar. Nyttjas af älskande i poesi och fruntimmersromaner, stundom 

äfven i kärleksbref af det romantiska slaget. 
70. Ärelystnadens sporre. Politiskt fortskaffningsmedel, senast funnet hos stortings

mannen Ullman. Den urspungliga inskriften "sic itur ad astra" numera utplånad. 
71. Andrees luftballong. Afse r att öppna en kommunikationsled med the N ordpoliter. 

Afd. X. 
Kulinariska anrättningar af historiskt, 

geografiskt och annat ursprung. 

72. Attiskt salt. Antik bordskrydda, numera kommen ur bruk. 
73 . Erik XIV :s ärtsoppa. Konserverad för framtida behof. 
74. 1809 års regeringsform. Utan kommentarier. 
75. The phariseers och the saduceers surdeg. Reflexionerna göra sig sjelfva. 
76. Påflig bulla, icke bakad igår. 
76 a. Norska riksrätten. Omtuggad. 
77. En knapp i västen. Allegorisk framställning. •· 

Afd. XI. 
Areana och patentmedicin. 

78. Tobiae ögonsalva. Radikalkur mot den politiska grå starren. 
79. Påkolja. Moralisk kraftmedicin for vanartig ungdom. 

Afd. XII. 
Diverse kuriosa. 

80. Tidens tand. Fräter och gnager utan uppehåll. 
81 . Egyptiska mörkret. Väl tillkorkadt och omsorgsfullt förvarad t genom tidsåldrar. 
82. Ostkap, gammal kvickhet på orätt plats. 
83 . Kam. Petrifikat af Noaks son med detta namn. Har förirrat sig på orätt afdelning. 
84. En fylltratt. Konsumerar huru mycket sdHi hälst och gapar alltid efter mera. 

Törsten osläcklig. 
85. Den poetiska ådran, något oegentligt representerad af en gåspänna. 

•· 



Stig-Henrik Vi k lund: 

ARKIVINVENTERING SKELLEFTEÅ -
OCH LITE TILL 

Fr o m onsdagen den 4 oktober 1 995 inventerar jag 
föreningar och dess arkiv avseende Skellefteå stad 
och landskommun på halvtid för Folkrörelsearkivets 
räkning. Min andra hälft är på Skellefteå museum. 
l nuläget är jag tjänstledig från museet t o m 31/12 
1997. Förmodligen måste jag förlänga min tjänst
ledighet ... jag tycker liksom att jag är i mitten av 
i nventeringsarbetet. 

Jag har i lilla Skelleftebladet nr 22 (november 1995) 
i en artikel berättat om början av inventeringen med 
informationer om bl a Skellefteå absoluta nykterhets
förening,. Skellefteå kontorist- och biträdesförening 
samt bridgeklubbar. 

Den här gången tänkte jag delge några redovisningar på 
utredningar avseende norra länsdelen som framtagits 
i samband med arkivinventeringen: 

FACKLIGT: Arbetets frihet - lokalavdelningar i norra 
Västerbotten m m. större bokstäver = mitt inventerings
område. 
POLITIK: Moderata föreningar,. moderata kvinnoförbund/ 
- föreningar (-klubbar),. MUF l HUF etc. 
Som synes mycket frågeteckenn 
ÖVRIGT,. hobby: Scackklubbar i norra Västerbotten under 
1900- talet. Ett schacksällskap bildades ju i skellefteå
anno 1889. 
ÖVRIGT: Unga örnar i norra Västerbotten. 

Bildande-,. reorganiserings- och upphörandetider omnämns 
l i k som t ex om namnbyte etc. Det anges också om det finns 
arkivhandlingar på Folkrörelsearkivet - eller intel Det 
sistnämnda alltför oftal 

DU som läser dessa förteckningar - har Du kännedom eller 
arkivhandlingar hemmavid -- hör av DIG till Folkrörelse
arkivet (091 0-88005). Förteel:ningarna avser ju bara 
exempel på vad jag håller på med ... 
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ARBETETs FRIHET - lokalavdelningar i norra Västerbotten 
mm 

F ah l mark 

HEBBERSLI DEN 

KLUTMARK 

Klöverfors-Storbränna. 
Byslee 

KÅGE 

KÅGETRÄSK 

Ljusvattnet. Burträsk 

RAGVALDSTRÄSK 

Ris1iden. Norsjö 

SKELLEFTEÅORTENS/ 
SKELLEFTEÅ 

SKRÅMTRÄSK 

stavaträsk 

Västomsunde t. 
Burträsk 

Bildades 1927 (antal medlemmar: 
20). upphörde ? 

Bildades 1924 (91 >. 
upphörde ? 

Bildades 1925-01-23. upphörde ? 
finns anteckning om föredrag 
av John Ha11berg 1933 

Bildades 1925-01-26. upphörde ? 

Bildades 1925-03- 08 (9). 
upphörde ? 

Bildades 1924 (73)?. upphörde ? 
OBSI Föreningen har ett möte 
redan 1/9 19231? 

Bildades ?. upphörde ? 

Bildades 1930-09-14. 8 med1. 
1 932. upphörde ? 

B i Idades 1930- 08- 1 7 ( 1 9 
1931 :21 st. 1932:26 st>. 
upphörde ? 

Bildades 1930- 04- 17 (44). 
upphörde ? 

Bildades 1930-09- 13. 
upphörde ? 

Bildades 1923-09- 23 (44). 
uppgift finns att den bildades 
1924 ( 11 on. upphörde ? 

,;t~ 

Bildades 1933. upphörde ? 



Åbyn, Burträsk Bildades 1933, upphörde ? 

*** 
Burträsk sockens byggnadsträarbetarförbund av 
Arbetets frihet 
Bildades 1938-05-15, upphörde ? 

SKELLEFTEORTENS BYGGNADSARBETARFÖRBUND AV 
ARBETETS FR l HET 
Bildades 1930-02-08, upphörde ? 

Norra Västerbottens länsförbund av 
Arbetets frihet 
Bildades 1925-03-24, 
Norra Västerbottens distriktsförbund av 
Arbetets frihet 
Bildades nov. 1933 (reorg.?), upphörde ? 

hin•Ji.ln::l'll flir ~~Arllt'tc.~t"' frllicif'' . 
i ]{itgl'll'li!<l< _'l;llllllll:tllh:ciclllr> ·i liir 
rlag-,.; v:t T\'icJ l'tt ·. f,().ill) ·.llll't!ll .-llll\J:IT 

h11tl•· · 1-:llllliiiiHknJnll.lit 11;·h ·j ulrc•,.'.;t•l 
.,·ar . ·j · ·rlc.•t' ~lnra .. ·lwln livliJ,!I. Ett 
1'\;r.fitJ llll'tJ)PitJiiiHI' iii'II . . Tt•rlall . llll• 

l•·•·l;narlr·. Till !'t\·rr·l~·.r· v:tldc·~ .Jc;h. 
l-'ol:!-llllltl, nl'tlJ'., .'J ·.' \' . Stratlllher~. 
,., orrJr., ltj. Llllltbn :trl; •. !;t·l;r .. ·;.uml 
.J. ·\·. l"u,Jiclqvi!'t tll'll ]!'a.);: Xi•rl11111l. 

~''III ;.n l'~t·ll~l•lllcli~lwt. han filr· 
tjii11 :1 llii~Jlll:l~ all 1-1,\'l't·l~c·n · lu·~l{tr 
,, , . l'•'l'.'i'll"l' in .. ,J ·gli 11"1; a· olika p~1· 
liti~J, uppt'atining, !- •.•III 1111 . • ~illlll;l 
arlu~\;1 fiir c•ll gc·m···ll":tlll~ lll[d. 11ii111 
l i~l.'ll. :· . , ·~; ,,,; : ,,. J,;i,.LJ. ' ll,·t ·ii r .,;q 
''."JIJl:t' :11 t f~'irc·11} 11;.!1'11 . ~<olll ., t ro l i~t
' i~ i fiir,.ta lc;ulll 'fiiruii uchga!-\ 
l.;'olllllll"l' a t t .. ,;, f~ira ·f iii' n(;(tuil\;.!!1· 

f;in·niH"''II •·rfunl•·rli•~\ :•i·Lt·ll' ~~·rl1 
111\ .· \' ~cJ '":'"'I :;J'I,•Il 1·.''!').;,.;-)n\·a · J!IIH ••III 

~i·~ r.;r frllllll itll'll fiir,.litr . att . i fitl 
krii~· u · J'tlii~ligt•n tfn!l.tl :sig ":·.rlrnurlr 
":!fil,.. "illllt 110;.!1-.~ll\ :rktgi\'R · pc\ 

,_jg · ~jiiha ·ull t•j ' tic~ u . ~i~~a ~:~ ~· illan ' 
~· anlt·r Yiirn· ·iin .\i:•)l fiir~1;, n'i~U~Ii~ 
•le~ fl ull uilllo!·":ll·l,~t'l·t i,· · l\:'tg~il1\'('J\ 
tn•·•l l> i fltult ·r . !-kriw· ... · ... 1il1 X. :Y. · . . .. . . 

Ur: Norra Västerbotten torsdag 6Jr9 1923 
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MODERATA FöRENINGAR 

"' Bergsbyn 

Bodbysund 

"' Boliden 

"' Boviken 

Brännfors HF, Byske 

Bur e å 

Burträsk 

Bys k e 

Byske-Fällfors 

"' Degerbyn 

Drängsmarks högerförening 

"' Ersmark, Skellefteå 

Finnträsk 

Frostkåge 

Furuögrund 

Fäboliden 

Fällfors 

Gagsmark 

"' Gran 

"' Granfors 

"' Gummark 

Bildades 1940, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades 1952, Moderata 
samlingspartiet i Boliden? 
Veber 1972 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades 1920 
Bureå-S: t Orjan, namnbyte 1996 

Bildades 1911-06-23 Burträsks 
moderata valmansförening, 
namnbyte?, upphörde ? 

Bildades 1910-01-23 Byske moderata 
valmansförening, reorganisering 
1948, upphörde ? 
gick upp i Byske-Fällfors 

Bildades 1920?, upphörde ? 
Protokoll 1920-31, 44-89, medlkort, 
årsber 1961-89, revber 1960-89 m m 

Bildades 1956, upphörde ? 

Bildades 1948, upphörde 1955 

Bildades ? upphörde ? . , 

Bildades ? . , upphörde ? 

Bildades ? upphörde ? . , 

Bildades ? upphörde ? . , 

Bildades ? upphörde ? . , 

Bildades 1955, upphörde ? 
OBS! Fällfors moderata valmans-
förening omnämns 21/6 1938 

Bildades ? upphörde ? . , 

Bildades ? upphörde ? . , 

Bildades ? upphörde ? . , 
,;f~ 

Bildades 1954, upphörde ? 



"' Gärdsmark 

"' Hedensbyn 

"' Innervik 

Jörn 

Kinnbäck 

"' Klemensnäs 

"' Klintfors 

"' Klutmark 

"' Krängfors 

"' Kusmark 

"' Kåge 

"' Kågedalen 

"' Kågeträsk 

Lillkågeträsk 

Ljusvattnet 

"' Långviken 

Lövånger 

Malå 

"' Medle 

"' Myckle 

Hårtensboda 

Norrlångträsk 

Norsjö 

Ostvik 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 
Jörns moderata valmansförening 
omnämnd 1911-05-01 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades 1956, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades 1956, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades 1911-07-30 Lövångers 
moderata valmansförening, 
reorganisering 1934?, 
upphörde ? 
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Bildades 1938-03-10 Högerns val
mansförening i Malå, namnbyte ?, 
Protokoll 1938-73, medlfört, räken
skaper, veber 1959-60 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades 1956, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bi~gades ?, upphörde ? 
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"' Prästbordet 

Renholmen 

"' S: t Orjan 

Selet, Byske 

"' Moderata klubben i Ske-å 
(föredrags-/diskussions-

Bildades 1960, upphörde ? 
Protokoll 1974, medlfört 1973, 
kassarapp 1973, veber 1973 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

förening) Bildades 1929-04-16, upphörde ? 

"' Skellefteå Bildades 1910-01-22 Skellefteå 
stads moderata valmansförening , 
Annan uppgift : 1911-04-17; 

"' Skellefteå stads 
västra högerförening 

* Skellefteå stads 
östra högerförening 

* Skellefteå sockens 
moderata walmansförening 
* Skellefteå sockens HF 

"' skellefteådalens 
norra HF 

Stensjön, Bys k e 

Storbrännan, Burträsk 

Svart tjärn, Löv . 

Tåme 

"' Ursviken 

namnbyte 1940-04-26 Ske-å stads 
högerförening, delning 1957-01-01 
i Ske-å stads västra resp . östra 
högerförening, reorg . 1970-02-03 
Moderata samlingspartiets förening 
i Skellefteå, namnbyte ? 
Protokoll 1969-76, pratbil 62-73, 
medlfört, korresp 1959-74, program, 
stadgar, avtal, valhandlingar , 
bokslut 1970- 78, veber 1970-75 

Bildades 1957-01-01, upphörde ? 
Protokoll 1965, pratbil 1959 - 64, 
korresp 1962-64, veber 1962 

Bildades 1957-01-01, upphörde ? 
Pratbil 1964-70, korresp 1963, 
veber 1962 

finns omnämnd 1911- 04-19 
Bildades ? , upphörde ? 
omnämnd 19 53 

Bildades ? upphörde ? . , 
omnämnd 1963 

Bildades ? upphörde ? . , 

Bildades ? upphörde ? . , 

Bildades ? upphörde ? . , 

,.:.J3i ldades ? upphörde ? . , 

Bildades ? upphörde ?' . , 



bt:S 

Fredagen den 22 mars 1963 håller 

skellefteådalens norra högerförening 

~ t 

ÅRSMÖTE 

Il al: --
Bespisningslokalen Myckle. 

Tid : 

Klockan 19.30 

Program: 

Förhandlingar 

Servering 

Lotteri 

H-kampen - den lilla 

tävlingen mellan länets 

~ 1 föreningar. 

M·:=dverkan av ombudsman 

Peer . ~ol:Sberg. 

( 
V.ilkomna: 

st;rrelsen 

41im We ... 

ÅRSMÖTET 

den 22/3 
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Abyn, Byske Bildades ?, upphörde ? 

A lund Bildades ?, upphörde ? 

Ostanbäck Bildades ?, upphörde ? 

MODERATA KVINNOFORBUND/-FORENINGAR 

"' Bergsbyns MKF 

Bureå HKF 

Burträsks MKF 

Bygdeträsks MKF 

Bygdsiljums högerkvinna
klubb 

Byske södra -förbund 

Fällfors moderata kvinna
klubb 

Jörns moderata kvinna
klubb 

"' Kåge högerkvinna
förening 

"' Kågedalens MKF 

Ljusvattnets HKF 

Lövångers högerkvinna
förening 

Malå moderata kvinnaklubb 

Malå -förening 

Norsjö MKF 

Bildades 1934-06-19 Bergsbyns 
högerkvinnoförening, upphörde ? 

Bildades ?, reorganiserades 
1952-03-01, upphörde ? 

Bildades ? Burträsk 
högerkvinnoförening, upphörde 
1994 

Bildades ?, upphörde ? 
Fanns 1934. 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades 1930 Byske södra 
högerkvinnaförening 
Protokoll, kassaböcker, korresp, 
ordförandeklubba 

Bildades 1938-06-30, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 
OBS! Omnämns SKBL 1938-05-14 

Bildades ?, upphörde ? 
omnämnd 19 53 

Bildades 1934-07-17, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 
omnämd 1953 

Bildades ?, upphörde 1968 
omnämd 1953 

Bildades ?, upphörde ? 
OBS! Omnämns SKBL 1938-05-14 
Bildades 1955-03-04, upphörde 1963 
ombildning till sektion 
Protokoll 1955-63, veber 1957-59 
f!_ l~ 
Bildades ?, upphörde ? 
OBS! Omnämns SKBL 1938-05-14 
1953 : Högerkvinnaförening 



~ Ragvaldsträsk MKF 

~ Skellefteå norra val
krets MKF 

~ Skellefteå 

Bildades ?, upphörde ? 
OBS! Arsmöte maj 1938. 

Bildades 1934-07-18, upphörde ? 
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Bildades 1931-11-09 Skellefteå Moderata kvinnoförening, 
namnbyte 1940 Skellefteå stads högerförening, 1966 
Skellefteå stads västra högerförening, 1969 Moderata sam
lingspartiets kvinnoförening , Skellefteå, upphörde ? 

~ Skellefteå sockens 
högerkvinnaförening 

~ Varuträsk MKF 

Aby älvdals moderata 
kvinnaklubb 

MUF l HUF etc . 

~ Balderskolans MSU 

~ Bergsbyns HUF 

~ Bolidens MUF 

Broträsk ungsv förening 

Bureå HUF 

Burträsk HUF 

Burträsks södra ungsv 
förening 

Burträsk södra ungsv 
förening 

Burviks ungsvenska 
förening 

Byske HUF 

Drängsmarks HUF 

Frostkåge HUF 

Protokoll 1932-67, medlfört 1932-
73, korresp 1933-74 , stadgar, 
kassarapp 1965-67, veber 1956-72 

Bildades ? , upphörde ? 
omnämnd 19 53 

Bildades 1934-05-17 , upphörde ? 

Bildades 1938- 06- 28, upphörde ? 

Bildades 1973? , upphörde ? 

Bildades 1934-08-17 Bergs byns 
ungsv förening, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades 19 35-10- 27, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades 1953, upphörde ? 

Bildades 1935 i Kvarnbyn, upphörde 
? 

Bildades 1935, upphörde ? 

Bildades 1938-05-29 , 
upphörde? 

Bildades 1948, upphörde ? 

Bj~dades 1948, upphörde ? 

Bildades 1947, upphörde ? 
Protokoll 1947- 55, kassabok 1947-58 
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Hjoggböle HUF 

*Kågeda l ens HUF 

Ljusvattnets MUF 

Lövångers MSU 

Lövångers MUF 

Malå HUF 

Hårtensboda MUF 

* Nordanåskalans MSU 

Norsjö MUF 

Rotsjöns ungsv förening 

* S: t Orjans HUF, 
Skelleftehamn 

* Skellefteå MUF 

* Skellefteå moderata 
skolungdomsförening 

Svarttjärn, Burtr . HUF 

Bildades 1948, upphörde ? 

Bildades 1948, upphörde ? 
OBS! KAGE HUF omnämnd 1953 

Bildades ?, upphörde ? 
OBS! HUF 1953 

Bildades ? . , upphörde ? 

Bildades ? . , upphörde ? 

Bildades ? upphörde ? . , 

Bildades 1963?' upphörde 
OBS! HUF 1953 

1976 

Bildades 1973?, upphörde ? 

Bildades 1968, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades 1935-11-19 Ske-å ung
svenska förening, reorganiserades 
1942-07-01, namnbyte ? 
Protokoll 1935-69, korresp 1933-71, 
kurs/mötesve 1959, stadgar 1934 
OBS! HUF I SKELLEFTEA STAD 1953 

Bildades ?, upphörde ? 
Skellefteå konservativa skoluf 
Protokoll 1968-73, räkenskaper 
1965-73 m m 

Bildades ?, upphörde ? 

Svarttjärn, Löv. HUF Bildades ?, upphörde ? = 
OBS! 1953 finns HUF i Svarttjärn! Burträsk eller Lövånger? 

Uttersjöbäckens MUF 

Amlidens HUF 

Ovre Fäbolidens ungsv 
förening 

Bildades 1964, upphörde ? 
OBS! HUF i Uttersjöbäcken 1953 

Bildades ?, upphörde ? 

Bildades 1935, upphörde ? 



SCHACKKLUBBAR l NORRA V ÄSTERBOTTEN UNDER 1900-T ALET 

Balderskolans/Balders schackklubb.. Ske11efteå 
Bildad: 
Känd verksamhet 1974/75-1978/79 

Bastuträsks schackklubb 
Bildad: ; fanns på 1940-talet 

Bolidens schackklubb 
Bildad: 
Reorganiserad: 1932 C notering 1932-1 O-O 1 ), fanns 1940-50-talet, 
upphörde: 
Reorganiserad: 1989, upphörde: 1992 

Bureå schackklubb 
Bildad: 1929-02-17 

Bursiljums schackklubb 
Bildad: 1937 januari (notering 1937-01-18); referat match mot 
Burträsk 2714 1937 

Burträsks schackklubb 
Bi l d ad: 1936-10-09 

Byske schackklubb 
Bi l d ad: 1930-11 -09 
FAV: Protokoll 1930-33, medlemsmatrike l, turneringsschema, 
stadgarm tillståndsbevis 1933, kassabok 1932-34, kassa
rapporter 1933-34, verifikat 1932-36, verksamhetsberättelse 
1933-34. 

Clemensnäs schackklubb (Kiemensnäs schackklubb) 
Bi l da d: 1932-10- 04, upphörde: 
Reorganiserad: 1949-01-11 
FAV: Protokoll 1949-64,71,74, protokollsutdrag 1969, 
medlems l i stor u.å., 1968/69, 71, 75/76, boks l ut/kassarapporter 
1961 /62-62/63, 65/66-66/67, 69/70-70/71' 72/73-75/ 6, 
bingo 1975, tävling 1975, rankinglistor 1956/57, 75, 
rev i si onsberätte l ser 1 957 /58(-)75/ 76, verksamhetsberätt e l ser 
1951/52, 56/57-57/58, 61/62-63/64, 69/70-75/ 76 m m. 

Fahlmarks schackklubb 
Bildad: 1 931 (notering 193 1-03-Q;5) 
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lövängers schackklubb 
Bildad: 1928 hösten (notering 1929-0 1-03) 
Reorganiserad: 1966 
FAV-inv. 1992: Hos Rune Löfquist: Protokoll 1966-, Medlems
matrike l 1966- , kassabok 1 966- . 

Nors j ö schackklubb 
Bi l d ad: 1931-01-27 

Rönnskärs schacksällskap 
Bildad: ; fanns på 1940-50-talet 

Schackklubben Remis,. Skelleftehamn 
Bildad: 

Skellefteå schackklubb 
Bi l da d: 1922 
FAV: Medlemshand l i ng ar 1922, Problemkoncept - J A Grenhol m, 
3 st. -- Protokoll 1947-48, 52-56, medlemsförteckningar 1949, 
51, 53-56, inventeringslista 1955, korrespondens 1947-49, 
52-58, spelarförteckning 1952, bestämmelse r ND:s vandringspris 
1955, bestäm me l ser N V: s vandringspris gällande 100-mannamatch 
1950, tävlingsresultat 1949-58, rank i ng l i sta 1956, vi sa 1950, 
kassaböcker 1922-88, kassarapporter 1947 l 49-56157 , 
spe lavgifter 1942-49, revisionsberättelser 1 947 l 49-56157, 88, 
verifikat 1988, urklipp 1949-50, verksamhetsberätte l ser 
1936138-39, 42143, 45147, 49150-55156 m m. 

Skellefteå läroverks schackklubb 
Bildad: 1956 sept. 
Hade verksamhet 1961. 

Skellefteå skärgårds schackklubb,. Ursviken 
Bi l d ad: 1929-10-23 

Sävenäs schackklubb 
Bildad: 1931 - 04-29, Upphörde: 1931-05-26, ingick i 
Ske llefteå skärgårds schackklubb, Ursvik en, som sekt i on. 



UNGA ÖRNAR l NORRA V ÄSTERBOTTEN 

* Anderstorp Bildad 1968 som Sunnanå; namnbyte 1986 
2883 3278 
P 1969- ve-b - 1976 P 1986 Ek r 1989 Ve-b 
medifört bokslut 1986 
1971(-)76 m m 

*Bergs byn Bildad 1968-09-20; upphört 1986 
2526 
Kb 1968-69 Matrike l kort 

*Beckholmen Bildad 1987-02-18 
3276 
Ek r 1989 

*Bo l iden Bi l da d 1970 
3268 
p 1970-71 

Bureå Bildad 1933; reorganisering 1967-06-26 
2607 
P 1967-06- 26 Ek r 1967- 89 
Kb 1967-70 Verifikat 1972-
73 Ve-b 1973-75 Arsr 1976-79 

Burträsk Bildad 1979; upphört- oklart när 
3275 
Ek r 1980- 81 Ve-b 1979-80 

Byske Bi l da d 1974 
3279 
P 1975-90 Rev-b Ve-b 

*F i nnforsfallet Funnits före 1960! 

Fällfors Bildad 1990- 12-04; upphört våren 1996 
Anm: utlovats material till Folkrörelsearkivet 
"så fort de hittar" (!) 
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A 

Kvällens refr. 

B 
( .. 

( 

UNGA tJRNARS FREDSDAG 1981-11-07 

Från land till land sk1ll ropen nu runga: 

Följ med! Följ med! { 

På alla språk går ett bud till de unga, 
att världen väntar nya friska viljor 
Kom och bli med oss på färden! 

Tramp, tramp tramp, gå på och tra"'->a 
Mycket kan vi ändra på 
Gamla unga, led vid led 
Kräver vi: Vi vill ha fred! 
Låt oss därför trampa och gå pAr 

Bara genom att blunda 
kan vi tro att fred råder 
och att frihet finns 
Bara genom att inte biunda 
kan vi se till att fred 
kommer att råda 
och att frihet . 
kommer att finnas. 

Kvällens refr. Tramp, tramp, tramp ••••••••••• 

c Barn föds inte för att bli soldater 
Barn föds inte för krig 
Barn föds ju till livet 
Barn föds ju för fred. 

Kvällens refr. Tramp, tramp, tramp •••••••• 

D Världen är det som vi gör den till 
Den har inte gjort sig själv. 
Världen är det vi gör den till 
med arbete från morgon till kväll 

1( llens refr. Tramp, tramp, tramp •••••••••• 

E Alla tillsammans.som bror och syster 
Ingen skall lida nöd 

(_ Alla är glada och ingen dyster 
Ingen skall sakna b~öd. 

Kvällens re fr. Tramp, tramp, tramp· •••••••••• 

f Mörkret försvinner mot vår en gAng 
Och jorden blir varm och mild. 
Högt skall då klinga vår frihetssång 
bli buren fram av hoppets eld. 



Gamla Falmark/ 
Hjoggböle 

Lövånger 

Mal å 

*Med le 

*Morö Backe 

*Sjungande 
Dalen 

*Sjungande Dalen/ 

Bildad 1 971 som Hjoggbö le; namnbyte 1985-
02-06 
2905 
P 1 985-02-06 Ledarr 1977-
80 styrelser 1975-80 
Ek r 1978-89 Ve-b 1972-87 
Arsr 1 976-79 

Bildad 1978; upphört 1996-12-04 
3272 
P 1978, 86 Medlemsl 1986-87 Ek r 1978-87 
styrelserapp 1978-80 Ve-b 1977-87 m m 

Bildad 1974-10-21 
2083 
P 1974-10-21 Ve-b 1974-84 

Bi l d ad 1987; s log ihop med s j ungande Dalen 1 993 
3277 
Program Ek r 1989 

Bildad 1961-11 -o 1 som Getberget; ev Getbergetl 
Morö Backe 1986/87; i alla fall namnbyte 1994 
t i 11 Morö Backe! 
3269 (Getberget) 
P 1961-87 Räkenskaper 1969-89 Ve-b 1966-87 
mm 

Bildad 1971; slog ihop med Medle 1993 
3270 
P 1985-86 styrelser 1975-80 Ek r 1973-87 Ve-b 
1972-87 Arsr 1976-79 

Medle Bildad 1993 

*Skelleftehamn Bildad 1955 
3183 
Verifikat 
Anm: Utlovats P,[r.9tokoll 1959 och framöver m m 
till FAV i Skellefteå 
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*Skellefteå 

*Stackgrönnan 

*Ursviken 

örviken 

Bildad 1959; upphörde 1960 
(i stä l l et uppstod kretsen 1960-0 3-1 1 !) 
2044 
p 1959-60 

Bi l d ad 1968; upphört före 1987! 
3273 
styre 1 se rapp 1978 Ve-b 1972-75 Kb 1 969-70 
Årsr 1 976-79 

Bildad?; upphört 1989 
3271 
P 1 977-86 Med l hand l 1976-79 Ek r 1 978-89 
Ve-b 1976-87 Årsr 1 976-79 
Anm : Enligt uppgift lär Klemensnäs funnits före 
1960 - kanske anknytning t i 11 Ursviken!? 

Bi l da d 1 969; upphört 1995 
3274 
P 1968 Medlhandl 1 970-80 
Ek r 1 969-89 Kb 1963- 70 
Ve-b 1 970-86 m m 



Linnea Andersson: 

o 

ATT V ARA HERRSKAPS PIGA I SKELLEFTEA 
o 

PAJO-TALET 

Jag var cirka 20 år när min moster Berta skaffade mig en plats i Skellefteå. 
Jag hamnade hos poliskommisarie A, tänk va fmt. Där stannade jag i fyra 
månader. De hade två pojkar, den ene (B) blev alkis, och den andre blev 
poliskommisarie. B var så till den grad vidlyftig. Det fanns ingen piga som 
stannade där mer än högst fyra månader. När jag slutade där så kom herrn 
in i köket till mig och frågade: "Men varför ska Linnea sluta, inte ska väl 
Linnea bry sig om B". Senare när jag var ute och grävde på potatislandet •· 
- de hade ett litet trädgårdsland - var polisen ute och plocka jordgubbar 
fulla näven och gav mig för att han var nöjd med mitt jobb. 

Sedan hamnade jag på Valdemars matservering efter det att jag slutade hos 
A:s. Där stod jag ut fyra månader. Mycket att göra och lite betalt. Men tro 
inte att jag skulle få det bättre någon gång. Nää, ve och fasa, sedan hamna
de jag hos familjen C, som hade aff'år. Jag var ensampiga förstås. Frun 
jobbade i affären. Där var det fem rum och kök som skulle städas, och fyra 
kakelugnar och järnspis som skulle eldas, och veden fick jag bära från ett 
uthus ute på gården. Där stannade jag ett år. Dom var snåla i maten att jag 
blev undernärd. Chefen var "periodsupare" och det skulle sparas in på maten. 

Jag slutade där och hamnade på G:s Diversehandel, i köket förstås. Lönen 
var då 35 kr per månad. Jag fickjobba hårt, åtta rum och kök att städa, 
åtta personer i maten. För övrigt skulle två biträden och två springgrabbar 
ha fika mitt på dan, tre skolbarn som skulle ha chocklad kl 7 på morgonen. 

Herrskapet skulle ha kaffe och silverte på sängen. Gick det över en minut 
eller två så ringde frun. De hade ringklocka i sängkammaren och i matsalen. 
Det gällde att passa tiderna. Det fanns järnspis i köket så det var att raka ut . 
askan på morron innan jag tände på i spisen. Men det fanns i alla fall värme
element, min första där det fanns sådan lyx. 

Jag lagade tre mål om dagen och bakade både limpa och vetebröd. Kakor 
bakade frun själv. Det var väldigt noga med allting. Klockan ett på natten 
gick frun husesyn och såg till att allting var perfekt. Jag vaknade jämt när 
hon kom och stampade med sina högklackade skor. Hon kunde ha haft toffior, 
men aldrig togs det hänsyn till en "piga". Hon hade aldrig något att anmärka 
på, så varför allt detta onödiga spring på nätterna. 

Paret hade åtta barn, varav två dog. På söndagarna fick jag bjuda ikring mat 
vid bordet. De iddes inte ta den själva. Jag satt i köket och åt, men jag fick 
i alla fall äta mig mätt. Det var en god sammanhållning föräldrar och barn 
i det hemmet. Fröken H (jag skulle titulera dem Herr och Fröken, de som var 
yngre än jag själv) var 13 år när jag slutade där i juni 1932. När hon var 21 år 
dog på grund av undernäring. Hon fick TBC. Vilken tragedi! Hon var smärt 
och vacker men fick en ide i sitt huvud om att IJRn skulle bli ännu smalare. 
Hon åt som en katt och följden blev ödesdiger. H jobbade på posten. Det var 
tre flickor som blev smittade av TBC. De andra två klarade sig men inte H. 

•· 
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Hon hade motståndskraft av undernäring. Hon blev ett offer för mänsklig 
fåfänga, om jag får uttrycka mig så. Det var ett hårt slag ror Herrskapet. 

Äldsta dottern J gifte sig med en bankkamrer. Det drog ut på tiden innan 
de fick i ordning sitt nya hem. Det blev extra jobb ror mig. Kamrer skulle 
ha sin frukost kl 8.30 innan han gick till jobbet, men äntligen efter någon 
vecka så fick de äntligen i ordning sitt nya hem. Så blev jag av med det 
extra jobbet. 

Nog blev man utnyttjad alltid. Chefen fyllde 50 år. Då blev det storkalas 
må jag säga. Det var så rmt så damerna hade olika toaletter ror- och efter
middag. De lejde en kokerska. Hon lagade utsökt god mat, bl a riSkrårs 
med hummersås. Till och med glassen gjorde vi själva. Frun lejde tre 
servitriser från stenbergs konditori. Jag jobbade från 6.30 på morgonen 
till kl 02.30 på natten, fick ej så pass som en krona extra, men herrskapet 
kom in kl 03.00 på natten och tackade mig. Då tog jag ett fotbad ror jag 
hade ont i rötterna av allt spring. 

När jag for hem till påsk ror att hälsa på fick jag en stor påse frukt och 
karameller. Annars var jag ledig omkring 4 timmar per vecka. Jag sa upp 
min plats till midsommar. Frun blev så besviken. Hon blev i all hast mycket 
trevligare och ville att jag skulle fortsätta. Men jag orkade inte. Hade fått 
nog av herrskapsplatser. 

•· 



Föreningen för skellefteforskning (SKEFO) 1987-1997 

Verksamheten i SKEFO påbörjades 1985 i form av en arbetsgrupp med Carl
David Bredberg som ordförande. 1986 tog Zolo Östlund över ordförandeskapet. 
Den26mars 1987 ombildades arbetsgruppen till en ideell förening. Stadgar 
antogs och styrelse valdes. 1993 fick föreningen en ny ordförande i Harry Åkesson. 
En ny verksamhet påbörjades bl a kursverksamhet. I samband med årsmötet 1996 
blev föreningen utan ordförande. Vice ordföranden, Peter Gustafsson, fick agera 
som föreningens ordförande! I samband med styrelsens konstituering efter årsmötet 
1997 fick föreningen på ett år Ulf Lundström- han som under året började sin 
verksamhet som föreståndare för ett lokalhistoriskt institut i Skellefteå - som 
ordförande! Men- Ulf vill"trappa ned" i samband med årsmötet 1998!! Nu under 
Burträsks möte i oktober -97 kommer föreningens stadgar förhoppningsvis att ändras 
en andra gång! 

Här nedan en redovisning över de personer som arbetat för föreningen sedan 1987: 

ordförande: 
Zolo Östlund, Skellefteå; Umeå: 1987-03-26 -- 1993-04-02 
Harry Åkesson, Skellefteå: 1993-04-02 -- 1996-04-19 
(Peter Gustafsson, v. ordf. arbetade som ordförande 1996-04-19 -- 1997-04-11) 
Ulf Lundström, Skellefteå: 1997-04-11 -- (1998) 

vice ordförande: 
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå: 1993-06-01 -- 1994-04-15 
Peter Gustafsson, Kåge: 1995-09-01 -- (1998) 

kassör: 
Pär Anton Andersson, Skellefteå (1960-1988): 1987-03-26 -- 1988-11-22 
(Zolo Östlund, ordf., slutför räkenskaperna för 1988 m m) 
Inez Berggren, Skellefteå: 1989-04-13 -- 1989-09-30 
(Zolo Östlund, ordf., arbetade som kassör 1989-09-30 -- 1990-03-28) 
Ulf Lundström, Skellefteå: 1990-03-28 -- 1997-04-11 
Harry Åkesson, Skellefteå: 1997-04-11 -- (1998) 

sekreterare: 
John Olofsson, Skellefteå: 1987-03-26 -- 1989-02-17 
(Zolo Östlund, ordf., arbetade som sekreterare 1989-02-17 -- 1990-03-28) 
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå: 1990-03-28 -- 1993-04-02, 1995-04-28 ·-- (1998) 
Pia Sagesen, Örviken; Skellefteå: 1993-04-02 -- 1995-04-28 

ordinarie styrelseledamöter (inkl ordföranden): 
Zolo Östlund, Skellefteå; Umeå: 1987-03-26 -- 1993-04-02 
Pär Anton Andersson, Skellefteå (1960-1988): 1987-03-26 -- 1988-11-22 
John Olofsson, Skellefteå: 1987-03-26-- 1989-02-17 
Egil Johansson, Sävar: 1987-03-26 -- 1988-0~TO 
Kjell Söderberg, Umeå: 1987-03-26 -- 1992-04-10 
Karl Ivar Åsander, Umeå: 1987-03-26 -- 1988-03-10 
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Pär Hallinder, Kåge: 1987-03-26 -- 1988-03-10, 1990-07-01 -- 1995-09-30 
Rolf Granstrand, Skellefteå: 1987-03-26 -- 1993-04-02, 1994-04-15 -- (1998) 
Lars Jonsson, Skellefteå: 1987-03-26 -- 1992-04-10 
Bertil Marklund, Skellefteå: 1987-03-26 -- 1988-05-26 
Stig Stierna, Ursviken: 1987-03-26- 1996-04-19 
Peter Gustafsson, Kåge: 1988-03-10- (1999) 
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå: 1988-03-10 -- 1994-04-15, 1995-04-28- (1999) 
Inez Berggren, Skellefteå: 1988-03-10 -- 1990-03-28 
Egon Andersson, Skellefteå: 1989-04-13 -- 1992-04-10 
Åke Lundgren, Malå: 1989-04-13 -- 1990-03-28 
Harry Åkesson, Skellefteå: 1990-03-28 - 1996-04-19 
Sören Edvinsson, Umeå: 1992-04-10- 1995-04-28 
Karl Axel Lundqvist, Skellefteå: 1992-04-10 -- (1998) 
Ulf Lundström, Skellefteå: 1992-04-10 -- (1998) 
Pia Lidvall (Sagesen), Örviken; Skellefteå; Skelleftehamn: 1993-04-02 -- 1995-04-28, 
1995-10-01 - (1999) 
Barbro Viklund, Yttervik: 1993-04-02 -- (1999) 
Birgitte Grönlund, Åbyn, Byske: 1993-04-02 -- 1996-04-19 
Sven-Olof Johansson, Renström, Boliden: 1995-04-28 -- (1999) 
Christer Larsson, Gärdsmark: 1996-04-19 -- (1998) 

suppleanter i styrelsen: 
Mats Boberg, Skellefteå: 1987-03-26 -- 1988-03-10 (-04-14)* 
Annika Hallinder, Kåge: 1987-03-26- 1988-03-10 
Marianne Andersson, Skellefteå: 1987-03-26 -- 1994-04-15 
Gunvor Viklund, Skellefteå: 1987-03-26- 1988-03-10 
Egil Johansson, Sävar; Umeå: 1988-03-10 -- (1998) 
Pär Hallinder, Kåge: 1988-03-10 -- 1988-11-15 
Ulf Lundström, Skellefteå: 1988-03-10 (-04-14)* -- 1992-04-10 
Bo Göran Edlund, Skellefteå: 1988-03-10 -- (1999) 
Annika Sander, Skellefteå; Söderbodan: 1988-11-15 -- 1992-04-10 
Göran Wahlberg, Skellefteå: 1992-04-10 -- (1998) 
Allan Boström, Kåge: 1992-04-10 -- (1999) 
Eivor Degerman, Skellefteå: 1994-04-15 -- 1996-04-19 
Harry Åkesson, Skellefteå: 1996-04-19 -- (1998) 

adjungerad ledamot 
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå: 1995-04-07 

* fullständigt beslut i Föreningen Skelleftebygdens Släktforskares årsmöte! 

ledamöter j arbetsutskottet: 

ordinarie ledamöter 

Zolo Östlund, Skellefteå, Umeå: 1987-11-14 -- 1989-02-17, 
1990-03-28 -- 1993-04-02 
Pär Anton Andersson, Skellefteå (1960-1988): 1987-11-14 -- 1988-11-22 
John Olofsson, Skellefteå: 1987-11-14 -- 1989-02-17 
Ulf Lundström, Skellefteå: 1990-03-28 -- (1998) 



Stig-Henrik Viklund, Skellefteå: 1990-03-28 -- 1993-04-02, 1995-04-28 -- (1998) 
Harry Åkesson, Skellefteå: 1993-04-02 -- 1996-04-19, 1997-04-11 -- (1998) 
Pia Sagesen, Örviken; Skellefteå: 1993-04-02 -- 1995-04-28 
Peter Gustafsson, Kåge: 1995-09-01 -- (1998) 

adjungerad ledamot 

Stig-Henrik Viklund, Skellefteå: 1988-11-12, 1995-03-17 

suppleant 

Stig-Henrik Viklund, Skellefteå: 1993-06-01 -- 1994-04-15 

revisorer: 
Björn Arkhult, Umeå: 1987-03-26 -- 1990-03-28 
Karl-Erik Sahlin, Skellefteå: 1987-03-26 -- 1991-04-09 
Inez Berggren, Skellefteå: 1990-03-28 -- 1995-04-28 
Torsten Isaksson, Skellefteå (-1995): 1991-04-09 -- 1995-04-28 
Nils-Olof Berglund, Boviken: 1995-04-28 -- (1998) 
Ture Rönnmark, Skellefteå: 1995-04-28 -- (1998) 

revisorssuppleanter: 
Sigurd Jonsson, Skellefteå: 1989-04-13 -- 1990-03-28 
Inga-lill Andersson, Skellefteå : 1991-04-09 -- 1997-04-11 
Gösta Renfors, Stämningsgården: 1997-04-11 -- (1998) 

sammankallande i valberedningen: 
Peter Gustafsson, Kåge: 1989-02-17 -- 1990-03-28 
Lars Jonsson, Skellefteå: 1990-03-28 -- 1992-04-10 
Rolf Granstrand, Skellefteå: 1992-04-10 -- 1994-04-15 
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå: 1994-04-15 -- 1995-04-28 
Hans-Olof Steinwall, Lövlund, Skellefteå: 1995-04-28 -- (1998) 

ledamöter i valberedningen: 
Kjell Söderberg, Umeå: 1989-02-17 -- 1992-04-10 
Peter Gustafsson, Kåge: 1989-02-17 -- 1991-04-09 
Lars Jonsson, Skellefteå: 1989-02-17 -- 1995-04-28 
Rolf Granstrand, Skellefteå: 1991-04-09 -- 1994-04-15 
Andreas Svanborg, Skelleftehamn: 1992-04-10 -- 1995-04-28 
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå: 1994-04-15 -- 1995-04-28 
Hans-Olof Steinwall, Lövlund, Skellefteå: 1995-04-28 -- (1998) 
Eivor Andersson, Skellefteå: 1995-04-28 -- (1998) 
Doris Lundqvist, Skellefteå: 1995-04-28 -- (1998) 

redaktjon avseende SKEFO-rapporter: 
Pär Anton Andersson, Skellefteå (1960-1988): 1987-03-26 -- 1988-11-22 
Pär Hallinder, Kåge: 1987-03-26 -- 1988-11-15 
Lars Jonsson, Skellefteå: 1987-03-26 -- 1992-06-12 
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå: 1988-10-04P~1992-06-12 

Åke Lundgren, Malå: 1989-05-24 -- 1990-03-28 
Stig Stierna, Ursviken: 1990-03-28- 1992-06-12 

93 



94 

SKEFO-rapporter - innehåll: 

1. Forskardagarna i Skellefteå, 12-13 september 1986. - Skellefteå, 1987. 

Säljägarkulturer i det Bottniska området -- Småfolkets historia i skolan -
Folkmedicin - Några händelser och gestalter kring Skellefteå förutvarande 
prästgård -- Allmogebåtar i norra Västerbotten -- Vägar och snallare -
Genetisk genealogisk forskning i Skellefteå-regionen -- Skellefteregionens 
religiösa struktur under 1800-talet -- Hur Skellefteå fick sina bibliotek -
Demografiska Databasen. 

2. Byske möte, 13-15 november 1987. - Skellefteå, 1988. 

Älven och havet formar en bygd -- Älven och kusten som resurs för rörligt 
friluftsliv och turism -- Byske på sågverksdödens tid -- Gulnade dokument 
blir romaner - om Tåmförsten, Brattlid-Jonk och andra -- Något om före
ningslivet i Byskebygden - Fornminnesinventeringen för den 'Gula Kartan' 
i Västerbottens län. 

3. Boliden möte, 23-25 september 1988.- Skellefteå, 1989. 

Några milstolpar i Bolidens utveckling -- Planer på ett grovmuseum i Boliden 
-- Historik och verksamhet vid Bolidens Hembygdsförening -- Föreningsliv i 
Boliden - Folkrörelsearkivet i Västerbotten: Arkivmaterial från Bolidens 
församlings upptagningsområde -- Boliden - Brukssamhälle och Trädgårds
stad -- Mera att läsa om Boliden. 

4. Kågedalen förr och nu. - Skellefteå, 1991. 

Bondekultur i Västerbotten: ERSMARK - Bondekultur i Västerbotten: KUSMARK 
--Bondekultur i Västerbotten: STORKÅGETRÄSK- Bondekultur i Västerbotten: 
HEBBERGSFORS OCH SANDFORS -- Folkrörelsearkivet i Västerbotten: ARKIV 
I KÅGEDALEN på Folkrörelsearkivet i Skellefteå; september 1991 --Bevara före
ningsarkiven! -- JÖNS JAKOBSON-inhysing och möbelmålare--Gamla repslage
riet i Kåge - Kågedalens kyrka (dikt). 

redaktjon för årsskriften "Skelleftebygden": 
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå: 1992-06-12 -- (1998) 

Skelleftebygden- innehåll: 

Skelleftebygden 1992.- Skellefteå, 1992. 

"Skelleftebygden" (ordförandens förord) --Redaktionellt-- Hyllning till skellefte
bygden (dikt)-- Några blad ur Skellefteå st~~ historia--HÄGGLUNDA-en okänd 
herrgård mitt i Skellefteås första stadsplan -- Skellefteå kyrkstad och kyrkplats i 
äldre tider - Annotationer förda under recognosering i Skellefteå sockn 1811 --



Kinningsbåten - en säregen båttyp -- Vad man kan hitta i tidningsfilm -- Burebygdens 
idrottshistoria-- Kosacker i Skellefteå socken 1716 --Meddelanden (Renoverade 
småprotokoll nu mikrofilmat, Lövångers kommun arkivinventerat, Bildidentifiering 
av idrottsbilder) --Föreningen SKEFO (Verksamheten 1991, Årsmötet 1992). 

Skelleftebygden 1993. - Skellefteå, 1993. 

Förord till SKELLEFTEBYGDEN 1993 -- Redaktionellt -- Åtta scener från Jörns 
station :historisk kavalkad framförd vid järnvägens 100-årsjubileum --Jörn på 
1500- och 1600-talen -- Skellefteås nordligaste punkt-- Läxläsning i skenet från 
järnspisluckan --SARA GRETA- en barnamörderska eller en av dessa små?-
Byarna i Kågedalen -- Ortnamn i Bygdeträsk, Burträsk socken -- Fotografer i 
skelleftebygden --Något om sjukkasserörelsen--Meddelanden (Stadshistorisk 
forskning, Arkivinventering av Burträsks f d kommun påbörjad)-- Föreningen 
SKEFO (SKEFO- förening för skellefteforskning 1987-1993, Årsmötesprotokollet 
1993-04-02, Verksamhetsberättelsen för år 1992, Stadgar för Föreningen SKEFO, 
SKEFO-medlemmar, per 1993-07-31). 

Skelleftebygden 1994. - Skellefteå, 1994. 

Förord till SKELLEFTEBYGDEN 1994-- Redaktionellt-- Glimtar från Skelleftehamn 
med omnejd-- Bureätten och Bureå kloster-- Kågnäset och området vid skellefteälvens 
mynning -- Chapman och saltströmmingen -- Första ängsågen i Västerbotten -
Nöjeslivet i skelleftebygden, del l -- Att inventera föreningsarkiv - exemplet Burträsk 
f d kommun -- Svenska nykterhetsföreningar på 1840-talet - särskilt den i Skellefteå 
--Vad F.K.P.R. betydde-- Föreningen SKEFO (Jörns Möte 1993- en bildkavalkad, 
Verksamhetsberättelsen för år 1993, Årsmötesprotokollet 1994-04-15, SKEFO
medlemmar, per 1994-08-17). 

Skelleftebygden 1995. - Skellefteå, 1995. 

Förord till SKELLEFTEBYGDEN 1995 -- Redaktionellt -- Skellefteå i främlingens 
ögon -- Ur "Prost-Eriks historier" -- Norrböle by -- Den äldsta jordbruksbebyggelsen 
i skelleftedalen -- Grovbladiga sågar i Skellefteå före 1830 --Nils Schillmark, en 
1700-talskonstnär från Skellefteå -- En handelsresa till Stockholm 1807 -- "Gruvligt 
från Kågeträsk" -- Undersök folkrörelserna! : om pågående och framtida forskning 
-- Från advokater till åkare - exempel på yrkesutövare i Skellefteå stad -
Meddelanden (Krister Lundmarks forskning rörande patienter i Umeå lazarett m m, 
Håkan Anderssons arbeten rörande skjutsstationer, sågar och snickerier)-
Föreningen för skellefteforskning - SKEFO (Skelleftehamns möte fredagen den 7 
oktober 1994 - en bildkavalkad, Årsmötesprotokollet 1995-04-28, Verksamhets
berättelse för år 1994, Ekonomisk redovisning för år 1994, Arbetsplan verksamhets
året 1995-96, SKEFO-medlemmar, per 1995-08-30, IN MEMORIAM: Gunnar 
Manfred Norde, Lokalhistoriskt institut i Skellefteå - förslag). 
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Skelleftebygden 1996. - Skellefteå, 1996. 

Förord -- Redaktionellt - "Anteckningar vid Lövångers socken recognoserande år 
1811" -- Emigrationen och Lövånger 1860-1960 -- Nödåret 1867 - ur styrmannen 
Gustaf Holmströms dagboksanteckningar -- Föreningslivet i Lövånger -- Medeltida 
laxfisken i Skellefteå socken- Fjällträskfisket ännu en gång-- Hållskjuts--Moröns 
silvergruva- Skellefteå NI-förening i riksperspektiv-ett första försök-- Meddelan
den (Gravinventering 1995-96, Arkivinventering Skellefteå) -- Föreningen för 
skellefteforskning - SKEFO (Lokalhistoriskt möte i Skellefteå lfs församlingsgård 
- bildkavalkad -- Årsberättelse för 1995 -- Ekonomisk redovisning för år 1995 -
SKEFO-styrelsen etc. 1996-97 -- Arbetsplan för 1996-97 -- Medlemsmatrikel per 
15 augusti 1996). 



Föreningen för skellefteforskning - SKEFO 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1996 

STYRELSE OCH ANDRA FUNKTIONÄRER 

l styre l sen har under 1996 ingått 

Ordförande: 
Harry Åkesson, Ske llefteå - t il l 19/4 

Vice ordförande: 
Peter Gustafsson, Kåge; vald som ordinarie ledamot till 1997 
(fungerade som ordförande efter årsmötet) 

Kassör: 
Ulf Lundström, Ske llefteå; vald som ordinarie ledamot t i l l 1998 

sekreterare: 
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå; vald som ordinarie ledamot till 
1997 

Ordinarie ledamöter: 
Harry Åkesson, Skellefteå- studieförbunden; till 19/ 4 
Peter Gustafsson, Kåge- Folkrörelsearkivet; vald till 1997 
Ulf Lundström, Skellefteå - Skellefteå hembygdsförening och 
Föreningen skelleftebygdens släktforskare; omvald till 1998 
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå- enskild ledamot; vald till 1997 
Rolf Granstrand, Skellefteå- Utbildningsradion; omvald till 1998 
Birgitte Grönlund, Åbyn, Byske- enskild ledamot; till 19/4 
Sven-Olof Johansson, Renström - DDB i Jörn; vald t i 11 1997 
Christer Larsson, Gärdsmark -skolstyrelsen; från 19/4- nyvald 
till1998 
Pia Lidvall, Skelleftehamn- Skellefteå museum; vald till 1997 
Karl-Axel Lundqvist, Skellefteå - Skellefteå lfs; omvald till 1998 
Stig Stierna, Skellefteå- Skolstyrelsen; till 19/4 
Barbro Viklund, Yttervik - enskild ledamot; vald till 1997 

suppleanter: 
Allan Boström, Kåge- Skellefteå,museum; vald till 1997 
Eivor Degerman, Skellefteå- Skellefteå lfs; till 19/4 
Bo Göran Edlund, Skellefteå - Folkrörelsearkivet; vald till 1997 
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Egi l Johansson, Umeå - Forskningsarkivet; omval d t i 11 1998 
Göran Wahlberg, Skellefteå- Föreningen skelleftebygdens släkt
forskare; omvald t i 11 1998 
Harry Åkesson, Skellefteå - studieförbunden; från 19/ 4- nyvald 
t i 1l 1998 

Sammanträden: 
styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under året: 
12 januari, 29 mars, 19 april (konstituering), 31 maj samt 8 
november. 

Arbetsutskottet: 
l arbetsutskottet har under 1996 ingått Harry Åkesson C t i 11 19/ 4), 
Peter Gustafsson, Ulf Lundström och S-H Vik l und. 
AU har haft sex protokollförda sammanträden: 23/ 2 (med valbered
ningen), 10/5 i Lövånger (förstärkt AU med Sven-Olof Johansson; 
möte med Albert Magnusson och Folke Rönn lund), 11 / 6, 3/ 7, 25/ 7 
(A l lan Boström adjungerad) samt 2/ 1 O. 

Revisorer för kalenderåret 1996: 
Nils-Olof Berglund, Boviken och Ture Rönnmark , Skel lefteå
bägge omvalda. 
Ersättare: Ingalill Andersson, Skellefteå - omvald. 

Valberedning inför årsmötet 1997: 
Hans-Olof Steinwall, Lövlund, Skellefteå- sammankallande. 
Eivor Andersson och Do r i s Lundqvist, bägge Ske 11 efteå. 
Alla tre omvalda. 

RE PRESENT AT lON 

Samrådsträff 4/3: Harry Åkesson. Ulf Lundström och S- H 
Vik lund. 
Föreningsträff med Kulturnämnden i 99:an (SKEFO värd ; visning 
av Kunskapskällan förekom) 31 l l O: Peter Gustafsson. 
Samrådsträff 15/ 1 l (SKEFO värd): Peter Gustafsson. Ulf 
Lundström och S- H Viklund. 

VERKSAMHET 

Ordinarie årsmöte hölls den 19 april i hörsalen 99:an, No r danå, 
Skellefteå museum. 

Bertil Marklund, gav aktuell information om det lokalhistoriska 
~t r~ 

institutet och projektet "Kulturgräns Norr". 
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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. Omvaldes revisorer och suppleant 
för löpande kalenderår samt ledamöter i valberedningen t i 11 1997 
års årsmöte. 

Arbetsplan och budget för 1 996 godkändes. 

Beslöts oförändrade medlemsavgifter, dels 50:- kr för enskil da, 
de l s 200:- kr f ör organ i sa t i o ner. 

Delgavs information om mötesverksamhet 

Frågan om stadgeändring togs upp. Livlig debatt. Beslöts att man 
skall inrikta sig på ändringsförslag fram till 1997 års årsmöte. 

st i g st i e rna och Chr i s ter Larsson informerade sedan om kommunens 
historiebokkommitte, numera efter utgivning av åtta delar utav 
"Ske lleftebygdens historia" : Redaktionskommitten för 
dokumentation av Ske lleftebygdens historia med Larsson som 
ordförande. Stierna gav den historiska bakgrunden. Larsson 
berättade om tänkbara ämnen framdeles. 

Åkesson tackade för si n t id som ordförande. 

Seminarier med anknytning till projektet "Kulturgräns Norr" har 
ägt rum , dels i Umeå där SKEFO-medlemmar deltagit, dels i 
Ske llefteå med SKEFO som arrangör. 

Den 4 september hölls ett seminarium i hörsal en 99:an, Nordanå, 
Skellefteå museum. Ämne: Etnologi. 22 personer var närvarande. 
Det var Kurt Genrup, Lars-Olov Sjöström och Anders Häggström 
som informerade. Genrup talade bl a om matvanor, livsstilar, 
årets fester m m. Han ville veta av de närvarande vad de ansåg 
en typisk skelleftebo var för en. Sjöström talade om bröllops
seder. Häggström om regional identitet. 

Den 11 december ägde ett seminarium rum i Brandell-salen, 
stiftsgården, Ske llefteå. Det var Dan i e l L in dm ark som berättade 
om läseriet i skelleftebygden. 

.rr-
Lokalhistoriskt möte i Församlingshemmet. Lövånger hölls 
den 4-6 oktober. 



100 

Demografiska databasen i Jörn demonstrerade sitt materia l för 
e lever i åk B i Lövångerssko lan på fredagen. 

Allan Boström öppnade Lövångers Möte. Föredrag hölls under freda
gen av Albert Magnusson på temat "Handel och sjöfart i Kallviken" 
och Torsten Ni l s son på temat "Bergskäret - ett storvarv i Bäck f j är
den", den senare med hjälp av diabilder. Efter fika ett berättarcare 
med två bidrag om Lövångers sko l h i sto ria, de l s sten Pettersson, 
dels Erik Lundström som hade hjälp av overhead. 

Lördagen var det ÖPPET HUS: DDB i Jörn förevisade sitt material för 
allmänheten. Gunda Lundström visade CD-Rom-sk i van KVARNBYN 
V ÄST ANTRÄSK med om n e j d. sten Lundgren förevisade forsknings
material via bärbara datorer. Lantbruksmuseet hade öppet med 
guidning samtidigt. Där förevisades en emigrationsutställning. 

4-5 oktober i Församlingshemmet förekom visning och försäljning 
av böcker. 

Peter Gustafsson höll sedan ett föredrag på temat "Bjuröklubb" med 
hjälp av overhead. Gustav Renman berättade om "Österbottenskon
takter" . Efter fika samtalade Karl-Ivan Eriksson med Rolf Gran
strand om "Emigrationen från Lövånger"- egentligen främst från 
Vallen. Granstrand informerade med hjälp av overhead om igångsat
ta emigrationscirklar. Mot slutet sjöng Eriksson en emigrantvisa 

Under söndagen var det högmässagudstjänst med kyrkoherde Majken 
Persson och predikan av Egi l Johansson. Därefter kyrkkaffe med 
E g i l Johansson. 

Skellefteforskarna som arrangör: 
9 mars -- 8 personer besökte DAUM (Dialekt-, ortnamns- och folk
minnesarkivet i Umeå). Arkivchef Jan Nilsson visade arkivet. 

20 juni --Nils Holgersson-evenemang; resa till Mensträsk. 
Tyvärr ingen större anslutning. 

12-13 oktober -- Hands t i l skurs i IOGT -gården, Ske llefteå. 
Handledare: Landsark i vari e K je 11 Hoffman, Östersund. 
19 personer deltog. 

PUBLIKAT IONS VERKSAMHET 

~r .. 
Den femte årgången av föreningens årsskrift SKELLEFTEBYGDEN 
kom ut i samband med det lokalhistoriska mötet i Lövånger. 



Redaktör: 5-H Vik l und. 

Arsskriften var på 129 sidor. Innehöll nio artikl ar, två meddel anden 
samt information om föreningen. 

MEDlEMMAR 

Föreningen hade vid årsskiftet 104 medlemmar , varav 89 en sk i l da. 

MEDlEMSKAP 

Föreningen för skellefteforskning - SKEFO är medlem 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten. 

DET lOKAlHISTORISKA INSTITUTET 

Under året har planeringen för institutets tillbl ivelse förekomm i t. 
Det talades om ett österbotten-/ Västerbotten-samarbete. 
Ett möte om ämnesområden hölls i Skellefteå den 20 sept ember. 

En tjänst som institutsföreståndare utlystes sedan man kommit 
fram till att 50% av lönen skulle Umeå Univers i tet v ia proj ektet 
"Kulturgräns norr" stå för, medan Skellefteå kommun kunde bidr a 
med 50 ro av lönen under ett år. Det talades om t vå halvtider eller 
en heltid. 

15 personer sökte tjänsten. Institutsföreståndare blev Ulf 
Lundström. Han kommer att börja i bör jan av 1997. 

Den 4 december utformades arbetsinstruktion, mål sättn ing och 
riktlinjer avseende det lokalhistoriska institutet. 

EKONOMI 

Beträffande föreningens ekonomi hänvisa s t i 11 kassörens redo..: 
visning av resultat- och balansräkning. Skellefteå i mars 1997. 

Peter Gustafsson 
v ordf 

Ulf Lundström 
kassör 

5-H Viklund 
sekr 
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FÖREN l NGEN FÖR SKELLEFTEFORSKN l NG - SKEFO 

PROTOKOLL, fört vid årsmöte för Föreningen för skellefteforskning 
hållet i hörsalen 99:an, Nordanå, Skellefteå museum, fredagen den 
11 april 1997 kl 15.01--15.53. 

Närvarande: Stig-Henrik Viklund, Harry Åkesson, Doris Lundqvist, 
Hans-Olof Steinwall, Eivor Andersson, Ture Rönnmark, Allan 
Boström, Göran Wahl berg, Kerstin Lindgren, Christer Larsson, 
Thore Sjögren, Richard Fahlgren, Tore Wikner, Ulf Lundström, 
Pia Lidvall, Gunnar Hedlund, Sven-Olof Johansson, Andreas Svan
borg samt Rolf Granstrand. 

§ 1 Hälsade SKEFO:s kassör, Ulf Lundström, de närvarande 
välkomna till årsmötet. 
Arsmötet 1997 förklarades öppnat. 

§ 2 Framlagd dagordning- visades på overhead - godkändes: 

1. Arsmötet öppnas. 
2. Ärenden enligt stadgarna m m: 
a) Fråga om årsmötet kallats i behörig ordning. 
b) Val av ordförande för mötet. 
c) Val av justerare att jämte ordföranden justera 
pro to ko l l et. 
d) Val av sekreterare för mötet. 
e) Verksamhetsberättelse jämte kassörens ekonomiska 
redovisning. 
f) Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfri het. 
g) Val av styre l se och suppleanter. 
h) Val av revisorer och suppleant. 
i) Val av valberedning. 
j) Arbetsplan 1997/98. 
k) Budget och medlemsavgifter. 
l) Stadgeändringsfrågan. 
m) övriga ärenden, frågor och information. 
3. Arsmötet avslutas. 
Kaffe efter årsmötet. 
Konstituerande styre l sesam m an träde. 
Kl 16.30: "Språkliga mönster i övre Norrland" med 
Lars-Erik E dl und. 

§ 3 Noterades att medlemmarn~ erhållit en kallelse som sändes 
ut den 30 mars. Mötet ans~g sig kallat i behörig ordning. 



§ 4 Hans-Olof Steinwall, valberedningens sammankallande, före
slog Allan Boström, Kåge, till årsmötesordförande. 

Valdes Allan Boström, Kåge , till ordförande att leda 
årsmötets förhandlingar. 

§ 5 Hans-Olof Steinwall föreslog Göran Wahlberg till 
justerare. St i g-Hen rik Vik lund föreslog Chr i s ter Larsson t i 11 
den andre justeraren. Mötesordföranden ansåg att det var 
"lyx" att välja två justerare. 
Valdes Göran Wahlberg, Skellefteå och Christer Larsson, 
Gärdsmark att jämte mötesordföranden justera protokollet. 

§ 6 T i 11 mötessekreterare valdes st i g-Henri k Vi k lund, Ske llefteå. 

§ 7 Genomgicks verksamhetsberättelsen för 1996 - främst 
rubrikerna. 
Godkändes styrelsens årsberättelse och lades till 
handlingarna. 

§ 8 Kassören Lundström redogjorde den ekonomiska redovisningen 
- som visades på overhead- med en del kommentarer. 
Tryckning av årsskriften ej betald. Sålt betydligt sämre i 
jämförelse med 1995. Utgifter: portot billigare än beräknat, 
sammanträden däremot dyrare. Produkt i on av skrifter = 
egen t l igen "inköp av bok". l nga kopieringskostnader under 
året. Billiga kurser beroende på fördelning av utgifterna på 
de fyra kulturhistoriska föreningarna. Ändock bra kursverk
samhet! 

Pia -Lidvall ville veta vad föreningen skall göra med sina 
t i 11 gångar - som nu är över 40.000:- kronor. 
Kassören Lundström hänvisade t i 11 senaste styre l se mötet 
där det diskuterades tryckning av böcker. 
Mötesordföranden frågade de närvarande om de hade några 
ideer som kunde delges styrelsen. Eivor Andersson påtalade 
den nya verksamheten med det lokalhistoriska i n st i tutet. 
Talades om aktiviteter, projekt eller annat. 

Revisionsberättelsen för år 1996 - som visades på overhead 
lästes upp av revisorn Ture Rönnmark, Skellefteå. 

Beslutades enligt revisorernas tillstyrkan 
att godkänna den ekonomiskjt .. redovisningen för 1996 samt 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen 
omfattar. 
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§ 9 Hans-Olof Steinwall, Lövlund, Skellefteå, valberedningens 
sammankallande delgav valberedn ingens f örslag rörande 
val av styrelse och suppleanter: 

Ordinarie 1 edamöter till 1999: 
Peter Gustafsson, Kåge"- omval 
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå- omval 
Sven-Olof Johansson, Renström - omval 
Pia Lidvall, Skelleftehamn- omval 
Barbro Viklund, Yttervik - omval 

Suppleanter t i 11 1999: 
Allan Boström, Kåge - omval 
Bo Göran Edlund, Skellefteå - omval 

Godkändes valberedningens förslag. 

§ 1 O Valdes - på förslag av valberedningen - två revisorer 
och en revisorssuppleant: 

Nils-Olof Berglund, Boviken --revisor på 1 år- omval 
Ture Rönnmark, Skellefteå -- revisor på 1 år - omval 
Gösta Renfors, stämningsgården --ersättare på 1 år 
-nyval (istället för Inga-lill Andersson som bett att 
få sluta pga sin dåliga hälsa). 

Hans-Olof Steinwall sa följande: 
"Då pro j ek t KUL TURGRÄNs NORR innebär nya arbetsupp
g i f ter vi 11 valberedningen understryka betydelsen av 
att styrelsen aktivt deltar i SKEFO:s verksamhet." 

§ 11 Antogs antogs mötessekreterarens förslag till omval av 
valberedningen fram till nästa årsmöte: 
Hans-Olof Steinwall, Lövlund, Skellefteå - sammankallande 
Eivor Andersson, Ske llefteå 
samt Doris Lundqvist, Skellefteå. 
Steinwall sa: "Tacksam för de duktiga flickorna!" 

§ 12 Genom g i eks förslag t i 11 f öreningens arbetsplan 1997/ 98 
- med kommentarer av mötessekreteraren: 

~r .. 
Föreningens lokalhistoriska höstmöte kommer att hållas i 
Församlingshemmet, Burträsk i oktober månad, troligen den 



3-5 oktober. Några representanter för SKEFO, försam l ingen 
och hembygdsföreningen kommer att träffas den 6 maj kl 
14.30. 

1 samarbete med Lokalhistoriska institutet kommer SKEFO 
att arrangera kurser för lokalforskare samt handledare i 
f orskarci rk l ar. 

Planer finns för en kurs för ungdom i arkeologi under 
kommande sommar- med inriktning på inventering av 
forn lämningar. skogsvårdsstyre l sen, Länsstyre l sen, 
Länsarbetsnämnden m fl har igångsatt ett projekt där 
även föreningens planer kan förverk l i gas. Kontakt kommer 
att tas med Henning Pettersson. 

Ske llefteforskarna träffas två gånger per år. Den senaste 
gången diskuterades planerna på en gemensam lokal . 
Den 20 april färd mot Ragvaldsträsk. Senast den 15 april 
skall man ha anmält sig till S-H Viklund. 
En färd mot Väckelsemuseet i Ullbergsträsk planeras, i 
första hand den 30 augusti , reserv den 23 augusti. 
Viss diskussion har förekommit rörande en del publikatio
ner. En järnvägshistorik av Thore Sjögren kommer att utges 
under 1997. 

EU-bidrag kan sökas avseende projekt för en 
eller flera föreningar. Ulf Lundström och S-H Viklund har 
fått i uppdrag av SKEFO:s styrelse att samordna en projekt
grupp från "fyrklövern" som hittar lämpliga ämnen. En per
son från varje förening kan ingå i projektgruppen. 

Nästa samrådsträff äger rum i november månad. 

Påtalades den viktiga uppgiften att nå ungdomar. 

Genomgicks noteringarna om "information om lokal forsk
ningen"- särskilt om framtida seminarier med anknytning 
t i 11 pro j ek t KUL TURGRÄNS NORR: 
August i/september: Kurt Genrup m fl från etnologiska 
in st itu t ionen, återbesök. 
Bör jan av 1998: Egi l Johansson och Lester Wikström 
rörande kyrkohistoria. 
Förhoppningsvis kommer även Historiska institutionen 
att komma upp t i 11 Ske llefte~ under nästa år. 

~t r:. 

Noterades att "Ske lleftebygden 1997" planeras innehålla · 
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artiklar av Per Andre, Ulf Lundström, Torsten Nilsson 
och S-H Viklund. Kanske någon fler författare!? Manus
stopp 6 juni. 

Föreningen kanske kan utge ett medlemsblad. 

Påvisades det lokalhistoriska institutets påbörjade arbete. 
S-H Vi k lund är f n "Ske llefteforskarnas" representant i 
styre l sen för institutet. 

översynen av föreningens organisation innebär i första 
hand stadgeändringen som tas upp lite senare under detta 
årsmöte! 

På förfrågan av Steinwall om hur man värvar ungdomen 
förekom en livlig diskussion. 

Mötesordföranden ansåg att det hade varit roligt om han sett 
några deltagare under 30 år. Han hänvisade till sin egen släkt
forskning. Han var nog unik i studietiden (20-25-årsåldern). 
Konstaterades att det är fler ungdomar nu som släktforskar. 
Men att få dem organiserade? Vi l l vara fri a!? 

Det är naturligt att intresset väcks när man blir lite äldre. 

Mötesordf ör anden be rät ta de om Norrhammars ko l ans återkom
mande studier för elever i årskurs 8 om far och mor samt 
ytterligare generationer bakåt. 

Talades om gymnasieelever som besöker Kunskapskällan. 

Mötesordföranden noterade att det e j finns någon "raggnings
akt iv i t et" i föreningen. Det måste f i n n as något at t locka m ed. 
Eventuell programpunkt!? Mötessekreteraren hänvisade t i l l 
planerna för kurs i arkeologi för ungdomar nu i sommar. 

Pia Lidvall berättade att i DIK-forum finns det skrivet om 
Wasamuseets ungdomsverksamhet. Väldigt lyckat resultat! 
En grupp från Balderskolan (10 st) kommer till museet inom 
snar fram t i d. 

Mötesordföranden ansåg att om man väljer aktivitet och 
medlemskap är aktiviteten viktigare! s teinwall talade om 
släkt- och byaforskni ng för .:\.!ngdomar. 

Godkändes därefter arbetsplanen. 



§ 13 Redogjordes kassörens förslag til budget - som visades på 
overhead: 

INTÄKTER 

Bidrag från Skellefteå kommun 
Medlemsavgifter 
Försålda skrifter 
Ränta 

KOSTNADER 

Porto 
Sammanträden 
Kon f eranser 
Kurser 

Summa 

Produk t i on av skri f ter 
Reseersättning lok.h ist. i n st. 
Kontorsmaterie l 
Kopiering 
Medlemsavgifter 
övriga kostnader 

Summa 

6.000 
7.700 

800 
400 

===== 

14.900 

1.700 
1.700 
3.000 

800 
5.500 

o 
1.000 

500 
200 
500 

=:::=== 
14.900 

90-95 % är egen produktion - i övrigt externt. 
Produktion av skrifter 5.500:- kr= den faktiska 
kostnaden. Faktura på 1997 års årsskrift beräknas 
komma nästa år. 

Kursverksamheten kan bli dyrare. Talades om medver
kande i samband med seminarierna. T ex dagens semi
narium med Lars-Erik Edlund står SKEFO för annons
kostnaderna. Andra kostnader projektet. Annars har 
det varit resekostnader i samband med föreningens 
höst möten. 

Antogs förslaget till budget. 

1997 års medlemsavgifter li~~slöts vara oförändrade, 
dels 50:- kronor för enskilda, dels 200:- kronor för 
organisationer. 
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§ J4 stadgeändringsfrågan 

Ett förslag till stadgeändring har sänts till medlemmarna. 
1 samband med ett styrelsemöte den 4 april föreligger ett 
nytt förslag - som visades på overhead: 

§ J = Föreningens namn = ny paragraf. 
Gam l a § J - 8 = nya § 2 - g, 
§ 3. Tillägg: Beslut om medlemsavgifter tas i årsmöte 
eller annat föreningsmöte. 
Tanken är att föreningen arrangerar ett vintermöte i 
början av året där beslut om medlemsavgifter kan tas. 
§ 4 Arbetssätt= ändring av hänvisning styrelse till § 5, 
"som i nom sig äger utse ordförande" bort taget. 
§ 6 Arsmöte - Följande ärenden förekommer: 
ny skrivning: 1 O Medlemsavgifter (ev), ekonomi. 
tillägg: 11 Ev motioner. Senast 1 månad före årsmötet. 

Eivor Andersson ansåg att i § g om upplösningen skall det 
stå om "kvarvarande tillgångar tillfaller" ... Pia Lidvall 
fyllde i "Skellefteå museum". Ulf Lundström kom med ett 
motförslag "föreningar med l i kartad verksamhet". Vad är 
det för föreningar? Christer Larsson sa då: "Eventuella 
skulder!?" 

En mer allmän skrivning som tillägg i §g framkom av 
mötesordföranden och mötessekreteraren: "Beslut om var 
eventuella tillgångar tillfaller sker i samband med upp
lösning en". 

Ulf Lundström påpekade den stora fördelen att inrätta 
ett vintermöte där beslut om medlemsavgifter tas. Inbetal
ningskort kan sändas i samband med kallelsen till årsmötet! 

Antogs stadgeändring första gången, dels styrelsens förslag, 
dels tilläggsskrivningen i §g om var tillgångarna tillfaller 
i samband med upplösning. 

Föreslogs att stadgeändring en andra gång äger rum i 
samband med Burträsks möte. 
Godkändes förslaget. 

stadgarna utskrivs inför fW.rträsks möte. 



§ 15 övriga ärenden, frågor och information 

l Kunskapskällan förekommer försäljning av böcker 
bl a en avhandling om busstrafiken av Martha Hel l gren. 

§ 16 Mötesordföranden kunde förklara årsmötet 1997 för 
av s lutat. Han tackade styre l sen för det gångna året. 
Han noterade en spännande t i d framöver. l och det 
lokalhistoriska institutet en injektion för styrelsen. 

Efter årsmötet förekom fika i Carins cafe, konstituering av 
styrelsen samt seminariet "Språkliga mönster i övre Norrland" 
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- om dialekter och ortnamn med Lars-Erik Edlund, Umeå universitet. 
Det senare besöktes av 80 personer! 

Vid protokollet 

Stig-Henrik Viklund 
mötessekr. 

Justeras: 

Allan Boström 
mötesordf. 

Göran Wahl berg 
justerare 

Christer Larsson 
justerare 
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Förslag till arbetsplan för Föreningen för skellefteforskning
SKEFO, verksamhetsåret 1997 - 98. 

Föreningen ska enligt stadgarna "befrämja, samordna och 
informera om forskning avseende skelleftebygden" och aktivt 
samverka med andra organisationer, institutioner.. föreningar 
och enski Ida som bedriver sådan forskning". 

Konkret innebär det genomförande av följande arrangemang och 
uppgifter: 

LOKALHISTORISKA HÖSTMÖTET 
Det kommer att förläggas till Burträsk i oktober månad. 

KURSVERKSAMHET 
l samarbete med Lokalhistoriska institutet arrangera kurser för 
lokalforskare samt handledare i forskarcirklar. 
Planera och inrätta kurs för ungdom i arkeologi sommaren 1997. 

SAMVERKAN 
AU-träffar m ed de tre övriga kulturhistoriska föreningarna (dvs. 
Skellefteå hembygdsförening, Föreningen skelleftebygdens släkt
forskare och Västerbottens norra fornminnesförening). Kontakterna 
har utvecklats till planering och genomförande av gemensamma 
arrangemang m m. Samarbetet bör fortsätta i den r i k t ni ngen. 

Det finns även andra institutioner, organisationer och föreningar 
som SKEFO samarbetar med -- t ex Skellefteå museum, Folkrörel
searkivet i Västerbotten och Demografiska Databasen. 

SKEFO har en stor uppgift som lokalt kontaktorgan och samordnare 
i och med att pro j ek t et KUL TURGRÄNs NORR nu startats. 

ÅTERVÄXTEN 
En viktig uppgift är att nå ungdomar och hos dem väcka intresse 
för släkt- och hembygdsforskning. 1 samband med föreningens 
höstmöten har elever i närliggande högstadium fått en demonstra
tion av Demografiska databasens material. De har även fått mö j l i g
het att själva söka efter sina rökt~r i mikrokorts l äsare. Detta ska 
fortsätta. 



INFORMATION OM LOKALFORSKNINGEN 

* 
* 
* 

* 

* 
* 

föreläsningar som SKEFO anordnar i samband med höstmötet 
seminarier med anknytning till projekt KUL TURGRÄNs NORR 
utgivning av årsskri f ten "Ske lleftebygden", eventuellt ett 
medlemsblad 
medarrangör i en del av systerföreningarnas föreläsningar 
och studiebesök 
de l taga i utställningar och bok f örs ä l j ni ng 
genom artiklar i dagspressen ska SKEFO till allmänheten 
sprida kännedom om den omfattande lokalforskningen. 

LOKALHISTORISKA INSTITUTET 
Ett första steg i rätt riktning var att institutsföreståndaren Ulf 
Lundström påbörjade sitt arbete den 1 o februari i Kunskapskällan. 
Förhoppningsvis skall det inte bara vara ett "prövoår" . 
"Skellefteforskarna" (de fyra kulturhistori ska föreningarna) har 
en representant i styrgruppen för det lokalhistoriska institutet. 

NYA SKEFO 
Föreningens uppgifter kommer att öka kraftigt de närmaste åren. 
En översyn av föreningens organi sation blir nog nödvändig under 
verksamhetsåret. 
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STADGAR FÖR 
FÖRENINGEN FÖR SKELLEFTEFORSKNING - SKEFO 

antagna första glingen 1987. andra g§ngen 1992-04-1 O och 
1993-04-02. förändrat enligt beslut 1997-04-11 och 
1997-10-04. 

S 1 Föreningens namn 

Föreningens namn ar Föreningen för skellefteforskning 
- SKEFO. 

s 2 Målsättning 

Föreningen för skellefteforskning har till målsättning 
att befrämja .. samordna och informera om forskning 
avseende skelleftebygden. Föreningen skall darvidlag 
aktivt samverka med andra organisationer .. institutioner 
och enskilda som bedriver sådan forskning. 

s 3 Medlemmar 

Som medlemmar antages enskilda,. organisationer och 
institutioner som ar beredda att stödja föreningen och 
verka för dess målsättning. Beslut om medlemsavgifter 
tas i årsmöte eller annat föreningsmöte. 

s 4 Arbetssatt 

Föreningens verksamhet leds av en styrelse (S 5),. som 
inom sig äger utse v. ordförande,. sekreterare och kassör 
samt övriga eventuella funktionärer. 

s 5 styrelse 

styrelsen består av högst 11 ledamöter och s suppleanter .. 
valda av årsmötet bland föreningens medlemmar för två 
år. Om val skall ske för mer an halva antalet styrelsepos
ter valjas dock överskjutande antal för ett år. 

sex av dem skall representera kulturella eller vetenskap
liga organisationer och institutioner. 

s 6 Årsmöte 

Årsmöte hålls senast under maj månad. Kallelse skall vara 



medlemmarna tillhanda senast 10 dagar före årsmötet. 

Följande ärenden förekommer: 

1 Fråga om kallelse utgått i behörig ordning. 
2 Val av ordförande för mötet. 
J Va l av sekreterare. 
4 Val av person som jämte ordföranden 

justerar protokollet. 
5 Verksamhets- och revisionsberättelse 

behandlas. 
6 Fråga om ansvarsfrihet. 
7 Val av ordförande. 
8 Val av styrelse. 
9 Val av två revisorer jämte suppleant/-er. 
1 o Medlemsavgifter (ev.).. ekonomi. 
1 1 Ev motioner. Senast 1 månad före årsmötet. 

s 7 Räkenskaper och revision 

Räkenskaperna följer kalenderår. Räkenskaper .. protokoll 
och verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna 
före februari månads utgång. Revisorernas berättelse 
lämnas senast 1 apriL 

s 8 stadgeändring 

För stadgeändring krävs samstämmiga beslut av två före
ningsmöten .. varav ett är årsmöte. 

s 9 Upplösning 

För upplösning av Föreningen för skellefteforskning krävs 
samstämmiga beslut med tre fjärdedelars majoritet vid 
två föreningsmöten .. varav ett är årsmöte. Beslut om var 
eventuella tillgångar tillfaller sker i samband med upp
lösningen. 

Att stadgar antagits 1997-04-11 och 
1997-10- 04 intyga: 
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justerare föreningsmöte 
1997-10- 04 

justerare föreningsmöte 
1997- 10- 04 







/ 

... 


	Ulf Lundström: Förord
	Ernst Westerlund: Slädar, kärror och andra transportredskap - En översikt över beståndet i länets norra del
	Don José (Josef Nyström): Nils Johan Lundmark - En Burträskprofil
	Knut Lundberg: Bondhustrun i Lappvattnet som lämnade make och hem
	Kenneth Mossberg: Förteckning på kronohemman och nybyggen i Lövånger och Burträsk socken anno 1823
	Burträskbygden - En bildkavalkad
	Per André: Pottaska i Skellefteå
	Ulf Lundström: Vårdkasberg i norra Vasterbotten
	Stig-Henrik Viklund: Curiositets-Cabinette i Skelleftea 1895!?
	Stig-Henrik Viklund: Arkivinventering Skellefteå - och lite till
	Linnea Andersson: Att vara herrskapspiga i Skellefteapå 30-talet
	Föreningen för SKEllefteFOrskning (SKEFO) 1987-1997
	SKEFO - Årsmöteshandlingar

