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Förord och redaktionellt 

Seklets sista Skelleftebygden ! Jovisst ... 

Och därmed dags att stanna upp och fundera över den lokalhistoriska forskningens situation i 
Skelleftebygden, så här jämt hundra år efter Ernst Westerlunds födelse. För det är klart att han 
är den stora portalfiguren och inspiratören ... 
a. Westerlund var Skellefteå museums första chef under perioden l 950-75 och var med att 

inleda en utveckling, som lett fram till en mer omfattande museiverksamhet än i någon 
motsvarande kommun, såväl i offentlig som enskild regi. Och verksamheten utvecklas 
vidare. Bara de senaste åren har t. ex. väckelsemuseet i Ullbergsträsk, byamuseet i 
Ragvaldsträsk och fiskemuseet i Boviken tillkommit. Och lån!:,>t gångna planer finns för 
bl.a. kyrktorget i Byske och för ett natur- och kulturrum på Bjuröklubb. 

b. När boken om "Bäcks by" kom i september 1968- med Ernst Westerlund som redaktör 
så inleddes en annan kraftfull utveckling som ännu består. Alltså arbetet med att ta fram 
och ge ut byaböcker i studiecirkelfonn, som i Skelleftebygden torde ha fått en alldeles 
enastående omfattning. Bara det senaste året har t. ex. Byske by, Finnträsk, Innansjön, 
Långviken, Varuträsk och byarna längs Stöverån publicerat sin historia och ytterligare fler 
är på gång! 

c. I samband med stadens 125-årsjubileum 1970, så tillsattes en historiebokskommine med 
Torsten Tegby som ordförande och Ernst Westerlund som redaktör och tillika författare 
till den första delen, som utkom 1973. Och denna kommitte är faktiskt fortfarande 
verksam, om än med nya ledamöter~ Och ifjol utkom den nionde delen: "Myggornas 
dans- och idrottens väg till folkhemmet" med Robert Tedestedt som författare. Faktiskt 
ett banbrytande verk, när det gäller att knyta en bygds idrottshistoria till den allmänna 
samhällsutvecklingen. Och del tio är på gång och då handlar det om näringslivets och 
företagaodets utveckling i Skelleftebygden med Ume-forskaren Sven Gaunitz som 
huvudredaktör. 

d. Det dröjde länge innan den akademiska forskningen focuserade Skelleftebygden, men i 
och med det stora tvärvetenskapliga projektet "Kulturgräns Norr" med professom i 
nordiska språk Lars-Erik Edlund som ledare och eldsjäl, så skedde en total omsvängning. 
Projektet är nu halwägs och genomförs i nära samverkan med såväl SKEFO som med 
några av studieförbunden och i synnerhet med det Lokalhistoriska institutet, som fak.'1isk.'1 
tillkommit tack vare projektet. Forskningsresultat publiceras fortlöpande i skriftserien 
"Kulturens frontlinjer" och har inte sällan stort lokalt intresse, som t.ex. Lars Olov 
Sjöströms "Bönder och borgerlighet i festseder och matvanor". Förutom genom 
skriftutgivning sker samspelet med Skelleftebygden i form av regelbundna föreläsningar 
samt deltagande vid seminarier, som t.ex. sommaren 1999. (Se sid.69) 

e. Det Lokalhistoriska Institutet i Skellefteå med Ulf Lundström som föreståndare har också 
inneburit ökade resurser för lokalhistorisk forskning. Bl. a. så har det möjliggjort 
utgivningen av det stora verket "Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650", som 
nu fullföljs fram mot sekelskiftet 1800. Sannolikt en helt unik sammanställning av en hel 
bygds befolkning från äldsta tid och in i våra dar - praktiskt taget - och utifrån alla 
kända källor ! 
Institutet kan också fungera som en mötesplats för intresserade från olika håll , som t.ex. i 
samband med den planerade konferensen på Medlefors 26-2711 1 under rubriken "Att se 
det stora i det lil1a". 

f En av SKEFO:s huvuduppgifter har ju alltsecf~~ starten varit arrangerandet av lokal
historiska dagar runt om i Skelleftebygden. Hösten 1998 var Broselsgården i Byske 
mötesplats och hösten 1999 blev det för första gången ett arrangemang utanför kommun-
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gränsen, nämligen Norsjö Lokalhistoriska dagar 1-3 oktober. Men fortfarande inom den 
gamla sockengränsen, som gällde fram till 1 81 1 ! Sarnarbetet med Norsjö hembygds
förening, Släktforskarföreningen, studieförbunden samt Norsjö församling var mycket 
givande och anslutningen från allmänheten också mycket god. Närmare 150 personer en 
fredagskväll kl. 18-21 tyder på stort lokalhistorisk1: intresse ' 

Sammanfattningsvis kan man nog konstatera att arvet efter Ernst Westerlund förvaltas väl på 
många håll i bygden och att det finns många skäl att som lokalhistoriskt intresserad se ljust på 
det kommande seklet. Behovet av perspektiv baköver minskar knappast i en tid av snabba 
förändringar. Ett exempel på detta är kornmunens senaste fritidsvaneundersökning, där våra 
gyronasieungdomar - såväl pojkar som flickor - särskilt anger släktforskning, som ett stort 
intresse att vidareutveckla ! Låt oss äldre gå dorn till mötes ! 

Skellefteå den 28 oktober 1999 

Rolf Granstrand 
ordförande för SKEFO 

Redaktionellt 
SKEFO:s årsskrift SKELLEFTEBYGDEN 1999 innehåller som tidigare dels artiklar som rör 
lokalhistorisk forskning och dokumentation och dels redovisning av föreningens verksamhet 
under året och information om kommande arrangemang. 

Arets upplaga av SKELLEFTEBYGDEN präglas något av an SKEFOs lokalhistoriska möte 
hölls i Norsjö. Därav några artiklar med Norsjö-anknytning. 

En påtaglig förändring i år är att vår mångårige redaktör Stig Henrik Viklund bett attfata 
några sabbatsår. Jag har därför tagit över uppgiften att sammanstä11a detta nummer. 

Styrelsen vill här passa på att tacka Stig Henrik för det arbete han lagt ner under tidigare år. 
Han har varit redaktör för årsskriften ända från det första året 1992 och ingått i 
föreningsstyrelsen från 1988 med olika förtroendeuppdrag bl.a. som mångårig sekreterare och 
ansvarig för föreningens bokbord. Stig Henrik har också varit något av en sammanhållande 
länk mellan de fyra kulturhistoriska föreningarna, Föreningen skelleftebygdens släktforskare, 
Skellefteå hembygdsföreningen, Västerbottens norra fornminnesförening och SKEFO. Vi 
förstår att det till slut kan bli för mycket, speciellt när nya intressanta uppgifter dyker upp. 
Stig-Henrik! Du är välkornmen åter när helst du känner för det. 

Till slut ett tack till alla som medverkat i årets SKELLEFTEBYGDEN. Det ligger mycket 
forskararbete bakom de artiklar som ni generöst ställt till skriftens förfogande tm glädje för 
SKEFOs medlemmar och andra lokalhistoriskt intresserade. 

Harry Åkesson 
Redaktör 
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Kyrkorna i Norsjö 
Utdrag ur informationsfolder. 

Fram till början av 1800-talet tillhörde Norsjö Skellefteå vidsträckta församling. Vid denna tid 
räknades den här landsändan som en avkrok och befolkningen fick kämpa en hård kamp mot 
missväxt och nödår. Avståndet till moderkyrkan var 8 mil och då det tog lång tid att till fots eller 
med häst fårdas till Skellefteå, kan man inte undra på att frågan om en egen kyrka i inlandet blev 
allt mer aktuelL Kyrkbyggandet kom också till stånd och 1811 togs Norsjös första kyrka i bruk. 

Norsjö kyrka 1811-1850 (Teckning förmodligen av kom. JA Linder) 

Det var en enkel timrad byggnad som förmodligen aldrig blev riktigt färdig. Sålunda hade den 
endast övertak och i stället för bänkar enkla sittbräden. Den måste ha varit kall och dragig 
eftersom ingen eldstad fanns. En minneslund och en minnessten mitt emot nuvarande Solbacka 
ålderdomshem på norra sidan om Skolgatan anger kyrkans läge. 
Fortfarande tillhörde Norsjö moderförsamlingen i Skellefteå. Men man hade i alla fall en egen 
kyrka, präst och klockare. Norsjös första präst var Johan Anders Linder, som tjänstgjorde som 
kapellpredikant i denna del av Skellefteå församling. Han flyttade senare till Holmsund och dog 
som senior c1erici (stiftets äldste präst) i det dåvarande odelade Härnösands stift. (Luleå stift 
tillkom genom en delning av Härnösands stift 1904) . 

... ··-···----·- -··-·--~ 

Norsjö kyrka 1850-1909 (Teckning : Lotten Finnberg) 
~f·· 
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1834 ombildades Norsjö kapellag till egen församling med moderkyrka i Norsjö och ett kapell i 
Jörn. Församlingens första k-yrkoherde var Hendrik Abraham Hasselhuhn. Den gamla kyrkan var 
nu i dåligt skick och tanken på ett nytt kyrkbygge uppkom. I augusti 1850 kunde den nya kyrkan 
invigas på Näset, 3 km från Norsjö samhälle. Den gamla kyrkogården och kyrkoruinerna tinns 
fortfarande kvar. Församlingens andra helgedom var en vitmålad korskyrka med tom i mitten. 
Utsikten från kyrkplatsen var vacker, men många tyckte att den låg för långt från byn. Under 
denna tid skedde en församlingsdelning. Jörn bildade 1892 egen församling och fick från detta år 
sin förste kyrkoherde. 
Opinionen för en flyttning av kyrkan blev med åren allt starkare och 1909 skrevs kontrak.'t med en 
bygbTJ11ästare om flyttning av kyrkan till den plats, där kyrkan nu står. 
1911 var kyrkan klar för invigning och glädjen var stor. Men den blev tyvärr kortvarig: Den 28 
juli 1912 användes kyrkan för sista gången. På aftonen samma dag gick ett våldsamt åskväder 
fram över samhället och en blixt antände kyrkan, som brann ner till grunden. 

Norsjö kyrka 191 l . Den förstördes genom eldsvåda 1912 (Teckning: Lotten Finnberg) 

Man beslöt nu bygga en större och mer tidsenlig kyrka. Arkitekt Fr. Falkenbergs ritningar 
godkändes och kyrkbygget skulle enligt ritningarna vara invigningsklart den 15 juli 1915. Men 
den 19 juni det året drabbades Norsjö församling av ett nytt hårt slag. Den så gott som 
invigningsklara kyrkan jämte klockstapeln brann ner till grunden. Brandorsaken har aldrig 
klarlagts. 

Redan den 24 juli samma år beslöt k")'rkostämman att en ny kyrka skulle byggas. Man använde 
samma ritningar och byggde kyrkan på samma plats. Dock gjorde man den ändringen att 
kyrktornet förstärktes och kyrkklockorna placerades i tornet. Den nerbrunna kyrkan hade haft en 
fristående klockstapel. Den 22 juli 1917 kunde församlingens femte kyrka invigas. Det är den 
helgedom som än idag utgör församlingens huvudkyrka. 
En av Norsjös egna snickare, Axel Finnberg, har gjort såväl altarskåp som predikstol och 
orgelfasad. Även den 18-stämmiga orgeln byggdes av en infödd Norsjöbo, N. O. Alm. En 
ombyggnad av denna orgel skedde omkring 1940 med oförändrad orgelfasad. 1988 uppförde 
Grönlunds Orgelbyggeri, Gammelstad den nuvarande 25-stämmiga orgeln. Där hittar vi den 
gamla fasaden och ett flertal stämmor från den ursprungliga orgeln. Målningsarbetet är utfört av 
Paul Stenmark, Norsjö. 
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Norsjö nuvarande kyrka invigd 1917. (Teckning: Lotten Finnberg) 
En liknande kyrka byggdes åren 1912-1915, men den brann ned, innan den hann tagas i bruk 

Kororgeln tillkom 1971. Dopskålen har skänkts av Norsjös legendariske skidlöpare Henning 
Isaksson och är ett vandringspris, som han fick efter att han tre år i följd vunnit svenska 
mästerskapet på 60 km. Takmålningarna som bl. a. avbildar de tio jungfrurna, är utförda av 
Yngve Lundström. Altarets krucifix samt Moses- och Paulus-figurerna på sidofålten är gjorda av 
Otto Strandman. Det sju meter höga korfönstret, där regnbågen, som symboliserar Guds löften 
(1 Mos. 9:8-16), lyseröverNorsjöbygden, ärutförtavN. P. Ringström. 
1962-63 genomgick kyrkan en genomgripande restaurering, varvid vapenhuset fick en ny 
utfonnning. BI. a. fick kyrkan brudkammare och kapprum. Detta möjliggjordes genom att 
trapporna till läktaren placerades inne i kyrkan. 
Norsjö kyrka står nu, efter en pietetsfull restaurering, öppen varje dag för besökare, som kan se 
och lära känna den sista i raden av de tre församlingskyrkor, som Norsjö församling uppfört på 
samma plats under en följd av åtta år. 
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Norsjöbilder 1858 
Per Andre 

Norsjö hade kungligt besök 1858. Det var kronprins Carl (han som senare blev kung Carl XV) 
som reste norröver för att lära känna land och folk. 
Den 7 augusti kom kronprinsen till Skellefteå där han med sin svit tog in på prostgården. Då man 
borde ta del även av inlandets problem gjordes dagen därpå en avstickare till Norsjö. 
Vägen dit var så dålig att fYrhjuliga vagnar inte kunde nyttjas, endast tvåhjuliga kärror. Som 
intresserad hästkarl körde Carl själv sin schäs medan skjutspojken åkte bakpå. 
I Norsjö övernattade sällskapet säkert hos kyrkoherden E J SoJander i prästgården. Dagen därpå 
deltog man i gudstjänsten i 1...-yrkan högt uppe på Näset och strax därefter återvände sällskapet till 
Skellefteå. 
I den lilla svit som åtföljt kronprinsen till Norsjö ingick kammarherren Fritz von DardeL Denne 
var en skicklig målare och tecknare men han var också militär, vilket denna tid betydde 
att han var van att handskas med hästar. 
Vid avresan från kyrkan upptäckte von Dardel att skjutshästen inte hade vanligt betsel i munnen 
utan bara en grov segelgamstöm runt nosen. Han skulle själv köra, men vågade inte ge sig av 
nerför den branta utförsbacken från k)'rkan utan ett riktigt järnbetseL Trots skjutsflickans 
protester anskaffades ett sådant men det visade sig att hästen var alldeles ovan vid sådana 
anordningar. När den fått ett betsel i munnen skakade den häftigt på huvudet och satte av i sken 
nerför kyrkbacken. Kronprinsen som åkte före höll på att bli påkörd och von Dardel lyckade få 
stopp på den vilda fården bara genom att styra in hästen i skogen vid sidan av vägen. Kärran slogs 
sönder och samman men de två åkande klarade sig med stukningar och blåmärken. Hästen 
stannade darrande som paralyserad. Och kärrans ägare måste ersättas för skadorna. 

Medan ett nytt ekipage skaffades fram och hästen fick sitt vanliga betsel - dvs ett snöre omkring 
mulen - gick von Dardel till fots nerför sluttningen och tecknade där den vackra utsikten över 
landskapet. 

Man förklarade för honom att här i Norsjö användes hästama mest på vintern. Sommartid 
färdades man vanligen på vattendragen. Om vintern var kylan så sträng att det kalla stålet skulle 
skada hästen i munnen. Man brukade därför köra dem på samma sätt som renarna, dvs med ett 
enkelt snöre över den känsliga mulen. 
Under återresan från Norsjö stannade kronprins Carl vid Lidsträsket där han badade och 
"avmålade en vacker vy'' -han var en talangfull landskapsmålare. Men kom ändå till Skellefteå 
före det övriga sällskapet. 
Under resan tecknade von Dardel flitigt. En del av teckningarna använde han som underlag för 
xylografier (träsnitt) som illustrerade de reseberättelser han skrev för olika tidningar. I artiklar 
om norrlandsresan 1858 uppfann von Dardel en diktad huvudperson, kronprinsen nämns aldrig, 
och han skrev under pseudonymen M. de Saint-Blaize. (Hans föräldrar bodde vid denna tid i 
Saint-Blaize nära Neuchatel i Schweiz, vilket gav hans pseudonym). 
Några av von Dardels bilder från resan till Norsjö 1858 har kunnat återfinnas och återges här. 

Om kronprins Carls Skelleftebesök 1858 se artikel i Lilla Skelleftebladet nr 19, nov 1994. 
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Nordsj6. 

"I förgrunden en urskog härjad av stormen, längre bort landtungor ute i sjön och därbortom blå 
berg och några torftiga kojor på stort avstånd från varandra" (Ur "Le tour du monde") 

Utsikt över Norsjön som F von Dardel såg den 1858 och som hans teckning uppfattats av 
xylografen. Topografin verkar något överdriven. 

De:ounta perillease. 

"Farlig nedfart" 
Backen från kyrkan i Norsjö där von Dardel kör sin kärra till skogs medan skjutsflickan rädd och 
gråtande klamrar sig fast vid honom. 

Båda dessa illustrationer finns i "Le tour du monde" 1862, den nedre dessutom i den tyska 
tidskriften "Globus" 1863. 
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"Afresa frän Nor.s]ö. 
Dardels häst, ovan vid betsel, skenar utför kykobacken och forstör sitt seldon. " 

I den första kärran kör kronprins Carl som håller på att bli påkörd av Dardel. 

"Hästen, som återfll tt sin nosgrimma, återgår till sitt milda naturliga lynne" 

Båda teckningarna av von Dardel finns på Nordiska Museet, Stockholm. 
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Orglar och orgelbyggare i Norsjö socken 
Ewa Eriksson-Sundberg ( 1 980) 

Denna artikel skrev Ewa Eriksson som elev pä gymnasiet i Skellefieä (åk E 3a) 1979-80. 
Uttryck som "i dag", "nuvarande" och liknande gällde således 1980, men berättelsen om 
orgelbyggarna är som historik ändå aktuell även i dag. Därfor har vi hett att få ta med den i 
årets "Skelleftebygden" ::.peciellt passande eftersom SKEFOs lokalhistoriska möte hållits i 
Norsjö i är. 

Musikalitet, uppfinningsrikedom och händighet, det var något av det som kännetecknade 
Norsjöbor på 1800-talet. 
Kombinationen av dessa egenskaper var förmodJjgen grunden till det orgelbyggande som 
förekom i denna socken. 
Det var inte bara ett par orgelbyggare som var aktiva, utan denna verksamhet var mycket 
utspridd. Det fanns närmare bestämt elva kända orgelbyggare, som var verksamma inom Norsjö 
socken i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Dessutom får man räkna med att det fanns 
många som provade på orgelbyggandet - med bättre eller sämre resultat. A v de elva kända 
orgelbyggarna var inte mindre än nio ur samma släkt, nämligen Jan-Janehas (Johan Johanssons), 
Fäboudden Bjurträsket. Se bifogad släktförteckning. 

Som jag uppfattade det är Erik Klingstedt (1846- 1937) den ende som inte var uppväxt med 
orgelbyggandet Han växte upp i Klingnäs. Hans föräldrar Östen och Ulrica kom från 
storkågeträsk resp. Myckle. Fadern var känd klockmakare, så händigheten och 
uppfinningsrikedomen hade Erik tydligen ärvt från sin far. Sin första orgel gjorde Erik då han var 
20 år. Till modell hade han en gammal piporgel som han plockat sönder och studerat bit för bit. 
1870 flyttade Klingstedt till Medle, där han fortsatte med orgelbyggandet Han började nu 
tillverka kammarorglar mer verkstadsmässigt Khngstedt beställde spelbord och stämmor från 
Tyskland. Själv gjorde han bälgen, tramporna och snickrade ytterhöljet. Dessutom gjorde han den 
viktiga stämningen. 
Han upphörde med sin verksamhet p.g.a. förlorad synförmåga. Enligt en avlägsen släkting var 
han även nästan döv och krävde absolut tystnad när han skulle stämma sina orglar. Under sitt 
långa liv hann Erik Klingstedt tillverka 326 st pip- och kammarorglar. Två av hans kammarorglar 
finns hos Lambert Klingstedt, Fromheden. 

Olof Andersson-Alarm (01-Annersa), f 1818 var den som bötjade bygga orglar i Norsjö och 
som sådan blev han också lärofader och inspirationskälla för de orgelbyggare, som följde i hans 
spår. När han började sitt orgelbyggande är det ovisst om det fanns någon orgel i Norsjö. Som 
förebilder till de piporglar han byggde stod nog de kyrkorglar, som fanns i Skellefteå lfs och i 
Piteå, vilka 01-Annersa varit och tittat på. 
Det påstods art han aldrig använde sig av några ritningar till sina orglar, som han själv gjorde alla 
delar till. 01-Annersa byggde bl.a. flera kyrkorglar, t. ex till Öster-Jörn (1850), Vindeln och 
Norsjö. Jörn hade då varken präst eller klockare. När det skulle hållas högmässa skjutsades 
Norsjö-prästen till Bjurträsket Därifrån körde 01-Annersa till Jörn, så han tjänstgjorde både som 
skjutsbonde och klockare. Orgeln i Öster-Jörn användes i 99 år. För orgeln han byggde till Norsjö 
fick han inte betalt förrän efter ett par år, eftersom man först vi11e "testa" den. Orgeln fick 
godkänt och 01-Annersa fick så småningom 700 kr. 

~t r-
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01-Annersa dog i 60-årsåldem. Han fick "stenpassion", urinsten och urinförgiftning. 
Även 01-Annersas bröder Johan Ask och Pehr Bjuhr var aktiva orgelbyggare även om de inte var 
lika namnkunniga som deras bror. Johan Ask var mest känd som orgel och pianostämmare, 
urmakare och klockbyggare, men han byggde även kammarorglar och ett piano. Asks orglar hade 
en så typisk klang, att man direkt kunde säga att det var en Ask-orgel 
Pehr Bjuhr tillverkade många kammarorglar och även han gjorde alla delar ti11 sina orglar själv. 
Både Ask och Bjuhr var skickliga på att spela, även om deras samtida inte tyckte att de hade s. k. 
spel fingrar. 

Den mest produktive orgelbyggaren var nog ändå Per Olof Finnberg ( 1853 - 1 930), som 
förutom Klingstedt inte var av Jan-Janehas släkt. I mänga Norsjöhem finns kammarorglar byggda 
av Finnberg. Han var den siste av den äldre orgelhyggargenerationen inom Norsjö socken. Han 
lärde sig orgelhyggarkonsten av Pehr Bjuhr i Finnäs. Senare fortsatte han med egen tillverkning 
vid sidan om jordbruket. Han fick två gånger första pris för sina kammarorglar. 

Finnberg hade alltid namnbricka på sina 
kammarorglar, så det är lätt att se vem som 
hade gjort den. På hembygdsgården i Norsjö 
finns en sådan orgel, skänkt av Gustaf 
Sandströms sterbhus. 

PO Finnbergs verkstad: 
På bilden Axel och Per-Olof Finnberg samt en lärling. 

~~~ 
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Olof Rickard Alm ( 1850 - 1 898 korn från Stensl iden. Han tillverkade i huvudsak piporglar, men 
även åtskilliga kammarorglar. Hans son Frans Lambert Alm (1891 - 1928) hann under sitt korta 
liv tillverka 40- 50 orglar till skolor, bönhus och hem. I Pjäsörns DHR-lokal står den sista orgeln 
han tillverkade. Byborna ville ha ett instrument. Då samlade man pengar på fester och auktioner 
och så köpte man ett orgelharmonium (omkr. 1920) tillverkat av Frans Alm, som i sin ungdorn 
bott i Pjäsörn. Trots många års prövningar som skolorgen och utan översyn, är orgeln i gott skick. 
Familjen hade jordbruk, men ändå hann Frans ägna tid åt att stämma pianon och utbilda sig själv 
som musiker. Han tog organistexamen 1926. 

Anders Holm var inte så känd som orgelbyggare i sin hemsocken. Han emigrerade till Amerika 
från sin födelseby Raggsjö. Flera andra ungdomar for också över, bl. a. ett par systrar till Anders. 
I Amerika arbetade han ett tag på en orgelfabrik När han korn tillbaka från Arnerika stannade 
han ett tag i sin hemtrakt. Sedan flyttade han till N. Sunderbyn där han arbetade med jordbruk 
men även orgelbyggande. 
Hans brorsdotter Elin Holm-Nyman berättade att Anders första hade byggt en lite orgel som 
fanns i hennes hem. Sedan byggde han en större, som hon och hennes syskon lärde sig spela på. 
Den orgeln ägs av Kerstin Holm, Raggsjö. 

För Norsjöbon var dock Alm-släkten i Bastutjärn de verkliga orgel specialisterna. De andra 
orgelbyggarna sysslade ju förutom orgelbyggandet även med många andra hantverk, men 
bröderna Alm specialiserade sig på orgelbyggandet 
Oskar Alm började först som lärling hos 01-Annersa i Bjurträsk Hans läslust drev honom sedan 
till seminariet i Härnösand, som var närmaste stad för högre utbildning. Det sägs att han gick till 
fots när han for. Efter sin utbildning blev han lärare och kantor i Boden, omkr. 1875. Sitt intresse 
för orgelbygge hade han kvar. Han hade under sina ferier studerat hos en orgelbyggare Ek i 
Medelpad. Dessutom hade han gjort studieresor i Europa. 
I Boden startade han en orgelfabrik, som i huvudsak byggde kyrkorglar. l den fabriken byggdes 
ett 30-tal orglar och där utbildades en ny generation orgelbyggare, bl. a. Elis Alm och senare 
Grönlund, Kåge, som kom att starta egen orgelfabrik 
01-Annersas orgel i Norsjö kyrka var utsiiten och skulle ersättas i samband med flyttningen av 
kyrkan. Oskar Alm gjorde arbetet och monterade dit en orgel från sin egen fabrik. Den orgeln 
brann upp vid kyrkbranden 1912. I kyrkan som invigdes 1917 stod en ny Alm-orgel, monterad av 
bl.a. Elis Alm. 

Petter Alm var orgelbyggare på heltid, kan man säga. Han började tidigt och lärde, som sin bror 
Oskar, av 01-Annersa. Petters förstlingsverk var en liten kammarorgel, som numera ägs av Siv 
Forsman, född Björk, Norsjö. Därefter följde piporglarna hos Per-OlofBjörk och Moses 
Dahlberg. Björks orgel byggdes 1879 medan Hedvig väntade sonen Per. Eftersom orgelbyggandet 
skedde i köket och det fanns sex barn tidigare (födda 1866- 1877), förstår man att 1879 blev ett 
minnesår. Per föddes lyckligt (senare känd som slaktare och stor humorist) och orgeln blev klar, 
en prydnad för Per-Olas kök. 

Förutom att orgeln skulle låta bra, lade Petter ner stort arbete på sina sniderier och detaljer på 
orgelskåpet 
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Några data: 
Klaveromfång 
Stämmor: 

C-f3 
Täckt 8 fot av furu 
Öppen 8 fot av furu 
Pricipal C - F+ täckta pipor 
Öppen 8 fot av furu 
Ståkstämma C - G+ gemensamma pipor med täck't 8 fot. 
Öppen 4 fot 

Lägsta oktaven är av furu, resten är gjord av orgelmetall med hög tennhalt. Metallpiporna 
är tillverkade i Tyskland. 
Baskoppel, diskantkoppel 
Heltonstangenterna är belagda med celluloid. Ursprungligen var de dock täckta av horn. 

Petter Alms piporgel i Björks mangårdsbyggnad. 
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Det tog 300 dagar för Petter att bygga orgeln. Den betalades med 150 kr. Kostnaderna för 
tennpiporna tillkom. 
Orgeln som står hos Mauritz Dahlberg tillverkades 1878. Den är inte lika påkostad som orgeln 
hos Per-Ola Björk, och var således inte heller lika dyr; förutom föda 75 riksdaler. 

Några data: 
Klaviaturomfång 
Stämmor: 

C-D 
Täckt 8 fot av furu 
Öppen 8 fot stråkstämma av furu (Den lägsta oktaven gemensam 
med föregående stämma) 
Öppen 4 fot pricipal. 
Denna stämma är från en kyrkorgel i Norrbotten. 

Orgeln har stor matarebälg med tillhörande fottrampa till höger nertill 
Orgelskåpet är målat ådrat i ek, stiliserad. 
Heltonstangenterna är belagda med horn 

Orgeln tillverkades där den står än i dag åt gårdens dåvarande ägare Moses Jacobsson-Bergmark. 

Piporgeln i Mauritz Dahlbergs kök 

Furu var det träslag man använde i orglarna. Det växer sakta i dessa trakter och det gör att det blir 
hårt och ger en vacker klang 
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Mauritz Dahlberg berättade vid ett tillfälle att "sete" (hyvelbänken) som Petter använt när han 
gjorde Dahlbergs orgel står kvar i ett uthus. Där fanns mått inskurna på pipornas längd. Man kan 
väl förmoda att han använde samma bänk när han gjorde orgeln hos P-0 Björk. Petter gjorde i 
många fall a11a delar till orglarna. Det sägs också att han tillverkade verktygen själv. 

Dessutom tillverkade Petter en orgel åt sin faster Karolina, gift med A Hällgren i Långträsk Den 
liknade P-0 Björks orgel. Hällgrens gård står numera öde. Sterbhuset sålde orgeln enligt uppgift 
till Ahnqvist i Ursviken.(se not *). Den orgeln är helrenoverad och försedd med elektrisk 
luftförsötjning. På hembygdsgården i Norsjö står också en "Petters-orgel". Den har haft många 
ägare i övre delen av socknen. John Lindberg tog hand om den i en hölada. Orgeln var 
sönderplockad men har nu ställts upp. Bälgen är bara trasor och furupiporna är förstörda av fukt. 
Ett exempel på hur det också kan gå med en piporgeL 

"Peres" och "Mosis" - orglarna står kvar i sitt gamla kökshörn längst från spisen, där värmen 
eller kylan - var jämnast. Husen har inte förändrats nämnvärt. 

Hur hade man då råd att skaffa dessa piporglar, som kostade ungefår lika mycket som en 
medelklassbonde hade i årsinkomst ? Enligt Ernst Westerlund, Skellefteå museum, berodde det 
på att skogsbolagen vid kusten bötjade köpa skog och avverkningsrätt av bönderna i socknen, 
vilket gjorde att folk fick kontanter att köpa för. 

Sin första kyrkorgel byggde Petter till Malå kyrka. Sedan flyttade han sin verksamhet ti11 
Norrbotten. Delvis byggde han orglar på egen hand, bl.a. i Luleå. En av de orglar han byggde där 
blev den första i övre Norrland som utrustades med elektrisk lufttillförsel. Men oftast arbetade 
Petter i sin broders fabrik i Boden. 
Petter var känd för att ha ett säkert tonöra. Han blev mycket irriterad om det spelades falskt eller 
fel. 
Petter Alm bildade aldrig familj i motsats till de andra, som ofta tycks ha engagerat sina söner 
som hantlangare. Han var nog bohemen bland orgelbyggarna. Petter drabbades av sinnessjukdom 
och dog på vårdanstalt. 

Orgeltraditionen fördes sedan vidare av brorsonen Elis Alm. När han skulle ut i livet föll det sig 
naturligt att han for til1 farbröderna i Boden för att lära. Han byggde själv orglar till kyrkorna i 
bl. a. Sorsele, Harads och Kåge. Dessutom deltog han i renovering, stämning och uppsättning av 
orglar som farbröderna gjort. 
Elis Alm stämde också pianon, byggde och reparerade kammarorglar och på äldre dar tog han 
emot instrument för reparation i sitt hem. 
Dottern Dagny berättade att fadern alltid var någon månad i Boden på orgelfabriken. Sedan 
gällde det att montera orglarna i de olika kyrkorna. Med den tidens samfärdsmedel förstår man 
att familjen inte såg fadern på långa tider ibland. Hans fru Nanny var småskollärare. Dessutom 
fanns ett litet jordbruk och en stor familj att sköta. "Mamma var inte alltid så glad åt att pappa 
var borta så mycket", sa Dagny. 
Almarna var mer "hantverkare" inom musik. Chatarina-grenen, "Klockar-Lidens" var utövare, 
men musik- och sånggåvor finns genom släktleden. 
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"Musikalisk begåvning och intresse för musik fick vi i arv. Det fanns också instrument att öve på. 
Ofta kom släktingar och vi övade och spelade marscher, valser, Månskenssonaten ... " 
Så berättar Dagny Alm-Cederholm, 78. Hennes glädje över musiken är inte att ta miste på. 
Norsjös orgelbyggare har väl fått vara förmedlare för glädjen över musiken. De satte redskap i 
händerna på Norsjöbor, vare sig man spelade ur Hreffners koralbok, Sions Toner, An der schönen 
blauen Donau eller Napoleons marsch över Alperna! 

Källor: 
Intervjuer: Märta Alarm- Gustafsson, 80, Bjurträsk 

Dagny Alm- Cederholm, 78, Bastutjärn 
Inga Björk- Johansson, 66, Bastutjärn 
Elin Holm- Nyman,71, Norsjö 

Orgelbeskrivningar, Olof Arnqvist, Skellefteharnn 
Norsjöboken. Beskrivning över Norsjö socken 
Ur Västebotten 1949: Bidrag till kännedom om orgelbyggerier i norra länsdelen, O. Arnqvist 
Skellefteå Museums klipparkiv 
Norsjö husförhörslängder, mikrofilm 

Not*/: 
Orgeln köples av Börje Almqvist och den är f ortfarande i släktens ägo. Den f inns i dag (1999) i 
Holmstrand utanfor Fällfors. Monteringen av orgeln på nuvarande plats gjordes av Olof 
Ahrnqvist (obs med "r "). Han konstruerade även den elektriska lujitil/förseln. Maskineriet är 
placerat på vinden ovanfor orgeln och är ljudisolerat så attfläkten inte ska störa musiken. 

Petter Alm Elis Alm 
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Bodbergs-Sara 
En legendarisk nybyggardotter i Norsjöbygden 
Britt-Marie Nordström: 

l Norsjöbygden finns en stark berättartradition och minnen från 1800-talet är ännu muntligt 
bevarade. Bland dessa finns berättelserna om Bodbergs-Sara, den ogifta nybyggardottern som 
kom att bli ägare till ett stort hemman och drev det med stark hand under nära femtio år. 

Nybygget i Bodberg 
Det var i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet som folk närmare kusten i ökad 
omfattning sökte sig upp mot inlandet och tog upp nybyggen. De uppmuntrades av 
möjligheterna att få skattefrihet ett antal år. Folkökningen i de gamla kustbyarna tvingade 
också unga familjer att söka sig till nya platser för sin försörjning. 

Nybyggarna sökte sig till bergssluttningarna där frosten inte kom så tidigt. Till Bodberg ca en 
mil öster om Norsjö sökte sig Saras föräldrar Johan Hermansson från Skråmträsk och 
Christina Hansdotter från Kvavisträsk. Johan var född 1773 och Christina 1780. Johans far 
Herman Hansson hade innan han flyttade till Skråmträsk varit soldat i Varuträsk under 
namnet Skilling. Han var gift med Catharina Persdotter från Skråmträsk. Christina var från 
den kända Zachrissläkten i K vavisträsk. Fadern var Hans Johansson och modem hette Catrina 
Ericksdotter. 

Förrådsbod uppförd det svåra året 1809 av Johan Hermansson.(Foto Guy Nordström) 
~r~ 

1802 insynades Bodberg som nybygge. Det var ett mycket stort hemman på 700 hektar. Nu 
följde en arbetsam tid för Johan och Christina. Byggnader skulle uppföras, marken brytas upp 
för odling och kreaturen skulle skötas. 
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l ganska tät följd kom också barnen, så småningom nio stycken: 

Johan född 1803-05-03 
Per född 1804-11-03 
Nils född 1807-06- J 1 
Catharina född 1809 
Hans född l 812 
Sara född 1814-0 3-13 
Anders född 1 81 8 
Maja Stina född 1821 
Anna Greta född 1823-03-27 

Man kan tycka att den traditionella ägarföljden från far till son nu var säkrad, men så blev 
bara delvis fallet. Sonen Per köpte i slutet av 1820-talet nybygget Mörttjärn av OlofNilsson 
från stämningsgården för 30 riksdaler men sålde det efter en tid till sin bror Johan för 160 
riksdaler. Johan verkar ha varit den starkaste av bröderna och kom att driva nybygget i 
Mörttjärn med järnhand. Per flyttade en tid till Skellefteå men kom igen och bodde i Bodberg 
fram till sin död. l husförhörslängderna beskrivs han som bräcklig och sjuklig. Han läser 
någorlunda men klarar inte utantilläsningen av huvudstyckena i katekesen. l folkmun kallades 
han "Per-Janscha-om" p g a sin obeslutsamhet. Hans syster Sara däremot läser försvarligt och 
klarar utantilläsningen bra. 

Bouppteckningen 1838 
Saras mor dör 1838 efter att ha varit sängliggande i 16 år. Bouppteckning upprättas den 8 
november samma år. Under rubriken fastighet står: Hälften av krono Nybygget Bodberg i 
Norsjö Socken, som fadren Johan Härmansson ännu innehar, värderas såsom medelmåttigt 
välhäfvdat, högst i afseende på Åbyggnaden till högst 333,16 R. Glds. A v detta får man 
intycket att Hermansson redan sålt halva fastigheten, men i mantalslängden för 1840 står han 
som ensam ägare. Man kan tycka att det var ett lågt värde för den stora fastigheten men 
skogen var på den här tiden knappt någonting värd. Kreaturen består av en liten häst på 16:e 
året, värderad till 19 riksdaler och 7 kor, värde 59 riksdaler. Dessutom finns en liten 
sommarkalv, 9 gamla får och 11 lamm. Men trots sin stora familj har Johan kunnat hjälpa 
andra som säkert varit nödställda .. En ko har lånats ut till Johan Andersson i Kvarnheden och 
enligt bouppteckningen är det osäkert om den kan återfås. Därutöver har 8 får och lamm och 
en get lånats bort. Här anar man en karg och bister verklighet i många hem, men också en 
vilja att hjälpa dem som hade det sämre. 

Inventarierna får anses motsvara genomsnittet vid denna tid, vad som avviker är det stora 
bokinnehavet för en nybyggare, närmare 40 titlar, de flesta av religiös karaktär. Trots mödan 
att arbeta upp nybygget verkar familjen ha det relativt gott ställt. Hermansson har 5 tunnor 
och 2 Vz skäl kom och 9 skäl råg, 1h tunna kommjöl och l Y:z tunna brödmjöl (vetemjöl?) 
Spannmålen värderas till 70 riksdaler. Men Hermansson har även lånat ut en tunna kom till 
mågen Daniel Carlsson, tre och en halv tunna till sonen Johan i Mörttjärn och en tunna till 
sonen Nils. Totalt värde för den utlånade spannmålen är 49 riksdaler. 

I bouppteckningen finns inget innehav av potatis. Ända vet man att vid den här tiden odlades 
den allmänt i Norsjötrakten. Det kan tänkas att R~Jlna modernitet ännu inte hade börjat 
uppskattas i Bodberg, eller att den inte tillmättes något högre värde. Byn blev senare känd för 
att odla mycket potatis och kallades t o m "Potatberje". 
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Hermansson har även 16 tunnor tjära, som värderas till 40 riksdaler. l kontanter finns endast 
1 1 riksdaler och 11 skilling. Men han har kunnat låna ut överraskande stora belopp. Till 
mågen Daniel Carlsson har han lånat ut 300 riksdaler. Hans äldsta son, Johan i Mörttjärn, är 
skyldig 218 riksdaler. Därutöver har Herrnansson lånat ut mindre belopp till nära 20 personer. 
Totalt rör det sig om nära tusen riksdaler i fordringar. Boet värderas totalt till 2 011 riksdaler, 
vilket är en ganska stor summa för ett nybygge vid denna tid. 

Sara och Nils tar över 
Johan Hermansson säljer i början av 1840-talet halva sitt hemman till sonen Nils och den 
andra halvan till dottern Sara. Hon är då ännu inte fyllda 30 år. Hos Sara bor nu hennes far, 
brodern Anders, systrarna Anna-Greta och Maja-Stina samt olika pigor och drängar. Ett nytt 
hus har byggts 1839 för Nils och hans hustru Anna Caj sa och deras barn .. Syskonen Maja
stina och Anders flyttar så småningom till Skellefteå. Den sjuklige brodern Per flyttar 
antagligen mellan syskonen i Bodberg. 

Det berättas om Saras bror Johan Johansson i Mörttjärn att han styrde sitt hus med 
envåldshärskarens säkerhet. Han hade noggrann ordning i allt och hans ord motsades aldrig av 
hustru och barn. Det husliga livet präglades av gammaldags, allvarlig gudsfruktan med bön 
och psalmsång. När det gällde jorden ansåg Johansson det viktigt med tidig sådd för att få 
skörden mogen innan höstfrosten kom. Därför strödde han ut aska från sina brända tjärdalar 
på våren för att skynda på snösmältningen, något som sannolikt också tillämpades i Bodberg. 

Saras brors sonson Edvard Nilsson. född 1891, arbetade 1949-1961 med en miniatynnodell 
i skala 1 :30 över nybygget i Bodberg. Den sålcies-1965 till Norsjö konunun och finns nu på 
Hembygdsgården. Delar av modellen ovan. (Foto: Holger Nyström.) 



En fordrande arbetsgivare 
Gammaldags gudsfruktan präglade även livet i Bodberg. Sara var fordrande mot sina 
anställda och en dräng skall ha sagt: "He geick aldrifa wil anne än om man läst en duktigt 
lang en bordsbön ". 

Johan Johansson son, GustafOlofTjemqvist, senare känd predikant bosatt i Degerträsk, var 
född 1842 och anställdes vid tolv års ålder som getare hos sin faster Sara. Hon hade då 
upparbetat sitt hemman så att det kunde föda fyra hästar, sjutton nötkreatur och sextiosex får. 
Tjemqvist har berättat om hur koma skulle val1as och drivas hem från skogen varje kväll . 
Hon fordrade även att fåren som vistades i skogen hela sommaren skulle ha tak över huvudet 
på nätterna. På kvällarna fick Gustaf därför locka alla sextiosex fåren till det stora 
sommarfåhuset vid gården. 

Efter tre år som getare fick Gustaf anställning som dräng på den stora gården. Då fick han en 
årslön av trettio riksdaler, ett par skor, ett par handskar ett par sommarbyxor och två marker 
ull. På den här tiden var det vanligt att hästarna fick gå på bete i skogen när de inte var i 
arbete. När hästarna skulle tas hem från skogen fick drängen sex skilling extra för att hämta 
dem. Fastern brukade varje år låta en tredjedel av jorden ligga i träda. Men för att hålla 
ogräset borta måste trädesjorden då och då plöjas. Hon brukade då med ett vänligt leende 
säga till Tjemqvist: "Eint skull i kånnafa /aj deg, somjer se Ieveick oppafoten, attlaijt reda 
oppa en häst i natt.!" Vanligen brukade han vara hemma med hästen vid fyratiden på 
morgonen och då var husfolket fårdigt att gå ut i slåtterarbete. Aldrig satte det i fråga annat än 
att Tjemqvist skulle följa med som vanligt. 

Al bina Asp) und var omkring åren 1869-1872 getare hos Sara. Hon har berättat att Sara hade 
en gris som brukade få gå ute med koma i skogen. Grisen var sällskaplig och brukade följa 
Albina men så småningom upptäckte man att den tog sig friheten att suga på komas spenar. 
Den fick då stanna hemma men grisen rymde och letade rätt på korna. 

En dag inträffade en tragisk händelse. I ladugården fanns en get som brukade vara ute med 
korna. En dag var den sjuk och skulle få stanna hemma. Albina tyckte synd om geten och 
släppte den i en kätte. Men under dagen hade den försökt hoppa över kanten och fastnat så 
illa mellan ett par bräder att den hängdes eller stryptes. Albina var då i 11-12-årsåldem. Som 
straff för att hon släppt geten i kätten fick hon flå geten. Alternativet var stryk. Hon ömsom 
grät och ömsom flådde under kvällen och natten. Senare har hon berättat att hon nog hellre 
skulle ha valt stryk. 

Renägare 
Sara hade även skaffat sig renar, något som då var möjligt även för icke samer. Vare år skulle 
hon betala en summa till samen som hade sett efter renarna. När betalningen skulle göras upp 
var det enligt Sara en fördel om man hade en liter brännvin hemma. Vid sin död 1886 hade 
hon ca 25 renar som värderades till totalt 150 kronor. 
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Bostadshuset byggt 1839 för Saras bror Nils och hans familj . (Foto:äg. Elvy Vestermark) 

Stark och godhjärtad 
Förutom sin viljestyrka hade Sara även stor kroppsstyrka. En dräng hade ombetts tömma och 
rensa en kallkälla där gårdens dricksvatten togs. Men han klarade det inte eftersom vattnet 
rann till lika fort som han öste. Sara gick då själv dit och hon kunde tömrna och rensa källan. 

Sara var en godhjärtad människa. Under det stora nödåret 1867 hade hon tydligen lyckats 
förse sig bättre än många andra och hade lager av mjöl hemma. Säkert hade hon även tillgång 
till kött av kreaturen. Hon bakade kombröd och delade ut till tiggare. Ibland kunde det 
komma flera behövande per dag och hon bjöd alla på mat och kaffe. Det berättas att ingen 
gick ifrån hennes hem utan att ha fått något med sig. 

En familj Bjuhr i B jurträsket måste i början av t 860-talet sälja sitt hemman på exekutiv 
auk'lion. Nils Johansson Burvall från Mossarotträsk hade tjänat som dräng i Bjurträsket. Han 
hade träffat en flicka som han ville gifta sig med och ville köpa hemmanet men hade inte 
pengar härtilL Han gick till Sara och berättade om sin situation och hon lånade honom 200 
riksdaler så att han kunde köpa hemmanet. Enligt en annan källa skulle summan ha varit hela 
3 000 riksdaler, ett inte otroligt belopp då det gällde ett stort hemman. 

Nils och Anna Kajsas familj 
Nils var liksom system Sara en framgångsrik bonde. Han dog emellertid redan vid 50 års 
ålder i sviterna efter en hjärnblödning. Hustrun Anna Kajsa stod då ensam med sju barn. Men 
familjen hade det gott ställt av bouppteckningen att döma. Barnen fick ärva värden 
motsvarande över 1200 riksdaler var och hustrun hälften av tillgångarna. Anna Kajsa drev 
själv hemmanet första tiden, därefter tog sonen Nils över. Han sålde det emellertid ganska 
snart til1 syskonen Stina Kajsa född 1843 och Hans Olof född 184 7. Hans Olof byggde en ny 
gård medan systern bodde kvar i gården som he~s far Nils hade byggt. Hon gifte sig 1777 
med den unge Erik Jonsson, som varit dräng både hos fastern Sara och hos henne. Men Erik 
dog redan t 780 då Stina Kajsa väntade sitt andra barn. Hon drev därefter sitt hemman i 
Bodberg med hjälp av tjänstefolk. 
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Bouppteckningen efter Sara 
Sara dog den 22 oktober 1886 vid 72 års ålder. Arvingarna bestod av syskon och syskonbarn. 
Dessutom hade hon testamenterat en lika stor summa till pigan Anna Gretha Olofsdotter som 
var och en av syskonen skulle fä. Den sistnämnda kallades "Pig-Greta" för att skilja henne 
från Sarassyster med samma förnamn. Hur många av syskonen som då var i livet framgår inte 
av bouppteckningen. Klart är dock att hennes yngre syster, den då 63-åriga Anna Gretha 
fortfarande levde. 

Vid sin död var Sara en välbärgad kvinna. Bland sängkläderna fanns hela 26 fållar med 
täcken, värderade till mellan 12 och 37 kronor, ett högt värde i dåtidens penningvärde. Hon 
hade också ett stort antal hudar och skinn av får och renar, både beredda och oberedda. 
Eftersom detta är lång mer än vad hushållet behövde kan man anta att hon även hade 
tillverkat för försäljning. 

Kreaturen bestod av 7 kor och 2 kvigor, 2 getter, 12 får och 18 lamm. Alla korna namngivna i 
bouppteckningen: strimm, stjärn, rajs, rosina, gullros,.fager, spank, samt kvigorna dräppet 
och svärt. Några hästar hade hon inte när hon dog, kanske lånade hon av syskonbarnen 
Stina Kajsa eller Hans Olofvid behov. 

En riktig modernitet fanns även hos Sara, en symaskin från Mora Fabrik, värderad till 25 
kronor. Symaskinen skulle tydligen användas flitigt, för bland inventarierna ingick även stora 
mängder tyger av ylle och bomull , både köpta och hemvävda, randiga och rutiga bomullstyger 
i olika färger. Sannolikt hade hon under åren samlat på sig mer än vad hon egentligen 
behövde. 

Boksamlingen innehåller bl a två band med predikningar av Waldenström och 25 årgångar av 
Rosenius ' Pietisten. Detta erinrar om att de nya väckelserörelserna nått Bodberg. 700 kronor 
av boets tillgångar avsattes vid bouppteckningen till in- och utländsk mission enligt ett 
framfört önskemål av Sara före sin död. 

Saras kontanta fordringar uppgick till 8 195 kronor, varav till Skellefteå sockens sparbank 
2 750 kronor. Dessutom hade hon fordringar till ett 30-tal personer, bland dem en fordran på 
l 050 kronor hos dåvarande handlanden i Norsjö, J A Grahn, som kallades "Barjarn", d v s 
borgaren. Antagligen hade Sara levererat skinn och hudar och fållar, kanske även andra varor 
till honom och ännu inte fått ersättning för dessa. 

När bouppteckningen redan är bevittnad och underskriven inträffar något överraskande. Man 
upptäcker att man glömt bort själva fastigheten som Sara ägde! Tre månader efter görs ett 
tillägg där fastigheten värderas till 5 000 kronor, varvid hela bouppteckningen slutar på 
15 923 kronor. 

Varför så framgångsrik? 
Vad var då hemligheten bakom Saras framgång som hemmansägare? Delvis har vi redan 
berört detta. Genom hennes fars idoga arbete med nybygget hade hon redan fått en bra start. I 
Bodberg fanns stora skogsområden som kunde föda mycket kreatur, och detta verkar ha varit 
basen för ekonomin. Man kunde föda upp häs~,~kor och får för försäljning och av mjölken 
kunde man tillverka och sälja smör. Av fårskinnen gjorde man fållar som var en viktig del av 
inventarierna i dåtidens dåligt uppvärmda hus. Fåren klipptes och ullen spanns för eget bruk 
eller såldes. I stort sett idkades självhushåll, vilket innebar små utgifter. Familjen var inte 
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heller så stor att allt som hushållet producerade gick åt till denna. Men mest bestod 
framgången i Saras organisationsförmåga och flit, naturligtvis även duktigt ~jänstefolk. Hon 
var mån om att djuren skulle skötas bra, vilket lönade sig i längden. Sara var känd för sin 
omsorg om hästama och såg till att de inte fick slita för tungt. "Hästen ha eint sönne" , d v s 
hästen har inte syndat, brukade hon säga. 

Kopia av sista sidan av bouppteckningen efter Bodbergs-Sara med tillägget angående fastigheten 

En annan kvinnobild 
Genom Bodbergs-Sara får man en annan bild av 1800-talets kvinna än den gängse. Hon var 
inte beroende av någon man utan förlitade sig på sin egen förmåga. Hon var inte heller den 
enda kvinnan förr i tiden som framgångsrikt kunde driva en rörelse. Ä ven om mannen i en 
familj var den officielle ägaren var det inte flittid säkert att han var den bästa organisatören 
eller den som utförde det mesta arbetet. Många änkor kunde också driva egna rörelser eller 
hemman. Bland dem var Saras brorsdotter Stina Kajsa. 
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Stina Kajsa Nilsdotter 
Saras brorsdotter Stina K~jsa blev tidigt änka 
med två små barn. 
Hon drev eget hemman i Bodberg och trots att 
hon var ganska liten och späd tämjde hon hästar 
(Foto: Äg. Elvy Vestennark). 

Men med Saras död var det inte slut med k'Vinnodominansen i byn. Saras hemman övertogs av 
hennes ogifta yngre syster Anna-Gretha Johansdotter, då 63 år, och av den 61-åriga pigan 
Anna-Gretha Olofc;dotter! Då fanns i Bodberg alltså tre kvinnliga hemmansägare och en 
manlig, Hans-OlofNilsson. 
Stina Kajsas dotter, Hilda Holmqvist, född 1880, död 1861 skrev på äldre dar en lång dikt 
med beskrivning av Bodbergs första inbyggare. Om Sara berättar hon så här: 

Och Sara var en folkets vän 
med glatt och hurtigt sinne. 
Hon hade rum för främlingen 
Och allt var ordning inne. 
Regera gjorde hon med flit, 
De sydde och de spunno, 
Och vävstolen gick med nit 
I allt de mycket hunno. 

Tryckta källor 
• Carl Edquist: G O Tjemqvist. bonde och lekmanna

predikant, s 5-6, l 0-12. Fritzesförlag. 19-J.I. 
• Hembygdsboken Norsjö socken, s 189,20 1-202. 

Västerbottens tryckeri AB Skel/eftea. 1976. 
• Sture Norberg: Norsjöbor före 1900 del2 s 403 . 

Malmfältens grafiska AB. 
• Liten historik om Norsjöbygden. s 132, 134. 
Husforhörlängder, mantalslängder, avskrift av 
bouppteckningar. 

Hon dräng och piga hade fler 
och kor och hästar många, 
och f'aren voro ännu mer, 
bostäder ej så trånga. 
De fattiga till henne gick, 
sin nöd för att beklaga 
och alla mat av henne fick 
och något med sig taga 

Ej tryckta källor 
Anteckningar av Hilda Holmqvist, Bodberg. 
Muntliga uppgifter från 
Mimmi Holmgren, Skellefteå, 
Kerstin Eriksson, Norsjö, 
Stig Nilsson, Skellefteå och 
Gustav Vestermark, Norsjö, 
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Samer i Skelleftetrakten under 1700-talet 
Per Andre 

I tingsprotokollen finns ganska detaljrika redogörelser för händelser förr i tiden. Här följer några 
fall från 1700-talet där sarner varit huvudpersoner. 

Vildren i Norsjö omkring år 1700 

För 300 år sedan fanns det vildren i de övre delarna av Skellefteå socken medan den var utrotad 
ovanför lapprnarksgränsen. Socknen sträckte sig då ända upp mot lappmarken. Mycket folk 
bodde inte däruppe, men för Norsjöborna bör vildrensjakt varit av betydelse. 

Mattismässotiden (24/2) år 1698 var ett jaktlag om fem Norsjöbor ute efter vildren på sin egen 
skog, men råkade där skjuta två tama renar tillhöriga samen Ture Turesson i Umbyns lappby 
i Lycksele lappmark. Ä ven dessa renar slaktades och togs hem till Norsjö. 

Ture var en välbärgad skogssame, lär ha haft l 00 renar på sitt lappskatteland som f,:rränsade mot 
Norsjöskogen. Någon klar rågång mellan lappmarken och "nedre landet" fanns ännu inte, men en 
ungefarlig gräns hävdades. 

Ture ansåg sig kunna bevisa renstölden med tre vittnen, två sarner och en bonde från Hjuken. 
(För full bevisning behövdes denna tid två ojäviga vittnen.) Dessa vittnen hade en1igt vanlig hävd 
tagit en bössa som "vedermäle" från Norsjöborna vilka instämdes till tinget i Lycksele för 
renstöld. 

Inför rätta den 12 jan 1699 svarade de anklagade, att "där wore åtskilliga renhopar och kom dem 
såsom ett wimrnel för ögonen, så att de icke kunde annat weta än att det war wildrenar". De 
nekade till att ha skjutit någon av Tures tama renar. Men de ville inte visa upp renhudarna, som 
borde haft omärkta öron om det varit vildren. 

När häradsrätten då fordrade att Norsjöborna skulle fria sig genom ed ("svära sig fria") fann 
dessa dock för gott att erkänna renstölden. De hade skjutit två av Tures renar, en liten vaja och en 
oxren, av tolvmännen värderade till 3 daler sammanlagt. 

Rätten dömde de fem Norsjöbönderna att till Ture ersätta stöldens värde samt betala dryga böter. 
De skulle dessutom stå "uppenbar kyrkoplikt", dvs i kyrkan inför församlingen erkänna sitt brott 
och ångra det. 

Till slut förbjöd rätten Ture Turesson att göra Norsjöbönderna i Skellefteå socken "något förfång 
på deras land ... warken med boskapsbet, djurfång, fågelskjutande eller fiskeri på deras watten". 
"Sammaledes skola icke heller Norsjörnännen förolämpa honom Ture på hans skatteland". 

För dornstolen i Lycksele var det helt klart att Lappmarksgränsen skulJe respekteras. Samer och 
renar skulle hålla sig inom sina skatteland ovanför gränsen och om renar av misstag kom över 
den så skulle de hämtas tillbaka, men de fick inte skjutas. 
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Redan under hemresan från tinget i Lycksele kunde Norsjöbönderna åberopa rättens förbud för 
Ture att beta sina renar på bondeskogen. Vid Hindersmäss ( 19/1) 1699 fann de flera av hans 
renar inom sin skog. Nu sköt de dem inte utan till "vedermäle" tog de fast åtta renar. Bud sändes 
efter Ture för att han skulle hämta dem, men han kom inte. Troligen begärdes ersättning för att 
de betat på Norsjöskogen och det var Ture inte hågad att betala. 

Ture Turesson instämdes då till rätten, nu i Skellefteå. Kanske trodde sig Norsjöborna där vinna 
större förståelse för sina problem, alla nämndmän var där bönder, inga var samer. 
Vid Ske1leftetinget våren 1699 instä1lde sig inte Ture. Det visade sig dock att det inte kunde 
bevisas (med två ojäviga vittnen) att renarna varit på Norsjöskogen. Ture k'Unde därför inte fållas 
och de upptagna renarna skulle släppas. 

År 1710 var det dags igen. På vårtinget anklagades Ture Turesson med två kamrater för renbete 
och djurfång på Norsjöskogen. Enligt ett vittne hade samerna skjutit två vildrenar vid pass 3/4 
mil in på byns område, vilket de också erkänt för vittnet. 

Ture inställde sig inte heller nu vid tinget utan lät inlämna en skrivelse där han hävdade sig inte 
ha brukat något annat land än det han under 40 år nyttjat. Han hade alltså inte gjort någon 
åverkan på Norsjöskog. 

Sedan ett ojävigt vittne edetigen intygat att Ture skjutit två vildrenar inom Norsjöskogen dömdes 
han dock till böter. (Varför räckte det nu med endast ett vittne?) Men då han inte varit närvarande 
vid rättegången fick Ture möjlighet att till nästa ting instämma sina vederparter. 

Men det gjorde han inte, kom aldrig till Skelleftetinget och länsman lär väl ha drivit in böterna 
hos honom. 

Flera tingsprotokoll handlar om samers vildrenjakt inom Skellefteskogen. Fortfarande 1750 sköt 
norsjöbor tama renar på sin skog i tron att det var vildrenar. Renägarna fann detta alldeles 
orimligt och förlikning k'Unde träffas om ersättning. Möjligen fanns vildren då k'Var, men snart 
därefter var den utrotad. 

Källor 
Lycksele HR 
Ske1Iefteå HR 
Skellefteå HR 

12/1 1699 
1699:48 
1710:34 och 1711 :67 
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Vildrenens forna utbredning i Norrland . 

._. Utbredningsomriden under senare delen af tlloo-ulet: 
ID Om riden (utom före g.) d5r vildren bons i förra delen af r lloo·talct; 
E;;; Omraden (utom föreg.) där vildren fanns i slutet af 1 jOO·talct; 

~ Områden (utom fOreg.) där ,·ildren fanns under förra delen af 17oo-1alet. 

Ur Ekman: Norrlands jakt och fiske, t 9 t O 

Samer på Petisträskskogen 1729 

I västra delen av Burträsks socken låg i början av 1700-talet byarna Lubboträsk, Kalvträsk, 
Bygdeåträsk, Granträsk och Petisträsk (sistnämnda by flyttades senare till Umeå socken). Bönder 
i dessa byar klagade hösten 1728 hos länsman Abraham Josephsson i Burträsk över att samer 
kommit ner från lappmarken in på deras skogar där de gjorde "intrång med fågel- och 
djurskjutning". 
Länsman hade tidigare fått en "publication" från landshövdingen i Umeå som gav honom rätt att 
driva bort samer från bondeskogarna. Den 2 nov gav han därför bönderna en skriftlig order att 
göra detta. 
Åtta bönder från nämnda byar gav sig alltså i februari månad 1729 åstad för att söka upp samerna 
och jaga bort dem. I skymningen stötte de på tre kåtor ungefår 3/4 mil från Petisträsks by. Det var 
samerna Jon Nilsson och Lars Mårtensson från Grans lappby och Clemet Larsson från Rans som 
slagit sig ner här med familjer- alla från Lycksele lappmark. 

Bönderna bjöds in i kåtorna där de uppmanade samerna att genast ge sig av från bondeskogen 
enligt länsmans order som upplästes. Det är ovisst om samerna förstod något av detta, men en av 
bönderna talade lapska språket och tolkade "sedeln" från länsman för dem. Samerna var tydligen 
medvetna om att de befann sig nedanför lappmarksgränsen och var beredda att flytta nästa mor
gon. Bönderna fick också höra att inte långt därifrån (bara% mil) fanns ytterligare en samegrupp 
med två kåtor. 
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De åtta bönderna trängde ihop sig med samerna i de tre kåtorna, man åt tillsammans i godan ro. 
I en kåta bjöd bönderna på mjöl och samerna på kött till den gemensamma köttsoppan. I en 
annan bjöd bönderna till och med på smör och bröd. Natten var lugn. 

Men därefter var bönder och samer inte alls överens om vad som hände. Bönderna ansåg sig 
lugnt ha utfört länsmans order medan samerna påstod sig varit utsatta för ett våldsamt överfall 
med slagsmål och stölder. De instämde därför de sex av bönderna som tydligen uppfört sig sämst 
till tinget i Lycksele där målet behandlades 11 jan 1732. Det visade sig dock att ogärningen skett 
inom Umeå socken varför målet remitterades till häradsrätten där och togs upp 28 mars 1732 
medan dom föll 23 okt samma år. 

Så här berättade samerna: 
På morgonen, sedan man sovit tillsammans i kåtorna och medan samerna förberedde sig för att 
flytta bort, stal bönderna tre renskinn och ett skidämne. När Clemet Larsson ville ta tillbaka sitt 
skinn fick han en ordentlig örfil och kunde inte behålla sin egendom. 

På aftonen samma dag kom fyra bönder till den andra kåtagruppen där husfäderna Erik Larsson 
och Tomas Nilsson inte fanns hemma, endast kvinnor och barn. Här talade bönderna högljutt 
något som samerna inte alls förstod. Ackjorna som stod ute på kåtaplatsen öppnades och när 
åldrige Lars Jonsson försökte försvara sin ackja bakband de honom med en bastlina och forslade 
in honom i hans kåta. 

Något senare på kvällen kom också de övriga fYra bönderna, skrikande och ropande samt slog 
med käppar på kåtorna för att skrämmas. En bonde tog en eldbrand som han stack in och ut 
under kåtaduken. Och ackjorna plundrades på allt av värde, mest köttvaror men också en 
renklocka av malm. 

På k'Vällen kokades köttet i kåtorna och det som, inte gick åt kastades åt hundarna. Bönderna låg 
där över natten och på morgonen måste hustrurna packa ihop och flytta därifrån, männen hade 
ännu inte kommit hem. 

Några dagar efteråt skidade tre av samerna till en av bönderna och begärde åter vad som stulits. 
De fick då veta att två skinn tagits som "vedermäle" för att samerna skulle stämmas till tinget. De 
hade gjort intrång på böndernas skog. Ett skinn och ett skidämne hade tagits på köp av en bonde. 

Samerna skaffade också ett vittne , en bonde från Degerfors, som kunde intyga att kåtorna stått i 
Umeå socken, mycket nära t:,JTänsen till Petisträsk och att renar funnits också på Petisträskskogen. 

Böndernas relation lät så här: 
På morgonen, sedan man sovit i de tre kåtorna, togs två renskinn till "vedermäle" medan en 
bonde köpte ett skinn och ett skidämne som skulle betalas senare med 112 barkad kvighud, 18 öre 
k:mt och en tälgkniv. Avsikten med "vedermälet" var att instämma samerna till tinget, vilket 
dock inte blivit gjort. De hade inte gått att få tag på "för deras vida frånvaros skull". Någon 
"kindklapp" hade ingen sett till. 
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Tidigare hade en av böndernajagat en vildren, som också haft en same efter sig i spåren. Ingen 
hade fållt renen, men tingsprotokollet framhåller att denna renjakt inte nu diskuterades. 
Sedan samerna flyttat bort gav bönderna sig iväg för att söka de andra kåtorna. De kunde dock 
inte finna dem och delade sig i två grupper för att fara hem. 

Den ena gruppen passerade på aftonen en "badstuga" där man stannade för att äta. Dit kom ett 
bud om hjälp från kamraterna. Den andra gruppen hade hittat den sökta kåtaplatsen och var där 
illa ute, de höll på att bli överfallna av en same med bössa och spjut. Och värre skulle det bli om 
husfådema kom hem. 
Alla bönder samlades då vid dessa två kåtor, allt var lugnt och stilla. När en bonde tittade i en 
ackja hade gamle samen Lars Jonsson överfal1it honom med en stör och ropat efter både 
spjut och bössa. För att få honom lugn hotade bönderna att bakbinda honom, men så skedde 
aldrig. Och en samekvinna gömde undan hans bössa för att den inte skulle komma till 
användning. Naturligtvis hade man inte stulet något ur ackjorna. 

En eldbrand hade en bonde använt för att lysa sig när han sökt sin kniv i snön. Kastade därefter in 
den på härden i kåtan. Någon mer eldbrand hade inte varit i farten. 

K vällsmål åt man tillsammans i kåtorna, bönderna bjöd på mjöl och samehustrurna på kött till 
soppan. Morgonen därpå flyttade samerna bort, husfådema hade ännu inte återvänt hem. 

De två skinn, som tagits till "vedermäle", överlämnades så småningom tilllänsman i Burträsk och 
samen som frivilligt(?) sålt en renhud och ett,skidämne fick senare betalt genom smidesarbete. 
HÄRADSRÄ TTEN i Umeå fann inte att stölder och slagsmål kunde lagligen bevisas. De två 
renhudar som tagits till "vedermäle" hade lämnats till länsman enligt vad denne intygat. Men 
"vedermälet" hade inte i laga ordning följts av stämning till nästa ting. Först efter tre år hade 
skinnet betalts. För detta dömdes bönderna att böta. I övrigt friades de. 

Samerna kunde inte bevisa någon oförrätt (hade inte två ojäviga vittnen). Och vem berättade 
sanningen? Kanske kvinnor, barn och åldringar var lättskrämda när husfådema var borta? Eller 
försökte bönderna skrämma bort samer från skogen? För att få ha sinvildrens-och fågeljak't i 
fred. 

Tvisten gällde nog mest jakt på vildren och annat vilt. Att samemas tamrenar gjort skador nämns 
inte, men samerna är tydligen medvetna om att de inte får vara på bondeskogen utanför 
lappmaken 

"Badstuga"= hus med eldstad, uppfördes ibland vid fiskevatten eller slåttermyrar långt hemifrån. 

Kä1Ior: 
Lycksele dombok 
Umeå 
Lövånger och Burträsk 

11 jan 1732 lär inte vara bevarad. 
28 mars och 23 okt 1732 
26 sept 1732 

32 



Samer i Burträsk 1769 

Första böndagen 1769 påträffades samen Thomas Persson dödsskjuten i en kåta på 
Ljusvattensheden i Burträsks socken. Thomas kom från Umeå lappmark. 

Han hade tidigare varit i följe med två samedrängar och haft någon träta och ordväxling med dem 
om en ren. Detta enligt vittnesberättelser vid tinget. Dödsfallet blev nämligen ordentligt 
undersökt av länsman Johan Burström i Burträsk och granskat vid häradsrätten. 

En av drängarna och Thomas hade natten efter osämjan bott i Per Perssons gård i Åbyn där de 
legat på golvet. Därefter hade Thomas varit hos en annan bonde i Åbyn, Anders Andersson, där 
han supit brännvin ur sin egen tennflaska så att den tömdes. 
Därigenom blev han sömnig och lade sig att sova en stund i en säng, packade sen sina matsaker i 
tre ackjor för att fara mot lappmarken. 

Vid middagstiden stannade Thomas på Ljusvattensheden vid en kåta som ägdes av samehustrun 
Gunilla. Sedan de språkat en stund lämnade husfolket kåtan och Thomas blev ensam. När folk 
återkom på kvällen fann de Thomas dödsskjuten i kåtan. Hans egen bössa låg med stocken över 
benen och pipan vänd mot bröstet. På "bröstlappen" (barmklädet) syntes ett hål där kulan gått in 
mellan bröstet och magen och sen ut genom nacken. Länsman ansåg troligast att Thomas skjutit 
sig själv, intill honom låg en alnslång sticka som kunde ha använts till att trycka av bössan. Men 
det kunde också varit mord eller olyckshändelse. 
De två drängarna som Thomas varit osams med kunde ju misstänkas för dådet, men enligt vittnen 
hade han förlikts med dem. Den ene hade redan farit mot lappmarken och den andre hade vallat 
renar i Skarberget när Thomas skjutits. 

Rättens utslag: det hade inte kunnat utrönas hur Thomas Persson tagits av daga. Då han varit 
lagbunden tjuv samt även för andra brott anklagad och fört ett oroligt och ogudaktigt leverne 
skulle hans döda kropp nedgrävas på en avsides del av kyrkogården utan ceremonier. 

På Lyckseletinget förekom något senare ett mål som också berörde Thomas Persson. Sameflickan 
Katarina Anundsdotter instämdes för att ha framfött ett oäkta flickebarn. Hon berättade att 
hennes styvfar Thomas Persson hade våldtagit henne och var far till barnet. 

På vårsidan hade hon vaktat renar på Bodbyns mark i Burträsk socken och där skulle Thomas två 
särskilda gånger ha våldtagit henne varav hon blivit havande. 

Thomas hade strängeligen förbjudit henne att berätta detta för någon och han var en sådan farlig 
och överdådig människa att hon trodde sig bli dräpt om hon avslöjade något. 

När barnet föddes uppgav Katarina en dräng som fader, det hade Thomas befallt henne. Men 
drängen var alldeles oskyldig. 
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Då Katarina fått reda på att Thomas blivit funnen dödsskjuten hade hon för komminister 
Degerman i Sorsele berättat att hon blivit våldtagen. Hon antog att Thomas själv avhänt sig livet 
för den gärnings skull, som han bedrivit med henne. 

Alla omständigheter pekade på att Katarinas berättelse var sanningsenlig, men bevis saknades. 
Häradsrätten befriade ändå Katarina från det dödsstraff som lagen stadgade för "köttslig 
beblandelse" mellan far och dotter, förklarade henne endast skyldig betala böter för lönskaläge, 
fem daler silvermynt, jämte två daler till kyrkan. Dessutom enskild avläsning i sakristian. 
Hovrätte fastställde domen. 

År 1769 låg alltså samer från Lycksele lappmark med sina renar i skogama omkring Burträsk, 
men hur många och hur stora renhjordarna var, det framgår inte. 

Källor: 
Skellefteå häradsrätt VT 1769: 307 
Ossian Egerbladh 1977 s 13 

skogssamiskt sommarviste, Näbnekåte, vid Skellefteälven 
Skiss av CA Pettersson 1861. Efter Manker 1968. 
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Hjerpe i Ullbergsträsk 

När nybygget Ullbergsträsk insynades år 1737 blev det en av de översta besättningarna i 
Skellefteå socken. Det ansågs t o m tveksamt om platsen låg i lappmarken eller på 
"nedrelandet". 

År 1756 flyttade avskedade soldaten Erik Eriksson Hjerpe dit med sin familj. Han hade varit med 
i krig, var kanske en något häfttig människa och hamnade inte sällan inför rätta. 

På vårtinget 1770 i Skellefteå anklagade en same från Arvidsjaur Erik Hjerpe för att vid sin 
slåttermyr ha skjutit en tam renoxe med uppsåt att stjäla den. Samen hade dock råkat komma 
förbi innan renen blivit flådd. 
Även året därförut hade inälvor från en slaktad ren blivit funna invid samma äng. Hjerpe hade 
dessutom för några år sedan betalt ersättning för renar som han stulit. Så det låg nära till hands 
att tro Erik vara tj uven även nu. 

Inför rätta nekade Erik till att ha skjutit någon tam ren och han antydde att samerna av "arghet" 
själva fällt renen. Han ville fria sig med ed om rätten så önskade. Vittnen ansågs dock inte 
säkert ha visat att just Hjerpe fällt renen varför denne frikändes. 

Men sedan var det Hjerpes tur att anklaga. Tre samer från Arvidsjaur hade med sina renar skadat 
hans "tagna och hopförda renmossa" ungefår en mil från nybygget. (Renmossa kallas numera 
renlav o dyl och var avsedd för nybyggarnas vinterfoder för boskapen). Renarna hade dels 
förtrampat, dels uppätit mossan, åtta hästlass var skadade. 

Samerna förmenade att Hjerpe givit dem tillstånd att vara på landet omkring renmossan, medgav 
att renar varit vid högen men påstod att inte mer än två hästlass mossa var förstörda. Hjerpe 
kunde inte bevisa att han lidit större skada. 

Vid denna rättegång nämndes att Konungens Befallningshavande i Umeå givit lappallmogen 
tillstånd att vintertid "för svagt renbetes skull i lappmarken" nyttja kronoallmänningar nedanför 
lappmarksgränsen. Mossahögen låg på allmänning men rätten dömde samerna att ersätta Hierpe 
med värdet av två hästlass mossa. 

Vid samma ting anklagade Hjerpe en Arvidsjaursame för att hans renar utrivit och förtrampat 20 
skrindor "fräkne" som Hjerpe bärgat på Lilla Lappträskets is och stackat på land, 1/2 mil 
från nybygget. Vidjultiden hade renarna farit från samens land i lappmarken och utrivit hela 
"fräknestacken". 

Samen berättade vid tinget att hans renar lupit bort i töväder och att det strax därpå kommit snö 
så att han inte kunnat spåra dem förrän de hunnit skada höstacken. 

Rätten ansåg att det ålegat Hjerpe att stänga omkring en höstack som legat endast en mil från 
lappmarksgränsen. Han kunde inte påstå att renägaren uppsåtligen drivit renarna till höstacken. 
Därför varder samen befriad från ersättning. 
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Att häradsrätten utdömde skadestånd när en ohä!:,rnad renmossahög skadades men fordrade 
stängsel omkring en höstack vid Lilla Lappträsket verkar ju egendomligt. Möjligen låg höstacken 
närmare lappmarken, det framgår inte av tingsprotokollet 

I lappmarken skulle höstackar och hässjor vid slåttermyrarna inhägnas för att hålla renarna borta 
från dem, i kustlandet krävdes senare aldrig detta. Renarna måste vallas så att hö inte skadades. 

Hjerpe var 1770 den förste i Skellefteå socken som anklagade samer för att deras renar skadat 
renmossa och hö som bärgats. 
Tvister om sådana skador skulle därefter bli vanliga. Man kan därav dra slutsatsen att det 
tidigare inte funnits så många tama renar inom socknen som det senare blev. 

Källor: 
Skellefteå häradsrätt: VT 1770: 224 och HT 1770: 420 och 421 

Renstöld i Gomboda 1790 

Samen Nils Jonsson från Arvidsjaur låg vintern 1789-90 med sina renar norr om Skellefte älv 
mellan Gumboda och Petiknäs nybyggen (i nuvarande Norsjö socken). Några av renarna hade 
under april månad kommit ifrån hjorden och "lupit i villning". Då renarna förblev borta gav sig 
Nils och hans piga Anna Jonsdotter den 12 april 1790 iväg på skidorna för att söka igen dem. 
Man misstänkte att kanske nybyggaren i Gumboda, Anders Matsson, hade något med 
försvinnandet att göra. 

Anna hade förra våren funnit en skjuten oxren strax norr om Gumbodas gärdesgård. Och rykten 
gick på bygden att Anders Matsson snarat eller skjutit renar för eget behov på andra platser där 
han vistats. 
Anna och Nils fårdades var för sig och när Nils var 2 eller 3 bösskott (l bösskott= l 00 alnar=60 
m) från Gumboda fann han mycket rentramp i snön men också blod i spåren. På ett ställe 
syntes att någon suttit i snön och skjutit och spillt krut när han laddat om bössan. Ett spår efter 
häst och släde kom från nybygget, vände vid bodspåren och ledde tillbaka t111 Gumboda. 
Spår efter två karlar fanns i snön. 
Det var ju helt tydligt och klart vad som skett, men Nils Jonsson visste att han måste skaffa 
ojäviga vittnen om han skulle ha framgång på tinget. Han for alltså till närmaste grannen, 
Nils Jansson, dräng i Petiknäs, och fick med sig honom till Gumboda. 

Nils Jansson kunde berätta att han på morgonen hört tre skott när han var ute för att hämta hem 
en skrinda myrhö. På skottplatsen vid Gomboda såg han spåren i snön och tillsammans hittade 
de, 1/4 mil bort, två av Nils Jonssons körrenar, skottskadade, men ännu vid liv. 
Därefter gick de båda tillsammans in till Anders Matsson i gården och frågade varför han skjutit 
renar. Anders blev då mycket arg, hotade med en yxa och körde ut dem. 
Nils Jonsson skaffade sig fler vittnen. Dagen därpå tog han med sig samen Lars Hansson och 
nybyggaren Nils Gabrielsson i Bastunäs för att de skulle se de tydliga spåren i snön. Men de 
vågade sig inte in i nybygget, var rädda för att bli överfallna. 
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Pigan Anna hade också letat de bortsprungna renarna den 12 apriL Hon hade kommit till 
Gumboda från ett annat hå11 och just då såg hon, gömd bakom en gran, en hästdragen släde lastad 
med två renkroppar köra förbi. Två karlar följde släden och när den kom fram till nybygget kom 
där ut flera kvinnor och män. Anna blev rädd och vågade inte stanna för att se vad därefter hände. 

Samen Nils Jonsson instämde nybyggaren Anders Matsson till tinget för renstöld och dätjämte 
sonen Gustav samt mågen Anders Andersson som alla bodde på Gurnboda. Länsman Hedlund 
övertog åtalet och meddelade på tinget den 27 april 1790 (ibland gick det fort: 12 april sköts 
renarna, 27 april bötjade rättegången) att sonen Gustav "nästlidna natt tagit hwärfnings
penningar" och begivit sig norrut med andra karlar tillhörande "fricorpsen" för vidare transport 
till Uleåborg. Länsman förmodade att så skett för att undgå tilltal i renstöldsmålet (Gustav III:s 
ryska krig pågick, men fred slöts snart, den 14 aug 1790 i Värälä.) 

På tinget hördes vittnena och brottet syntes helt klar, men de åtalade nekade envist. Det fanns 
inga bevis, endast indicier. Det kunde ju varit andra som kört släden med renkroppar, Anna 
kände inte säkert igen de karlar hon sett och hon var ju inget ojävigt vittne. Målet uppsköts. 

Inför hösttinget 1790 hade komminister Mellin allvarligt uppmanat de åtalade att bekänna sitt 
brott och skriftligen intygade han att de hade nödig kunskap i sina kristendomsstycken 
även om Anders ganska sällan infunnit sig vid de årliga husförhören. 

Häradsrätten försökte återigen förmå Anders Matsson och mågen Anders Andersson att erkänna 
- sonen hade ännu inte återkommit från Finland. Då de två närvarande åtalade inte kunde fållas 
till värjernålsed måste rätten lämna "denna brottmålssak till framtiden då den torde uppenbar 
varda". 

Med krav på två ojäviga vittnen var ju renstöld nästan omöjlig att bevisa. Värjernålsed kunde 
ibland krävas för att få gärningsman att erkänna, men endast välfrejdade personer kunde 
ådömas sådan ed. 

Källor: VT 1790: 123 och Ht 1790: 271 och 298 

Åselet 1786 och 1791 

Samtliga byamän i Fällfors, Stryckfors och Aselet anmälde år 1786 åtta samer och en sameänka 
till vårtinget i Skellefteå för att dessa förra vintern med sina renar gjort skada på ängar och 
på nära intill gårdarna liggande renmossahedar ( renmossan användes av böndem vintertid till 
kreatursfoder). Skadeerättning begärdes samt förbud för samerna att hädanefter vistas på 
böndernas skogar. 

Tvisten blev bilagd i godo genom att samerna betalade ersättning för skadorna och förband sig att 
inte med sina renar lägra sig närmare än 1/2 mil från gårdarna. Rätten lät härvid bero och utsatte 
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ett vite för brott mot överenskommelsen. Detta skulle genom böndernas försorg kungöras för 
samerna i Arvidsjaur. 
Sämjan varade dock inte länge. Vårtinget 1791 instämde samen Mats Eriksson från Arvidsjaur 
nybyggaren Israel Tiderstedt i Åselet för att denne skjutit och tagit tillvara en ren för honom. 
Samtidigt anklagade Tiderstedt elva samer från Arvidsjaur och Arjeplog för att de drivit sina 
renar på bete helt nära hans åkrar och ängar samt gjort skada på bärgat hö. 
Mats Eriksson hävdade att Tiderstedtett stycke från sin gård med bössa skjutit en ren som han 
tagit hem till sig. Det hade varit lite snö så renarna hade sprungit omkring och varit svåra 
att vakta. Några bösskott från gården hade Mats sett spår i snön som visade att en ren stupat och 
på en släde dragits till Tiderstedts gård. Då han med tre vittnen senare kom tillbaka hade de i 
gården funnit ett nyss avhugget renhuvud på "kammarbottnen" och "går" ur renmage och tarmar 
utanför stallgluggen. Mats ansåg det helt klart att Tiderstedt skjutit renen och använt den till sin 
nytta. Vittnena delade denna åsikt. 
Tiderstedt bestred dock enträget att han fällt någon ren. Om Mats och hans vittnen sett ett 
renhuvud i hans hus så måste de haft detta med sig, påstod han. 

Så dömde rätten: Tre vittnen hade sett förhållanden som tydde på att Tiderstedt hade skjutit en 
ren som han tagit hem och använt, men Tiderstedt nekade därtill. Han skulle därför sig med 
ed värja. 
Efter vanlig lång betänketid skulle edgången ske först på nästa ting och prästerskapet borde 
dessförinnan undervisa om edens betydelse. 
Beträffande Tiderstedts anklagelser mot flera samer som skulle haft renar för nära nybygget och 
gjort skada på hans åkrar och ängar samt hans bärgade hö kunde bevis inte alls framläggas. 
Rätten friade därför de åtalade samerna. 
Nästa ting inställde sig Israel Tiderstedt för edsavläggelse. Rätten anmodade honom återigen att 
bekänna sitt brott. Men han fortsatte att neka. Ända tills att han framkallades för att lägga 
"fingret å bok", då han "med gråtande ögon" vidgick sig ha skjutit det renkreatur för vilket han 
blivit anklagad. 
Straffet för renstölden blev: 2 timmar i halsjärn vid en påle för att skämmas, 1 O par spö, tre slag 
av paret och sedermera en söndag "uppenbar kyrkoplikt" i sockenkyrkan. Dessutom skulle renens 
värde ersättas till ägaren samt div vittnesersättningar mm betalas. 

Källor: 
VT 1786: 133, VT 1791 : 131, HT 1791 : 362, 364 och 373, VT 1792:287. 
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Tiggare 

Redan 1667 klagade landshövdingen Johan Graan i en skrivelse till K Maj :t över att lapparna inte 
ville stanna och bruka sina lappskatteland utan sedan länge haft den ovanan att lämna sitt gamla 
hemvist och utvandra, inte bara ner på landsbygden inom länet, utan ock till andra provinser där 
de slog sig på tiggeri . Graan hade med all flit låtit driva dem tillbaka, men det hade inte hulpit. 

Den l dec 1748 kom återigen en Kungl förordning (här förkortad): 
Trots tidigare förbud beger sig en dellappar med kvinnor och barn från lappmarken till andra 
orter där de fara från by till by och med tiggande besvära K Maj:ts undersåtar samt tillfoga 
dem skada och intrång på skogama med djurs och fågels skjutande. Till förekommande av sådant 
oskick skall ingen lapp sig från lappmarken begiva förrän han erhållit Tingsrättens tillstånd och 
dessutom Kyrkoherdens intyg om kunskap i kristendom. 
Detta gäller även de som uppehåller sig med sina renar utom lappmarken och de som där tagit 
årstjänst Och den bonde som på sin skog hyser lappar utan tillstånd skall straffas. 

Den 12 april 1763 utgick från landskanslist i Umeå en skrivelse som bl a påminde befallnings
man Björk i Skellefteå om nämnda förordning och framhöll att "personer av lappallmogen på 
skogarna" noga borde efterspanas och angivas till häradsrätten. 

Befallningsman handlade snabbt och till vårtinget samma år anmälde han att Kusmarks byamän 
förliden vinter på sin skog hyst flera samer från Arvidsjaur. På samma sätt hade byamännen 
i Myckle låtit samer slå upp sina kåtor på byaskogen. Sammanlagt var det ett tiotal familjer, och 
troligen hade ingen av dem lappmarksrättemas tillstånd att besöka "nedre landet". 

Bönderna från Kusmark och Myckle berättade att de aldrig givit några sarner tillstånd att sätta 
upp kåtor på sin skog och de hade aldrig fått någon ersättning härför. Tvärtom hade de måst 
hjälpa och bispringa dessa utfattiga samer med livets uppehälle och för deras beträngda tillstånd 
hade byamännen tålt att de legat på skogen. 

Att samerna borde ha anmälts till befallningsman, det hade ingen vetat eller förstått. De hade 
varit här flera vintrar, det måste myndigheterna vetat om. 

Men befallningsman Björk påstod sig inte tidigare känt till dessa samer och yrkade plikt på 
byamännen för underlåten anmälan. Rätten fann dock att bristen på anmälan berott på okunnig
het och befriade byamännen från ansvar. Men i fortsättningen måste anmälan ske när samer 
ankom till deras skogar. 

De samer som bodde på byaskogarna vintertid kan knappast haft några stora renhjordar med sig, 
bönderna klagar ju inte över att de skadade renmossan. Men några renar bör väl ha varit med 
för transport av kåtadukar och annat bagage. 

Avvisningar av samer tilllappmarken var inte ovanliga. År 1769 ålade rätten tre samer med 
familjer att flytta från Myckles och Medles skogar. År 1784 var det sju samer som strök omkring 
tiggande i socknen och därför skulle avvisas. 1798 begärde bönderna i Degerbyn och 
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Stämningsgården hos häradsrätten att sju namngivna samer (med familjer?) skulle åläggas att 
omedelbart ge sig av. Och samma år ville Kusmarksboma jaga bort 12 samer från byns 
skatteskog. Vid tingsförhandlingen visade det sig att några redan givit sig iväg, andra var villiga 
att genast fara men de flesta hade tagit tjänst som getare (vallhjon) i socknen. 
Markägarna fick anlita "vederbörande kronobetjente" för att driva bort de som inte avflyttade 
godvilligt. 

I ett mål 1792 ser det dock ut som om "lappfolket" haft kåtor stående hela året på Degerbyns 
mark utan att det varit tal om avvisning. Alla samer var tydligen inte ovälkomna. 

Under 1800-talet gjordes inte längre några försök att avvisa samer tillbaka till lappmarken, i varje 
fall tas inga sådana mål upp vid Skelleftetinget. Men tiggare fortsatte att ströva omkring. 

Samerna avvek på många sätt från bygdens folk, de talade sitt eget språk, klädde sig annorlunda, 
hade andra vanor. Men det var nog inte därför många samer avvisades från socknen. Troligen 
var folk rädda om vilttillgången på byaskogarna och bekymrade för att få ytterligare fattighjon till 
bygden att försörja. Kanske också lite rädda för dem, för trolla kunde de, det visste alla. 

När samer under senare delen av 1700-talet började bosätta sig i kustbygden och försörja sig som 
drängar och pigor eller med slöjd och hantverk då godtogs de. 

Kort sammanfattning 

A v här relaterade mål från domböckerna och i andra mål som förekommer där kan man se att de 
första tvisterna under 1 700-talet mellan samer och Skelleftebönder gällde jakt (och fiske) 
uppe mot lappmarksgränsen. Det var ofta jakt efter vildren innan denna mot mitten av 
århundradet helt utrotades. 
Någon gång i mitten av 1700-talet gav KB "lappallmogen" tillstånd att "för svagt renbetes skull i 
lappmarken" vintertid nyttja kronoallmänningar även nedanför lappmarksgränsen. 
Betestillståndet gällde alltså inte enskild mark och häradsrätten utsatte ibland ett vite mot renbete 
inom 1/2 mil från nybyggen. Någon gång framhöll samer inför rätta att markägaren givit dem 
särskilt tillstånd att vara på bondeskogen. 
Samemas tamrenar blev tydligen vanligare i socknen efter mitten av 1700-talet och tvist om 
renskador på höstackar och renmossahögar drogs inför rätta första gången 1770. Därefter blev 
höskador vanliga och samer betalade ofta ersättning för dem. 
Renstölder förekom, men var svåra att bevisa- två ojäviga vittnen erfordrades! Ibland kunde 
gärningsmannen förmås erkänna genom att rätten ålade honom att värja sig med ed. Den skyldige 
vågade ofta inte begå mened utan medgav sitt brott. 
Redan i början av 1700-talet ägdes renar av andra än samer, t ex handelsmän från Piteå stad, men 
dessa renar sköttes alltid av samer. Senare blev det vanligt att skelleftebor ägde "skötesrenar". 

Samer fick inte flytta från lappmarken utan tingsrättens medgivande och samer som inte hade 
detta tillstånd avvisades av länsman från Skellefteå socken tilllappmarken under 1700-talet. 
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Sökte silver och fann järn - Så hittades Närsbergsgruvan 
Per Andre 

Det brukar påstås att nybyggaren Johan Fredrik Björk, som bodde på Näsberget, var upptäckaren 
av järnmalmen där. Så skrev jag själv 1983 i en artikel om gruvföretaget n. Men riktigt sanning 
är detta inte. Så här gick det till när malmen hittades 2) 

Possessionaten Carl Olof Furtenbach bodde på "herrgården" Strömsör i Norrböle by nära 
sockenkyrkan i Skellefteå. Han var f6rmögen genom arv, hade legat vid akademin i Uppsala 
några terminer och studerat naturvetenskap, var mycket intresserad av geologi. 
Furtenbach sysslade bl a med lappmarksaffårer och påstås ha försökt återuppta driften vid 
Nasafjälls silvergruva, men misslyckats. 

En same lär ha funnit silvermalm i Kaxberget, nordväst nuvarande Myrheden vid Byskeälven. I 
rusigt tillstånd skall han ha avslöjat sin hemlighet 3). Genom sina samekontal-ter kan Furtenbach 
ha fått höra detta och ville naturligtvis undersöka möjligheten att finna silver. 

Våren 1832 tog han sin granne Eric Ericsson med sig dit upp och letade silvermalm i Kaxberget 
tillsammans med följande nybyggare från trakten: Jon Olofsson i Blankselet, Johan Fredrik Björk 
på Näsberget och dennes två svågrar Johan och Per Larsson. Den senare bodde på nybygget 
Kaxliden, som blev utgångspunkt för malmletandet i berget4) . 

Något silver hittade de inte men de lär ha träffat en överenskommelse att alla sex skulle dela lika 
om malm påträffades någon gång i framtiden. 

En tid senare samma år for Carl Olof Furtenbach åter upp till Kaxliden. (Det fanns en sorts 
kärrväg till Fällfors men sen var det bara gångstig.) Nu var inte Eric Ericsson med utan i stället 
åtföljdes Furtenbach av samen Per Jonsson Ståhl, som kanske visste något om silvermalm. 
Samma nybyggare som tidigare ställde åter upp och letade, dessutom var sonen Olof i Blankselet 
med. 
Men något silver hittade man inte nu heller. 

Då föreslog Björk (enligt ett vittnesintyg han själv skrivit): "Kommen, skola vi gå till Näsberget, 
där finna vi visst någonting, här lönar sig intet!" Enligt andra vittnesmål var det Furtenbach, 
som på morgonen gav order att malmsökarna skulle fördela sig åt olika hål! , varvid han själv med 
Björk och Johan Larsson rodde över Byskeälven till Näsberget Där hade Björk tidigare sett 
rostfläckar i berget, men något riktigt malmstreck visste han inte om. 

När man sökt en tid i Näsberget och ätit middag hemma hos Björk hittade Furtenbach ett 
misstänkt ställe. Sedan Björk och Larsson grävt undan torv ochjord upptäcktes där järnmalm. 
Detta hände på eftermiddagen den 23 juni 1832. 

När alla återsamlats i Kaxliden blev glädjen givetvis stor och dagen därpå kontrol1erades med ett 
par sprängskott att malmådern var fullgod. 
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Så kom frågan om den tidigare överenskomna ägarefördelningen skulle gälla. Nej, ansåg 
Furtenbach, Eric Ericsson hade ju inte varit med denna gång. Så småningom, den 5 juli, skrev 
alla under en handling som fördelade äganderätten så här: 

J F Björk 1/6 
Johan Larsson 1/6 
Per Larsson 1/6 
Jon Olofsson med 
sonen Olof 114 
C O Furtenbach 1/4 

Samen Per Jonsson Ståhl, som varit med och letat, fick bara som vittne rista sitt bomärke på 
överenskommelsen. Eric Ericsson kom inte alls med vid fördelningen. Härom blev process som 
Ericsson förlorade Z) 

Furtenbach förstod j u att de som funnit malmen inte själva kunde få igång en ordentlig !:,JfUVdrift. 
Dessutom var det viktigt att ha med mäktiga herrar. Han övertygade därför övriga delägare om att 
Norrbottens landshövdingen C G Sparre i Piteå borde erbjudas 1/4 av den blivande gruvan. Även 
till andra såldes andelar så att vid utmålsförrättning i september 1833 såg ägarebilden ut så här: 0 

Landshövdingen, greve C G Sparre, Piteå 
Lantmätare J O Widestedt, Skellefteå 
Kronolänsman P Edin " 
Borgmästare G Degerman, Piteå 
Nyb J F Björk, Nasberget 
Nyb Jon Olofsson, Blankselet 
hans son Olof 
Drängen Per Larsson, Ulriksberg 
C O Furtenbach, Strömsör 
Hem äg E Lundström, Tuvan 

16 andelar 
12 
6 
2 
2 
4 
4 
4 

12 
2 

Vid första bolagsstämman med "Näsbergs Grufve Bolag" som hölls på gästgivaregården i Å byn 
den 16 nov 1833 var följande aktieägare: 5) 

Landshövding greve C G Sparre, Piteå 
Lantmätare J O Widestedt, Skellefteå 
Komissarie J P Edin " 
Borgmästare G Degerman, Piteå 
Possessionaten C O Furtenbach, Skellefteå 
Bonden E Lundström, Tuvan, 
Assessor C J Ömberg, Piteå 

22 aktier 
12 
6 
2 

12 
6 
4 

Nu var bara Furtenbach kvar av malrnfinnama, de andra hade sålt sina andelar, förhoppningsvis 
till ett gott pris. Åtminstone Jon Olofsson i Blankselet var nöjd. Han ''hade sållt sin lott i 
Näsberget, och samma andel hade sedan å nyo blifvit afyttrad för tredubbelt pris; men icke 
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harmades han deröfver; "ty - sade han - jag fick nog för att dermed betala min skuld på 
nybygget, och tackar nu Gud för allt godf',. 6> 

Men en som inte var nöjd var Carl Olof Furtenbach. Han hade tilllantmätaren Widestedt bytt 
bort en del av sina hemman i Norrbö1e för att öka sitt aktieinnehav i Näsbergsgruvan med 
ytterligare 10 aktier. Överenskommelsen därom var bara muntlig, Widestedt ångrade sig och 
fullföljde inte bytet. Detta förargade Furtenbach så att han drog saken inför domstol. Och 
förlorade. 7) När b'TUvbolaget 1838 lade ner driften och gruvan ansågs värdelös borde han kanske 
vara glad däröver. 

Ägarkretsen flyttade alltså allt längre bort från den närmaste trakten. När gruw erksamheten 
senare återupptogs fanns ägarna i Stockholm och 1888 skall gruvan enl notis i SNT ha sålts till 
Berlin 8

). Redan tidigare hade tysk gruvexpertis nyttjats. Men 1908, när gruvdriften definitivt 
nedlades, var det åter stockholmsintressen som var ägare. 

På Näsbergsgruvan blev ingen rik. De som hittade järnmalmen och sålde sina andelar i tid 
klarade sig nog bäst. 

Noter 
l Västerbottens Norra Fornminnesförening, Medd XL V 1983, s 86 
2 Skellefteå häradsrätts dombok VT 1834: 55 m fl 
3 Engström 1834, förra delen, s 39 
4 Nybygget Kaxliden utsynades först 1845, men någon bebyggelse 

måste ha funnits tidigare, P Larsson bodde där 1832 och nybygget såldes 1834 till 
gruvägarna (HT 1834: 22). 

5 Avskrift av protokollet finns i ett häfte med Näsbergshandlingar på gården Carlgård, 
Skellefteå, nu i Folkrörelsearkivet i Ske11efteå. 

6 Engström 1834, förra delen, s 42. 
7 Skellefteå häradsrätts dombok VT 1834: 30m fl . 
8 Skellefteå Nya Tidning 22/3 1888. 

Använd litteratur: 
Engström J, 1834, Resa genom Norrland och Lappland .. . Stockholm. 
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På Näsbergs nya Grufställe undertecknades 5 juli 1832 en handling som fördelade 
äganderätten. 
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Allmänneligen efterlyses ... 
Göran Marklund 

Fem stora kartonger fulla med gamla papper fick jag. Vilken lycka! De flesta skulle 
nog direkt ha tänkt på pappersinsamlingen, när de sett högen, säkert en halv kubikmeter. Hos 
ägaren, pastorsämbetet i Jörns församling, kändes det säkert skönt att bli av med lasset. 
Arkivstadgan reglerar hur länge handlingar skall sparas hos myndigheter i vårt land, och nu 
var det sagt att dessa länskungörelser från senare hälften av 1800-talet och fram till första 
världskrigets dagar skulle kasseras. 

Naturligtvis orkade jag inte titta på alla dessa papper direkt. Jag har under det tiotal år 
som gått sedan dess då och då tagit en bunt ur högen, satt mig ned i en bek"Väm stol och 
blädderläst och därvid funnit, att innehållet i papperen ofta är mera spännande än de TV
program som samtidigt rullat fram i rutan. 

Det handlar alltså om s.k. länskungörelser, alltså meddelanden av de mest skilda slag 
som utgått från länsstyrelsen i Västerbottens län, rätt många även Norrbottens län, kanske just 
därför att vår församling ligger på gränsen och att vissa meddelanden rör båda länen, 
exempelvis sådant som handlar om flottningen i Åby. Byske eller Skellefte älv, som alla 
börjar i Norrbotten men som rinner ned till Västerbotten, eller om samebyn Svajpa, vars 
område ingår i Arjeplogs, Arvidsjaurs, Jörns och Byske socknar. 

Kungörelserna är oftast undertecknade av landshövdingen, ibland av någon annan 
högre tjänsteman vid länsstyrelsen. De skickades hopvikta utan kuvert till församlingarna, där 
de enligt gammal sed höglästes från predikstolen efter söndagens höbrrnässogudstjänst. 
Eftersom det ofta kom flera kungörelser samma vecka och de dessutom kunde vara långa, 
måste läsningen ha tagit lång tid. Men församlingsborna satt snällt lyssnande. På papperet 
skulle sedan prästen skriva att han gjort sin plikt, t.ex. "Uppläst den 30/3 73 af G. Eden"
Ibland står det i stället "Pub l. i J öms kyrka d. 19/9 1886. P.A. Sandström". Det handlar då om 
långa kungörelser som exempelvis en årgång värnpliktigas tilldelning av vapenslag, där det 
kan handla om 20-30 sidor text. Sådana kungörelser nålades upp på någon anslagstavla i 
vapenhuset. 

~-- · ---·----.. ----------·---· -------···-··---- .. ______________ _ .. ___ -.. --r-
1 .;1: 1449. · ~ungörtlft. 

\Som ar&darcn ISlllrn ISrocnAfon ft4n 5tallfj6 i Wtcbri!a jocfm, ~lDil!m &liflpit 
j roib ~iele tiniJMagA ~åtabGt5tt innclllataabc åt bömb att fat otillatcn dgja~t böla 200 
i ))lbr icfe funna! antråfiaA, c9utu ~an !Jiiflpit ncggtannt efter ört, få lllatbrt &cma!bt !J61fåll• 
1 br pcrion 9hi3enom aDm5nneligcn rf!rtl11ft, mrb &efallning till .lhono• o~ IStabG&djrnlr 

9år i !5uet att ~onom noga rftrrfpana o~, bm[l 9an anhåfiaA, br &bomba &6trma ut• 
l~ga o~. 9itjånba. 

· .D!lllrrit&t9åDarro@m&drt l <Stocf~olm c~ .reongl. !D'Iaj:tl !BefaUningA~aflpanbr i 
ri!dl 6!ris~ 15n anmobaA alt rna~anba efta!~Gning ulfcitba lala. -

l!an~i!onloret i Umrl ben l !Drcrm&rt 1873. 

AXEL W ÄSTFEL T. 
B. Ljungberg. 
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Kungörelserna är vackert utformade i gammalt tryck på !:,'Ulnade handrivna ark. På 
baksidan den handskrivna adressen, oftast tilllänsmannen på orten. Att läsa texten känns 
extra högtidligt genom de gamla formuleringarna, ordföljden och inte minst ordvalet. En 
sappör har rymt från sin fånggevaldiger. Kontrollera hans orlovssedel ! 

_..,.._......~ -------
. - l: . ·•-· :. 

• • .. • 'l ... ~. :~ . ; : 

. - •:: •·,~ ~~ :~ .;~ \ :.: . -... 

. f-~· ::· 
- .. . .: 

;;#;/ 
1 . • -~-~ --~: . :.~~. : . • --~ :;~ 

: ··~ . . :. "" . 
... 

~~~-------------------------------------

Kungörelserna möttes av olika intresse från !:,'Udstjänstbesökama. Jag kan tänka mig 
att efterlysningarna var mest spännande. Detaljerade beskrivningar av en tjuvs utseende och 
bedrifter satte fantasien i rörelse. Tänk, om jag hittar honom i höladan i kväll, när jag ska 
stilla kräken! tänker pigan med både skräck och förväntan. Tänk, om jag möter den efterlyste 
rallaren, när jag ska gå efter banan hem till banvaktstugan i kväll! 

Man förvånas över mängden av efterlysningar och jämför gärna med situationen idag, 
nu när vår tillvaro så fylls av rapporter om kriminalitet. Jag har inte statistiskt behandlat 
innehå1let i kungörelserna, men jag kan direkt säga, att mängden efterlysningar är mycket 
stor. Förklaringen kan ligga i att efterspanade personer idag rapporteras på andra sätt med 
hjälp av modem teknik. J min barndom var radion ett värdefullt hjälpmedel. Om jag minns 
rätt läste hallåmannen efter i stort sett varje nyhetsutsändning - det var inte mer än ett par 
sådana per dag- någon eller några efterlysningar med namn och signalement utan minsta 
tveksamhet. Idag förekommer det mycket sparsamt; bara någon enstaka gång när gamlingar 
eller senila gått bort sig eller när man söker efter anhöriga på resa då något allvarligt har hänt 
där hemma. Nu finns ju mobiltelefoner. 

Den klassiska efterlysningen genom radion är från 1941, då författaren Karin Boye 
saknades i trakten av Alingsås. Diktarkollegan Hjalmar Gullberg formulerade orden så: 

Mycket mörk och med stora ögon; 
klädd i resdräkt när hon försvann. 

Hur radion formulerade efterlysningen har jag glömt. 

I Sverige fanns från 1885 en lag om lösdriveri, som framemot mitten av 1900-ta1et 
alltmer upplevdes som föråldrad genom en n~re syn på fattigas och sjukas problem och inte 
minst den moderna kriminalvården. Begreppet lösdriveri togs bort. 

Som lösdrivare betecknades den som fyllt 21 år och utan att söka arbete strök omkring 
från ort till ort och dessutom kunde förmodas leva så, att våda uppstod för den allmänna 
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säkerheten, ordningen eller sedligheten. Samhället ansågs då ha skyldighet att ingripa i första 
hand med varning och- där det inte hjälpte - med tvångsarbete. Domstolsförhandling 
behövdes inte; länsstyrelse och poliskammare hade beslutsrätt 

Myndigheterna ville ha kontroll över vilka som fårdades efter vägarna. För resor inom 
landet krävdes ända fram till 1860 ett inrikes pass. Det utfårdades av landshövdingen eller på 
hans vägnar av länsman och gällde bara för en viss resa. Inför nästa fård måste nytt pass 
skaffas. Passkontroll skedde på gästgivargårdarna men även på andra håll. 

När inrikes pass avskaffades, tog man också bort skyrldigheten att ha utrikes pass. 
Under tiden fram till första världskriget kunde alltså svenskarna resa helt fritt både inom 
landet och ut ur landet. 

Kungörelserna i mina kartonger är i de flesta fall yngre än från 1860. Att så många av 
dem är efterlysningar kan måhända förklaras av att överheten då började ana, att man var på 
väg att förlora greppet om vilka som var på resa stadda. 

Den efterlyste var ofta men inte alltid brottslig. Det kunde handla om sjuka 
människor, förvirrade, senila, deprimerade som behövde hjälp: 

Lycksele 1864 
"Han har besökt Lycksele marknad i sistlidne Februari månad och ännu icke 
derifrån till hemmet återkommit. Har någon tid \visat sig grubblande." 

Sorsele 1900 
"Bonden Abram Johansson i Risnäs by gick natten till den 23 nästlidne 
Augusti bort från sitt hem, utan att återvända. 
Följande morgon blefvo granname varse, att hans tomma båt kom flytande 
efter Storvindeln. Han lärer under senaste tiden varit konstig till humöret, och 
ännu är ej kändt, om han genom att kasta sig i storvindeln afhändt sig lifvet 
eller hvarest han begifvit sig." 

Falun 1909 
"Den 30 April anträffades i en olåst lada intill Ulfshytte järnvägsstation i 
Silfbergs socken liket af en omkring 30-årig mansperson, som genom 
hängning tagit sig af daga. 
Den döde, som var iklädd tämligen snygga mörka kläder, svart styf rundkullig 
hatt, hvita y11estrumpor och snörkängor, hade ej några papper eller andra 
saker, hvarafman kunde sluta sig till hans namn eller hemort." 

Piteå 1864 
" ... twänne okände pesoner, en man och en qwinna, hwilka med ångfartyget 
Berzelius den 26 nästlidne Juni på resa söderifrån ankommit till Piteå, den 3 
dennes uti en wik wid s.k. Renörn i Piteå skärgård funnits sammanbundne med 
en ylleschal, omkomne genom drunkning." 

Vanligare var dock att den efterlyste på något sätt smitit ur överhetens grepp och höll 
sig gömd. Påfallande många har underlåtit att inställa sig till militärtjänst eller gett sig iväg 
från militärförläggning. 

"Från den å marsch till Gumboda mötesp,W1s stadda öfriga beväringstruppen" har en 
man från Jernäs by i Nordrnating olovligen awikit 1863. Det var inte fråga om bekväm 
transport utan bara att knalla och gå hela sträckan, så man kan ju förstå att det var besvärligt. 
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En man i Luleå, "hvilken från orten afvikit, utan att efterlämna medel till försörjning 
af sina minderåriga barn, hvilka fallit Luleå stads fattigvård till last", efterlyses 1894 för att 
till länsfångetset införpassas. 

En annan smitare som efterlyses samma år: "En norrifrån kommande herreman, 28, 
högst 30 år gammal, ljuslagd, med små mustascher och rak näsa iklädd styf rundkullig ljusgrå 
hatt, svart bonjourkostym med öppen väst och stärkskjorta, begagnande pencenez och käpp, 
af Bonden Anders Ågren i Sikeå den 26 dennes skj utsats från nämnda by till Umeå stad och 
dervid före afresan af skjutsbonden lånat en ny, svart doffel-ytterrock, vadderad och fodrad 
med ljusgrått ylletyg, samt att berörda person efter framkomsten till Umeå, der han stigit af 
vid stadshuset, försvunnit utan att betala skjutsen och återställa ytterrocken." 

Många är dömda till böter men har inte råd att betala dem e11er anser sig kanhända 
orätt dömda och ger sig iväg. En vanlig formulering förvånar här. I kungörelse efter 
kungörelse står:" ... att honom noga efterspana och, derest han anträffas, de ådömde böterna 
uttaga och hit insända". Just här gäller det en man från Storkåge, som t 864 stulit skog och 
dömts att betala "Sjuttioåtta Riksdaler Riksmynt". Man får intrycket att huvudsaken är att 
beloppet blir inlevererat. Att han smitit undan rättvisan bryr man sig inte om. 

Inga samer hittar jag bland de efterlysta men desto flera finländare. Norska sjömän 
likaså. Sju unga norrmän har "olofligen afwikit från Skeppet 'Augustus ' i Söderhamn". Säkert 
ingen trevlig arbetsplats. 

Att man så tvärsäkert vet att den efterspanade kommer från Finland kan ha att göra 
med språket. "Talar endast finska" , anges ibland. "Misstänkta äro trenne finsktalande 
personer, som warit inne i byn dagen förut och uppginvit sig skola wandra mot Arvidsjaur 
och äfwen begifwit sig åt detta håll. Dock hanva de ej warit synliga i byarna som ligga på 
denna wäg, utan på alldeles motsatt wäderstreck i ett nybygge Piatis hwarifrån de af åboen 
lotsats till det \vid landswägen liggande Skällerim, hwarifrån de den 27 dennes tågat 
landswägen utföre." (1886) 

Ibland anges att personen kommer från "Storfurstendömet Finnland", och ibland 
skriver man "Ryske undersåten", eftersom Finland under 1800-talet var en del av Ryssland. I 
en kungörelse från 1864 uppmanas "länets innebyggare, serdeles dem wid kusten boende, att 
å kringstrykande okände personer hafwa noga uppsigt", eftersom "tid efter annan stölder wid 
länets kuster blifwit af Finnar föröfwade". 

Samma negativa syn på främlingar finner man i följande cirkulär från 1 904: "Enär det 
under senare tider visat sig, att utländske män af persisk och armenisk nationalitet i afsevärdt 
antal inkommit i riket och under betlande strukit omkring från ort till annan, har 
Landshöfdinge-Ämbetet härigenom skolat anmoda krono- och statshetjänte i länet att 
noggrant tillse, att i avseende å sådana utlänningar de i Nådiga cirkuläret den 28 Maj 1886 
föreskrifna åtgärder mot utländske lösdrifvare varda i hvarje förekommande fall med största 
skyndsamhet vidtagna." 

Se upp med tatuerade män! Och alla dessa nasare, tattare och rallare! 
"En tjuguårig okänd tattare, som den 8 innevarande månad knivskurit en i Råsele by, 
Viihelmina socken, bosatt kronotorpare vid namn Mattias Saulsson, har därefter avvikit från 
orten och under fården genom några byar inom Viihelmina socken genom inbrott eller 
annorledes vid olika tillfållen tillgripit ur kläder kontant kr. 327 och 75 öre, en ny blå 
cheviotkostym, ett par remskor (chevreau),~it oladdad revolver, en damcykel , som han efter 
något begagnande sålt, samt en herrcykel, vilken av honom användes på fården till Dorotea 
men där kvarlämnats å materialvägen. Från Dorotea, där han blivit eftersatt av polismyndig-
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heten, synes han hava begivit sig till Tåsjö och Bodums socknar och där uppehållit sig 
merendels i skogarna." 

Efterlysningen av den jagade tattaren är underskriven av landshövding Axel Schotte 
den 24 augusti 1917. Någon tveksamhet att använda ordet tattare rådde inte. Även beteck
ningen luffare var accepterad. Efterträdaren på landshövdingestolen, Nils G. Ringstrand, 
skriver två år senare: "För stölden misstänkes en luffare med 'grym ' uppsyn, av medellängd, 
grov till växten, iklädd mörka kläder och ansiktet betäckt av lång skäggstubb." 

Man kan faktiskt följa byggandet av järnvägarna upp genom de nordligaste länen i de 
efterlysningar som görs dels i slutet av 1800-talet, då stambanan genom övre Norrland 
byggdes, och dels efter sekelskiftet fram mot 1 930-talet, då inlandsbanan långsamt byggdes 
mot norr, i de efterlysningar som sprids till församlingarna. Där möter man ofta rallare - eller 
järnvägsarbetare som de oftast kallas. Det förefaller vara så, att man tvekar mera inför 
beteckningen rallare än inför tattare och luffare. 

Var då rallarna så vildsinta i sin framfart? Både ja och nej. Större delen av dem var 
vanliga bondsöner från den trakt där byggandet pågick, helt vanliga hederliga människor. Ett 
mindre antal var rallare "på riktigt", alltså yrkesmän på området som drog från järnvägsbygge 
till järnvägsbygge och tydligen var riktiga tuffingar, för att använda ett modernt ord. Bland 
dem var brännvinsflaskan och smockan inte långt borta. "Smålands-Pelle" från Täfvelsås 
socken i Kronobergs län blir efterlyst 1890 för stöld av både föremål och pengar från Frans 
Oskar Holmberg i Skellefteå. Hård men hederlig sägs rallaren vara. Här stämmer inte den 
beskrivningen. 

"Rälsläggaren Swen Olsson, omkring 30 år gammal, lång, groft byggd, hjulbent, med 
mustascher och kort pipskägg, samt en Rälsläggare wid namn Johannes Ulrik Ek, medellång, 
undersätsig, bredt ansigte, ljuslagd, krutstänk-t eller koppärrig i ansigtet, hwilka misstänkas för 
anstiftande af uppror i Sollefteå den 23 nästlidne Augusti månad." Året är 1886, då banan 
byggdes genom Ångermanland. 

Vad hade då alla dessa efterlysta brottslingar på sina samveten? Spännvidden är stor: 
från grova brott som dråp eller mordet på "Brukspatronen Carl Henri c Wegelin" (1863) till 
struntsaker som "oljud å gata" (dömd till en månads fängelse 1891 ). Ofta handlar det om 
fylleri (böter 3 Rdr) och olovlig brännvinsutskänkning. Kunde vara från idag. Någon har 
dömts och är efterspanad för olovlig cigarrökning, vilket förefaller obegripligt. Bötesbeloppet 
är dessutom högre än för fylleri, 5 Rdr. 

Brottsbeskrivningarna är ibland något diffusa: "försutet vite", "För stämnings 
försittande". Någon är dömd "såsom bedräglig gäldenär, att ställas för en påle i halsjern å 
allmänt torg, att skämmas i twå timmar och dertill arbeta wid någon kronans fästning i tre år" 
(1864). 

Misshandel och fosterfördrivning, ack ja! 
Termen kidnappning fanns här redan 1863. Ett brott i London bedömdes så 

allvarligt, att den eller de skyldiga eftersyses även i Västerbotten: "En åttaårig flicka wid 
namn Elisabeth Hunter, wanligen kallad Betty Hunter, har den 30Mars sistlidet år blifwit å 
gata i London bortstulen af en wälklädd mansperson". Ett noggrant signalement följer, 
varefter västerbottningarna uppmanas fästa uppmärksamhet "å tiggare med barn, 
kringwandrande musiksällskapeT och dylikt". 

En hästtjuv efterlyses, likaså någon som har stulit pepparkakor för 1 krona. En spark 
är stulen, en annan gång 7 vita höns och en tupp,;-Tjuvama okända. Känt är däremot ett 
parfolk, som stulit "fem Renkreatur från Lappmannen Nils Persson från stensundslandet 
inom Å sele Socken". 
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För vanliga mindre tjuvnadsbrott är bötesbeloppen ofta några Rdr Rmt (riksdaler 
riks-mynt). Att tjuvjaga älg var mycket allvarligare. År 1873 efterlyses Swen Swensson från 
Tallsjö i Fredrika socken, sedan han dömts att böta 200 Rdr för otillåten älgjakt. 

Både renstölden och älgjakten hade sannolikt kommit till i samband med svält. Ofta 
efterlyses tjuvar som genom inbrott tagit mat. Exempelvis:" ... dels hos Enkefru Fredrika 
Klockhofffrån en källare bortstulna waror, nemligen: 1 bytta innehållande 20 skålpund smör, 
5 skålpund kryddost, 3 bitar salt fläsk, 9 köttkorfwar, salt nötkött och l bulldanssäck, dels ock 
hos Laxuppköparen Abe] Wännman i Teg från en bod inwid Umeå elf2 färska laxar." För 
stölden misstänks- som så ofta- två omkring 30 år gamla finska manspersoner ... 

När man läser om gångna tider går tankarna ofta ti11 dagens samhäl1e. Små brott 
som mindre stölder- hinner polisen idag sällan bry sig om. Registrering och sedan 
avskrivning av brottet är det normala. Tar polisen över huvud taget emot en anmälan om att 
min spark är försvunnen? För hundra år sedan gick en skriftlig efterlysning till samtliga 
församlingar i länet, där texten sedan lästes i alla kyrkor. Hur skall man se på den 
utvecklingen? Kanske positivt? Kan det vara vettigt att länets samtliga länsmän ska jaga en 
försvunnen spark? Eller att efterlysa "Handelsbetjenten G. Åberg, som wid innevarande års 
winter- och wårting i Skellefteå härad blifwit för stämnings försittande fälld att böta En Rdr 
... "?(1860) 

Ser. A. N:o :! l H. Kungöl'else. 
A llm itnu eliflen efterl?JSes: 

P:1 i.J~gäran af KronolähåhJnhnen O. Sumlelin. 
Bagerskan Anna Jonatlt Jonsdott~r från TiisjU (skrifven i Åselc) 

fLitltl år 1841. n ): ii- l.en~n knllad, som af t. f. Kronolänsmannen H. F. 
Sundelin blifvit instiiUJd till Asclc Härads-H.ätt med r rka mlr, om ru1sva r 
for olollig försiiljning af spritdrycker, tonle på gru;Hl af nihlllda llä
rads-Witts beslut den 25 Mistlidne November, efterspanas och, der hon 
anträffas, gellom kronobctjcningens forsorg hemtas samt instiillas inftir 
Asele tingslags Härads-lliitt å tingsstället vid Asele kyrka Torsdagen 
den l 2 Januari nästkommande år. 

Öfverståth:illare-Embetet oc!J Konungens Befallningshafvande i 
rikets lifriga län behagade enahamla kungörelse utfårda låta. 

Krona- och stadsbetjentc i länet anbefalles att noga iakttaga 
l11·ad på dem med anledning af förestående efterlysning lagligen å ligger. 

Landskansliet i Umeå den 13 December 1892. 

Jesper Crusebjörn~ 
C. O. tle Frese. 

Umeå, Nya Boktryckeri·Bolagot 1892. 

Den handskrivna texten: "Pub!. i Jörn l , l 93 af J.udvig Walter" (Kyrkoherde i Jörn). 
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Brottslingama var då som nu nästan uteslutande män. Av ett hundratal efterlysningar 
som jag bläddrar i hittar jag bara två kvinnor. Den ena är från 1858 och gäller 
''Qwinspersonen Christina Dahl, hwilken enligt Kronofogden Hällgrens anmälan, spårlöst 
från orten förswunnit, utan att gällda de henne wid nästlidet års Winter- och Wårting i 
Lötångers härad ådömde böter och utskänkningsafgift, tillhopa 58 Rdr 16 sk. Banko ... " Den 
andra kallas "Rö-Lena", boende i Åsele, och även i detta fall gäller det olovlig försäljning av 
spritdrycker. 

De efterlystas signalement är i detalj utformat. År 1857 Skriver landshövding 
Munthe: " ... Winnberg, hwilken är emellan 50 å 60 år gammal, medelmåttig till wäxten, med 
mörkt, något gråsprängt hår, fYlligt, rödlätt ansigte, hög panna, mörka ögonbryn och 
polisonger samt stor, klumpig näsa, lutande gång och hes röst." Exakt längd: "Ernst 
Håkansson, hvilken är född den 30 Mars 1873 i Kristianstad, uppgifves vara l ,816 meter 
lång ... " 

Ä ven klädseln anges noggrant. Tre efterspanade vandringsmän beskrivs så här 
(1886): "Enligt de opålitliga uppgifter om deras utseende som erhållits lärer en warit af 
medelstorlek med ljusbrunt tunnt skägg, möjligen något koppärrig, iklädd mörka kläder och 
kängskostöflar; en af ungefår samma längd, märk lagd, swart hår och tunnt skägg af samrna 
fårg, iklädd mörk rock och ljusrandiga byxor, kängskostövlar och swart hatt; samt en med 
rödtellerrödbrunt hår och skägg iklädd rnollskinsbyx:or, röd skjorta, sammetsmössa och 
storstövlar." 

Imponerad blir man av exaktheten i listan över det stulna godset. Om det gällde stöld 
i en affår, kan den förklaras av att handlama åtminstone vid årsskiftet genomförde inventering 
av lagret med skriftlig dokumentation över samtliga varor. Sådan grundlig kunskap om vad 
som fanns i privata bostäder verkar mera förvånande. Hur kan man inför efterlysningen 
servera detaljer som i följande tre listor över stulet gods? 

Luleå 1886 
Ett rödrnåladt och beslaget skrin eller wacke, till formen owalt, innehållande 250 

kronor i nya riksbankstior, en Luleå sparbanksbok, tillhörig Drängen Amul Olsson, en 
Pettersson tillhörig motbok med Luleå Ängsnickeribolags kontor i Jockmock, en wriden 
guldring, en dito bredare på ena sidan med en plåt för ingravering af namn, twenne släta dito 
hwaraf på den enas insida fanns ingraverade A. M. E. , twenne matskedar af silfwer, den ena 
märkt med R F. P. och den andra D. L. samt ett bomärke l-P. 

Ett bleckskrin med deri liggande en swart och en hwit sidensjalett, 6 ylledukar af 
olika färg samt fYra bomullsdukar, hwarjemte äfwen saknas 12 alnar grått och 8 alnar swart, 
stampadt wadrnal, en hwit, mindre bordduk samt en mössa af utterskinn, nästan ny. 

Linköping 1910 (inbrott hos handelsman) 
10 par hängslen, grå och gula betecknade med "Herkules", 6 par dito kulörta samt 

samt l dussin dito gul- och grårandiga, försedda med spännen för uppfästning af underkläder, 
4 b undtar spetsar ( mellanbård) innehållande 20 meter i h varje b und t, 4 b undtar spetsar 
(mellanbård) smala, 20meter mellanspetsar samt diverse andra spetsar, 1 dussin svarta 
mansvantar af ylle, 5 st. ylletröjor med röda och blå tvärränder, 3 dito med blå hals- och 
armlinningar, 3 dito helhvita, cirka 3 meter byxtyg, grått och svartrandigt, 6 st. svarta 
läderskärp, 4 st. resårskärp med gul botten och blå och röda blommor samt fYrkantiga gula 
spännen, 3 st. tygskärp med hvita ränder i kantema samt smala bronserade spännen, 2 par 
engelska herrkängor med snören, 2 par rnansgalo~her af Helsingborgs tillverkning, 3 st. 
nattsäckar, grön-, röd- och gulrandiga, 3 st. säckar, 5 par svarta bamstrumpor, 6 st. svarta 
yllevästar (dam), 2 dussin lamahufvuddukar med kulörta rutor, 2 par dam kalsonger, trikå, 
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hvita, 2 par manskalsonger, tjock trikå, 3 par manskalsonger, grå och hvita, 1 dussin hvita 
Iinnenäsdukar, 2 st. svarta halsdukar, 1 ost, vägande 1 kilo samt diverse pepparkakor och 
korfstycken. 

Burträsk 1863 (likaså inbrott hos handlare) 
En ny öfwerrock af swart kJäde, med lamafoder; 2 swarta kJädesrockar; l par swarta 

klädesbyxor; en swart klädesfrack, med sidenfoder; 2 st. felbhattar, märkta med bokstafwen 
Ö; 2 st. dubbelt bomu11styg, det ena randigt och det andra smårandigt; 4 st. enkelt bomullstyg; 
3 st. kattun, randigt och rutigt; l st. sachsini, rosigt eller faconeradt; 2 st. swart sachsini; l st. 
swart lasting; 1 st. domestik, 28 tum bredt; 1 st. lamafoder, rödrosigt; 2 dussin diverse 
bomullsdukar 2 dussin kattunsdukar; 1 swart sidenduk, omkring 5 qvarter; 2 st. kalliko, det 
ena swart och det andra grått; l st. hwit schirting; 1 st. swart bomullssammet; 5 hundtar 
bomullsgam N:ris 12, 14, 16, 18, 20; 200 skålp. kaffe uti 2 balsäckar; 30 skålp. raffineradt 
socker; minst ett dussin hängslen af olika sorter; flere gross knappar af lasting och porslin; 2 
dussin mösskärmar; l dussin mössor af mårdskinn; 1/2 dussin mössor af kläde; peppar, 
fen.kohl och lacritz; minst ett dussin urkedjor af stål; l st. swart waxduk; omkring l dussin 
karduser, "chandeloupe" och "hoppet"; 3 a 4 Rdr i kopparmynt; sysilke; samt kant- och 
bomullsband; åtskilliga torna säckar; hår-, messings-och elfenbenskammar; flere stycken 
twål; l st. blårutigt halfmollskinn; omkring 2 lådor simpla cigarrer: psalm- och 
katechesböcker; patenterade urglas; samt 2 dussin enkJa bomullswantar. 

9l:o 450. Jtungöulf e. 

eom anmålbt blifnlit, att 1!nbttG 1!nbtt6fon från Wot6~olm i 
!!l)ctfelc E5octen, ~willtn någon tib roifat ftg gtubblanbe ocl) btföltt 
!!l)cfjele matfnab i ftlllibnt tYcbruati måna b, ännu icte berifrån . till 
~emmrt återtommit; få roatber btmålbe 1!nbtrG 1!nbtrGfon ~ärigenom 
eftttli)J1, meb anmoban till ben, fom om ~onom fan ltmna unberrät• 
ttlfe, att fåbanc ~åtftäbcG, dler å Jttonofogbefonturet i i!l)cfftle, an• 
måla. !IDatanbt 1!nbetGfon omtring 30 åt gammal, meb mörfa ~åt, 
bruna ögon, mebtljtot roäJ:t, runbt anftgte ocl) roib aftefan ~emifrån 
flåbD i grå roabmal6fläber od) fwart ffinnmöGfa. 

eanb6fanalitt i Umeå ben 20 1!pril f864. 

C. J. Cygnaeus. 

Stöldema förövades ofta i kyrkor och prästgårdar. Man räknade med att där fanns 
dyrbarheter, men man tänkte inte alltid på att det kan vara komplicerat att omsätta kyrksilver i 
kontanta pengar. Ä ven hos handelsmän - liksom hos storbönder med rikedomar i uthus -
gjordes inbrott. Att stjäla tjugo par hängsen hos en handelsman kan förefalla meningslöst, 
såvida man inte själv sysslade med gårdfarihandel. 

T.f. kronolänsmannen i Norsjö distrikt meddelar 1908: "Den 26 sistlidne April upp
täcktes att inbrott föröfvats i Norsjö kyrka någon af de närmast föregående dagarna, 
därvidtillgripits cirka 20 liter vin i ett satenkru~rflaskform , 600 å 700 stycken oblater, en 
tioöring af gammalt datum, ett tiokantigt dricksglas, 2 kalkdukar, omkring 54 centimeter i 
fyrkant, märkta "K" medelst ljust silkesmonogram, samt en kJädesborste. 
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För inbrottet misstänkes en omkring 25 år gammal okänd mansperson, iklädd 
mörkblåa byxor, mörk doffel kavaj , ljusblå vadmalsväst, bandskor och långa svarta vantar." 

Stackars kyrkoherde A. J. Nordenstam i Nysätra får natten mellan den 1 och 2 
september 1862 besök av tjuvar och blir frånstulen fökjande: "39 Rdr rmt i sedlar, diwerse 
swenska silfwermynt, en Dukat, en bred Guldring, ett par gamla skjortknappar af guld, en 
Silfwermedalj med inskription 'åt Jakob Andersson i Nybyn för berömlig odlingsflit', en Rdr 
specie med walspråk 'Gud mitt hopp' , l st. fem Francestycke af silfwer med Napoleon den 
1 stes bröstbild; 1 st Jetton med inskription 'Snille och Smak' ; 1/1 O Pound af Guld med 
Drottning Victorias bröstbild; 1 st. Silfwerfickur med hårkedja, beslagen med guld; Herr 
Kyrkoherden Nordenstams enskilda sigi11 samt Pastorsembetets i Nysätra sigill, båda af 
messing." 

Den stora frågan till sist: Hur gick det då för alla dessa jagade människor? 
Hur många av dem blev gripna? Hur blev deras liv sedan de sonat sitt brott? Därom 
berättar alla kungörelserna ingenting. Att gå igenom gamla rättsprotokoll, dom
böcker eller fångelserullor skulle kanske ge besked ibland men inte kännas som 
någon uppbygglig läsning. 

Men fantasin löper lätt. Jag tar en efterlysning ur högen som faktiskt handlar 
om min egen hemort. Postdirektionen i norra distriktet efterlyser Karl Torsten 
Ahlstedt, som är försvunnen 1910. Han har setts cyklande mot Skellefteå ... 
Men sedan? 

N:o 122. Allmänneligen efterlysas: 

På begäran af: 

l. Postdirektionen i norra distriktet. 
Postmästaren i Jörn har anmält, att t. L postexpeditören 

Karl Torsten Ahlstedt efter slutad tjänstgöring å postkontoret i 
Jörn den 4 dennes afvikit. Vid 1- tiden på middagen hade han 
iakttagits å velociped på färd mot Skellefteå, därvid begagnande 
sig af gamla landsvägen till nämnda stad. Ahlsted~, som, enligt 
uppgift, på senaste tid visat sig nedstämd till lynnet och grubb
lande, var vid afvikandet iklädd grå sportmössa, gråbrun kavaj
kostym, slitna smärtingskor, dubbelvikt krage och svart halsduk 
samt är af undersätsig växt, slätrakad med rundt ansikte, blå 
ögon och mycket mörkt, kortklippt hår. Därest Ahlstedt anträffas 
eller några upplysningar om honom kunna lämnas, torde sådant 
skyndsamt m~ddelas länsmannen i Järns distrikt under adress 
Oster-Jörn. 
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C F LTLJEV ALCH OCH SKELLEFTEÅ HÄLSOBRUNN 
Per Andre 

stockholmshandlanden C F Liljevalch nämns inte ofta i Skellefteås lokalhistoria. Finnan 
verkade i trakten endast en kort period under 1830-talets missväxtår, men den hade stor 
betydelse under denna bekymmersamma tid. Liljevalch startade 1834 en terpentinfabrik på 
Prästbordet, deltog i driften av Morö silvergruva, beställde fartyg från traktens varv. Han bedrev 
också en omfattande handelsrörelse där bjälkar, tjära och lathwood var de varor som vanligast 
inköptes från allmogen medan det var spannmål som mest såldes men också andra vanliga 
handelsvaror, brännvin inte minst. 

Ä ven i Skellefteå "Brunns- och Badhusinrättning" på Prästbordet medverkade Liljevalch och 
hans anställda en kort tid. 

Hälsobrunnen 
Redan 1789 nämns vid Skellefteå kyrka en mineralkälla som nyttjades för hälsovinnande 
brunnsdrickning. n 

Det torde vara samma källa som år 1825 övertogs av ett bolag och där uppförde en "Brunns- och 
Badhusinrättning". Källan låg i ravinen på norra sidan av Körrbäcken (Klockarbäcken), nära 
nuvarande Brunnsgården, strax öster om Bondstaden. 

Initiativet ti11 anläggningen togs av provinsialläkaren C J Genberg och societeten i Skellefteå 
socken var tydligen ivrig att få vara med i brunnsbolaget Där fanns naturligtvis prosten N Ström, 
källan rann ju upp på hans mark, Prästbordet Ytterligare deltog apotekaren G F Wt:string, 
kronofogden N Clausen, dennes svärfar, inspektoren J P Westling, landskamreren E Lindemark 
och dessutom häradshövding, länsman, ett flertal sågägare och handelsmän. Totalt utgavs 30 
ak'1ier. 2

) 

På Prästbordets mark uppläts på 50 år ett område om 2 tunnland och 2 3/4 kappland till 
brunnsbolaget Kontrakt upprättades med prosten Ström 12 maj 1825. Häröver yttrade si g 
konsistoriet i Härnösand och Skellefteå sockenmän varefter kontraktet fastställdes av Konungens 
Befallningshavande i Umeå och Kammarkollegiet i Stockholm. Det måste bli ett utomordentligt 
säkert kontrakt med så många inblandade. 3) 

Sockenmännen grundade sitt medgivande till markupplåtelsen på övertygelsen att härigenom "en 
ganska nyttig, hälsosam och välgörande inrättning befrämjades". 

Redan innan alla handlingar var klara började byggandet. Vid själva källan uppfördes en mindre 
paviljong, strax intill byggdes en brunnssalong ( ungefår 19 x 7,5 m) och över Körrbäcken med 
dess djupa ravin lades en körbro som tillfart till anläggningen. 

Detta byggande 1825 fick 5 år senare ett efterspel vid häradsrätten. Westling hade varit inspektor 
vid Lejonströms såg och förestått driften där ganska självständigt. l samband med att sågen bytte 
ägare anklagades han för vissa oegentligheter. BI a skulle han år 1825 ha lämnat ut virke från 
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sågen till brunnssalongen och bron över Körrbäcken utan att ha tagit betalt. Han var ju delägare i 
brunnsbolaget 

Ett flertal vittnen berättade inför rätten att de kört bjälkar och bräder till brunssalongen och 
timmer till bron. Golvbräderna hade varit av sämsta sortering, brädbeslaget var av något bättre 
k.vrahtet och till taket togs "halvrena" bräder. Om så inte redan skett fick bolaget nu betala för 

byggnadsvirket 
41 

... · ~- . ·········.··-··--·- ' """:"'--- -·· ... ,~ - ·- ·-: 

Brunnssalongen (Teckning efier.fotografi) Byggd 1825. 
Fanns kvar 1895 men revs troligen snart därejier 

-.,~ ' . 
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År l 829 uppfördes alldeles intill Körrbäcken, ca 150 m nedströms hälsobrunnen, ett BADHUS. 
Tomten tillhörde det upplåtna markområdet. Huset var av furutimmer i en våning, 17 m långt 
och 7 m brett. Det var indelat i 9 rum och hade två skorstenar. Ingången gick på en bro över 

bäcken.
5
) Här serverades både varma och kalla bad, även gjyttjebad. Särskild personal fanns 

anställd. År 1835 mantalsskrevs exempelvis änkan Caisa Dahlberg som baderska i badhuset på 
provinsialläkare Ekenstedts rekommendation. 

År 1830 rapporterade doktor Genberg om "Brunns- och Badhusinrättningen": 
Under sistlidna sommar hade 194 personer, bland vilka flera varit från Österbotten och Torne 
lappmark, begagnat anläggningen. Fyra personer, som flera år varit sängliggande, måste till att 
börja med få hjälp med att hämta vattnet, men kunde så småningom själva infinna sig vid 
brunnen och blev till slut fullständigt återställda. Mineralvattnet hade visat sig särskilt verksamt 

mot gikt, skrovler, hysteri , konvulsioner och mot mask. 
6
) 

"Brunns- och Badhusinrättningen" måste de första åren haft stor framgång. 
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Liljevalch 

Under 1830-talets många missväxtår utdelade kronan till de nödlidande undsättningsspannmåL 
Denna skulle mottagama senare betala men ofta fönnådde de inte detta. stockholmshandlanden 
C F Liljevalch ansåg hjälpformen helt fel och olämplig, han ville i stället genom initiativ till nya 
verksamheter göra det möjligt för allmogen att genom eget arbete klara sitt uppehälle. Han fick 
lån av kronan på förmånliga villkor och satte igång ett flertal projekt i norra Sverige. 

I Skellefteå startade Liljevalch, som tidigare nämnts, en terpentinfabrik som av inköpt kåda 
tillverkade terpentin, harts och kimrök. Redan 1833 köptes kåda så att råvara fanns i lager då 
fabriken startade i januari 1834. Fabriken låg på Prästbordets mark vid samma bäck där brunnen 
och badhuset låg, men lite längre upp efter dalgången. 

Vatten till badhuset togs givetvis från bäcken dit terpentinhaltigt tvättvatten ibland måste ha 
släppts ut från fabriken. Men detta kanske än mer förstärkte badens goda verkan. 

Liljevalchs verksamhet i Skellefteå leddes av kassören Per Leonard J anse ( 1807-1881 ). Av en 
slump finns bevarad en av firmans avräkningsböcker, förd i Skellefteå från 1835 ända tills att 
terpentinfabriken såldes och handelsverksamheten slutade. När affarema upphörde lagfördes vid 
tinget alla gäldenärer, de skulle tvingas att betala sina skulder. År 1838 och tidigare skötte J anse 
dessa mål. När han flyttat blev länsman Moritz Liljevalchs ombud. Denne fick väl då låna 
avräkningsboken och när han senare flyttade till lappmarken följde boken med och återfanns i 
kronofogdearkivet där, nu finns den i Landsarkivet i Härnösand. 

Denna avräkningsbok visar en del av Liljcvalchs verksamhet i Skellefteå, men bokföringen 
omfattade många andra böcker så allt blir inte klarlagt. Bl a är samröret mellan Janse och hans 
arbetsgivare mycket oklart. 

Liljevalch och hälsobrunnen 

Enligt Liljevalchs avräkningsbok köpte firman 1835-37 sju aktier i brunnsbolaget, den kan ha 
köpt fler dessförinnan. Bl a köptes två aktier av doktor J Ekenstedt 1837. Denne var inte med i 
brunnsbolaget från början men kom kanske in där sedan doktor Genberg 1832 flyttat till Umeå. 

Åren 1836 och 1837 bokfördes i avräkningsboken många poster byggnadsarbete och 
bygi:,TOadsmaterial (bräder, timmer, kalk, fönsterbågar osv) för "nya byggnaden" som uppgavs 
ligga på Brunnsgärdan. Samtidigt inköptes ett magasin i Drängsmark och flyttades till Skellefteå. 

För "nya byggnaden" arrenderades tomt av Brunnsbolaget Klockare M Ström var tydligen 
bolagets kassör under denna tid och Liljevalch betalade till honom markarrende för åren 1836 
och 1837. 
Det var alltså handelsfirman Liljevalch som åren 1836 och 1837 byggde Brunnsgården på 
Brunnsgärdan. 7) 
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Samtidigt med arrendet för tomten betalade Liljevalch badavgift för ett antal personer och Ström 
betalade ti11 Liljevalch för 1/2 tunna salt han köpt till badhuset. Dessutom betalade han för 
åtskilliga arbeten vid brunnen som utförts av Liljevalchs folk. 

P L J anse och hans medarbetare bodde nära terpentinfabriken i gården Skatbo (vid nuvarande 
Dahlbergsgatan). Platsen låg kanske något avsides för handel med allmogen. Andra handelsmän 
hade sina bodar och stugor blandade med allmogens hus i k'yrkostaden. 

Sedan denna helt förstörts av den stora branden 2-3 september 1835 måste dock de nya 
handelsbodarna byggas på Körran, avskilt från kyrkostaden. Här kunde alltså LiljevaJch ha byggt 
sitt hus, men i stället lyckades han lägga beslag på Brunnsgärdan, omedelbart intill den nya 
kyrkostaden. En mycket bättre tomt för en handelsrörelse. Hade Liljevalch och J anse genom köp 
av brunnsaktier fått makten i Brunnsbolaget? 

Att de skulle ha byggt här för att driva brunns- och badhusrörelsen är svårt att tro. Men deras nya 
hus stod på Brunnsgärdarr och kallades alltså Brunnsgården. 

Brunnsgården innan uthuset revs (Teckning av H. Wangstedt) 

P L J anse övertog på något sätt Brunnsgården från firma Liljevalch. När Janselämnat Skellefteå 
såldes stället enligt kontrakt 19 september 1 839 till t f postmästaren G Höijer för l 300 riksdaler 
riksgälds. Gården bestod då av boningshus i två våningar, magasin, fåhus och källare. Janse 
medgav i kontraktet att han förbundit sig att till "Brunns- och badhusinrättningen" årligen betala 
arrende för tomten på Brunnsgärdan men "icke destomindre berättigas Höijer att ... arrendefritt 
begabrna gärdan ... blivande således jag J anse eller mina aktier i "Brunns- och Badhus
inrättningen" skyldig att för ifrågavarande arrende för framtiden ansvara ... ''

8
) . Janse hade 

tydligen skaffat sig majoritet i brunnsbolaget och kunde bestämma. 
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Av köpekontraktet framgår också att en del av Brunnsgärdan var planterad med en "lövsal" och 
att denna del inte tillhörde Brunnsgårdens tomt. 

Höijer bodde inte länge på Brunnsgården. Den 22 jan 1842 såldes gården till handelsmannen 

D Gebhardt, som skaffat sig 26 av de 30 brunnsaktiema. 
9

) Brunnen lär då ha varit totalt 
övergiven, men upprustades efter hand och på 1850-talet räknade man med uppåt hundra 
brunnsgäster årligen. 
Men då hade handelsflrman Liljevalch efter stora förluster sedan länge avvecklat sin rörelse i 
Skellefteå. 

· . . Att ·· 

. -~~IJNN~- och · _BADI_~R~ r:r~IN~~~ l 

. ·t Skelleftea blzfver -~tzllgänghg:' . fö.r., :dem r- . som .. ,.$.,l !J · ! 
... , !li'Ni{ t·i!JO:· . begagna, .. {1·~rj,. oc[t med '"denrz.a -~dag~ - ~ 
· - fc'if . friq .1~~·1~filei[ tillkli-1~-iia?JiTvå-.~ . .... _ _ · - .. . · _ 

D. GEBHARDT· 
•oAtf'-··· ... 

Annons i Skellefteå Nya Tidning 25/6 1856 

Liljevalch började med helt nya verksamheter. Sedan han i Paris lärt sig kinesiska begav sig 
Liljevalch till Ostindien och Kina där han för Sverige förhandlade fram förmånliga handels
traktater. 

Efter hemkomsten bosatte sig Liljevalch i Visby för att där ägna sig åt utdikning av Gotländska 
myrar och sockerbetsodling, ingendera med framgång, återvände till Stockholm och avled där 
1870, fattig. Han var en mångsidig, initiativrik och fantasifull herre, C F Liljevalch. 

P L Janse flyttade från Skellefteå till Nordmaling där han drev Djupsjö finbladigs sågverk, blev 
senare tullinspektör och postmästare i Ömsköldsvik 

Strax utanför det område inom Prästbordet som upplåtits för brunnsrörelsen stod Skellefteå 
kompanis livrebod (trossbod). 
Denna är markerad på 1835-38 års lantmäterikarta. Det är alltså möjligt att livreboden stod kvar 
här när Brunnsgården byggdes 1836-37. Den flyttades senare till en ny tomt på Prästbordet vid 
Brännan. När detta skedde har inte kunnat utrönas. (År 1968 övertog Skellefteå Museum boden 
och därefter flyttades den till nuvarande plats vid Bondstaden, nära Brunns gården. ) 
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Hälsobrunnen a\'tynar 
Efter Gebhardt gick Hunnsgården genom många händer och brunnen förföll. Bl a ägdes gården 
en tid av tyska trävaruhandlare. År 1865 köptes anläggningen av rådman D R Markstedt och 
rustades upp. För en kort tid blomstrade åter brunnslivet Skelleft:eåsocieteten och tillresande 
brunnsgäster förlustade sig exempelvis med dans i brunnssalongen som ibland också blev 
skådebana för resande teatersällskap. Ofta spelade skarpskyttamas musikkår till brunns
drickandet 

Men snart avtynade verksamheten, på 1870-talet förföll anläggningarna, brunnsverksamheten 
upphörde och husen användes till annat. Badhuset blev delvis fårgeri eller bageri . På 
Brunnsgården anlades ett svagdricksbryggeri, senare bageri och kafe. År 1962 blev gården 
prästbostad, nu bedrivs där verksamhet för Landsförsamlingens missionsförening. 
Och hälsokällan har alldeles sinat. Vattenådern har väl blivit avskuren genom grävning för 
husgrunder och ledningar. 

NOTER 

l. Hi.ilphers 1789, s. l 08 
2. Om "Brunns- och Badhusinrättningen" skriver Renhorn 1923 och Fellström 1964. Ingen 

nämner Liljevalch eller Janse. 
3. KB:s fastställelse 21 nov 1825, LAH. Karta upprättad i maj 1825 finns i KammarkolL Arkiv, 

RA 
4. Skellefteå häradsrätts dombok, urtima ting 3 juni 1830 
5. Brandförsäkringsvärdering 18 nov 1850 (Brandförsäkringsverket för byggnader å landet, 

Stockholm) 
6. Svenska Läkaresällskapets årsbok 1830, s 204 
7. Brunnsgården brukar anges vara byggs 1831 vilket år nämns första gången i brandförsäkrings

synen 1847. Men Liljevalchs bokföring visar klart att 1836- 37 var byggnadsåren och på en 
detaljerad lantmäterikarta över Prästbordet 1835 - 36 och 1838 är Brunnsgården inte 
markerad, vilket visar att den inte byggdes 1831 . 

8. Köpekontrakt infört i Skellefteås dombok, inteckningsprotokoll , 27 nov 1839 
9. Samma inteckningsprotokoll 23 april1842. 

ANVÄND LITTERA TUR 

Renhorn, G, 1923: 
Fellström, KA, 1946: 
Hi.ilphers, A A-son, 1789: 

Skellefteå hälsobrunn, "Västerbotten" 
Från Kyrkbacken, Umeå 
Samlingartilen Beskrifning öfwer Norrland. Femte Samlingen om 
Westerbotten, l . Bandet - Westerås 
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1825 
Bron över Körrbäcken är redan byggd men inte 
Brunnssalongen och Badhuset 

A. Brunnskällan 
B. Plats för badhus 
C. Kompaniets Livre-bod (trossbod) 
D. Sockenarresten 
E. Kyrkastadens hus 

Kompaniets livrebod och arresten låg utanför det upplåtna området, l-)'rkostaden sträckte sig ända fram till området. 
Del av kartan upprättades 1825 över det till brunnsbolaget upplåtna området. (Kammarkollegiets arkiv, RA) 

.. 
. . . :. . :. ~ 

. . q /fJ! . l 

~:·<? 
. i 
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1835 
Brunnssalongen och badhuset är byggda men inte 
Brunnsgården. Kompaniets livrebod står kvar 

l. Brunnssalong och brunnspaviljong 
2. Badhus 
3. Kompaniets livrebod 

Klipp ur lantmäterikarta 1835 - 38 

1895 
Brunnsgården med uthus. Brunnssalongen är 
fortfarande kvar men förfallen 

l . Boningshus 
2. Flygelbyggnad med svagdricksbryggeri 
3. Bagarstuga mm 
4. Vagns- och redskapslider 
5. Brunnssalong, mycket förfallen 

Karta från brandförsäkringsvärdering 1895 



Sånger till Västerbotten 
Harry Åkesson 

Varje landskap har sin landskapssång. Några är mycket välkända som t.ex_ Varmlands "Ack Värmeland du sköna" 
och Dalamas "Om sommaren den sköna", men de flesta är okända utanför det egna landskapet . 
Även Västerbotten har en landskapssång, men det är nog få som känner till den t. o . m. här i Västerbotten. 
Den heter "Sång till Västerbotten" eller bara "Västerbotten" eller " Känner du landet ?" efter första raden i 
första versen. 

I Norra Västerbotten våren 1997 stod en efterlysning från Louise Roiandsson i Östersund. Hon ville veta om det 
finns mer än en vers till sången och vem som skrivit texten. 
Jag skickade henne uppgifter om vad jag visste. Hon svarade och berättade att hon totalt fått in 24 svar. 
Jag blev nyfiken på vad de övriga 23 hade skrivit och ringde henne_ Detta blev upphovet till denna artikel. 

Första versen var klar. Den lyder: 

Känner du landet det stora och tysta, 
snöns och de stiglösa skogarnas land_ 
Vitrornas land, det norrskensbelysra, 
oårens bygd och annodets boning. 
Västerbonens och längtans land, 
Västerbotten, Västerbottens och längtans land? 

Det är inte någon helt positiv bild av Västerbotten, som den versen beskriver. knappas någon kärleksförklaring till 
vår hembygd. Men det finns ytterligare tre verser: 

2. 
Se, ur det landet nu stiger mot ljuset 
sagornas skatter i bländande brand. 
Hör, vilket dån från jorden av bruset, 
slammer av borr och gnissel i lavar. 
Bröd ger idog och strävsam hand. 
Västerbotten, Västerbottens och längtans land? 

4. 
Vi för det landet glatt offre vår styrka, 
striden dock gäller med plogen i hand. 
Trösterik vare fademas kyrka, 
skänke oss kraft att redligen tända 
rena ideers fackelbrand. 
Västerbotten, Västerbottens och längtans land? 

3. 
Vårt är det landet. Oss trygghet ger skogen. 
bröd spirar mångfallt ur plogtarans band. 
Hell dig vår hembygd, blåögd och trogen, 
längtans och hoppets gyllene strålar 
glittre alltid vid gryningens rand 
Västerbotten, Västerbottens och längtans land? 

Som textförfattare står Zolo Stärner och Jörgen Block. Det finns olika uppgifter om vilka verser dessa två 
skrivit., d.v.s. vem som skrev vad. Jag återkommer till det. 

Zolo Stärner var en känd skelleftebo inflyttad från Närke och chefsredaktör för orra Västerbotten mellan åren 
1935- 1953. 

Jörgen Block hette egentligen Severin Schiöler men skrev oftast under pseudonymen Jörgen Block. 
Han var född 1880 i Västergötland, men hamnade i byn Rörträsk som "lärareinkall" d .v.s. gift med byns lärarinna. 
Han skrev ett 20-tal böcker bia de två första delarna av skolböckerna "Växternas underbara liv" och tre delar av 
pojkboksserien "Pojkarnas äventyrsbok" . Han medverkade i barntidningen "Sveriges vår" med en då populär 
tecknad serie "Knall och Kula" . Den serien gjorde han fö. i samarbete med Maj Synnergren, mamma till Stig 
Synnergren f.d. ÖB. Familjen Synnergren bodde då i Jörn. Dessa uppgifter är hämtade från Göran Marklunds bok 
"Hundra mil uppåt marka". #f f~ 

Anmärkningsvärt är att ingen av de två författarna, Stärner och Schiöler, hade sina rötter i Västerbotten. 
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Så till musiken. 
Den vanligast förekommande melodin till "Västerbotten" har skrivits av C.O. Forsmark 
Forsmark var son till en bruksarbetare i Robertsfors,. Sonen CO, som han allmänt kallades. kunde p.g.a. en 
födelseskada inte ta jobb på bruket och utbildade sig därför till lärare. Han fick tjänst som lärare och kantor i 
Överklinten där han startade en manskör. 
Namnet Forsmark hade f.ö. pappan tagit efter bruket med samma namn i Uppland. Han följde med när bruket 
startade ett nytt uppe i Robertsfors. 

Den melodin finns bl. a i Nykterhetsfolkets sångbok och i Norrlands nations sångbok. Noterna ser ut så här: 

190. Västerbotten. 
C. O. Forsmark. 

Känner du Jan-det, det sto-ra och tysta, snöns och de stiglösa. 

Vit-ror-nas land. det norrskens-be-lys- ta, 

., 

Jörrn Block. vers 1; Zolo Stii.rn~r. 2·4 

Den andra melodin (se nästa sida) har komponerats av DAG Brundin, som var komminister och senare 
kyrkoherde i Jörn 1927 - 1945. DAG Brundin var mycket musikintresserad och en god sångare. Han bildade 
redan 1928 en kör, Jöms Hembygdskör. Den finns fortfarande kvar men heter nu S:t Mikaelskören. 

Så till frågan vem som skrev vad ! 
Enligt Nykterhetsfolkets sångbok är den första versen skriven av Jörgen Block och verserna 2 - 4 av Zolo 
Stärner. I Norrlands nations sångbok från J 952 finns bara första versen och där anges Zolo Stämer som 
författare. 
I nothäftet för Brundins melodi finns två verser d.v.s. första och tredje versen ovan. Jörgen Block står som 
författare till bägge verserna. Det finns många motsägelser i dessa uppgifter. 

Det verkade inte troligt att Jörgen Block enbart skrivit första versen. Den kan inte gärna stå ensam, den kräver en 
fortsättning. Förklaringen är den att Jörgen Block skrev ytterligare fYra verser, men dessa har inte använts utan 
ersatts av Zolo Stämers tre verser. 
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Detta är Blocks fyra glömda (gömda) verser: 

2 
Ödemarksforsarna brusa och brumma, 
myrarna sova i midsommarns ljus 
Vildmarkens vilda, det skygga och stumma 
tassar och smyger tyst över stigen 
tätt kring de ensliga byarnas hus 
4 
Sådant är landet Bygden är fager, 
ödslig och vild, som Gud henne gjort. 
Livet är bistert. Det tiger och tager. 
Beder du - bed med yxan och plogen ! 
Böner av ord blott gagnar ej stort. 

3 
Odlaren går i den hårdbrutna jorden, 
frosten tar kärnan och halmen blir kvar. 
Vattgröt är kosten som dukas på borden, 
armod är arvslott, möda är skörden 
marken sen urminnes tider bar. 
5 
Ödemarksrike! Norrskenen brinna 
högt över människans ensamma fard. 
Slit är din medgift till man och till J...'Vinna. 
Möda ger kärlek Hårdvulet släkte 
hälsar dig tyst som sitt hem och sin värld. 

Dessa verser stämmer bra med andan i den första versen. Man kan förstå att denna kärva beskrivning av villkoren 
för ett liv i Västerbotten inte passade så bra i en hembygdssång. 
Uppgiften i Nylnerhetsfolkets sångbok är således den korrek--ta. Jörgen Block vers l och Zolo Stärner verserna 
2-4 

Till slut- beträffande den efterlysta sången- Brundins komposition i pianosättning av Josef Eriksson, som 
också gjort körarrangemanget. Den varianten sjöngs naturligtvis av J örns Hembygdskör: 
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Det finns emellertid ytterligare en sång ··västerbotten" med helt annan text och melodi. 
Den sjungs bl.a. av Bureå manskör, som lånat mig note~·1 körsättning. 
Den ar komponerad av Thure Melander. 

Texten, som är skriven av Axel Magnus Carlsson lyder så här: 
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1. 2. 
Västerbotten., se det lyser vänt och varmt från gårdar 
röda, 

Må vi älska, må vi prisa högt vårt arv från fadrens 
händer, 

ängars blom och myrars tuvor, hur de dofta, hur de 
glöda. 

må vi grunda framtidsgärning i vårt land vid Bottnens 
stränder. 

Väna land bland björk och talJar, i din hägn vi vilja bo, 
redligt stäva, idogt verka, somna sist till ljuvlig ro 

Västerbotten rikligt röna trofast id vid plog och harv! 
Skänk åt släkten., som du fostrar redlig håg till framtids 
arv! 

Thure Metander var en i Västerbotten välkänd musikpro fil , född 1883 . Han var musikhandlare i Umeå och 
kördirigent 1912 grundade han Västerbottens läns sängarförbund och var Norrlands sängarförbunds förste 
förbundsdirigent Sången Västerbotten tillägnade ban Västerbottens läns sångarförbund. 

Tyvärr har jag inte lyckats hitta några uppgifter om vem Axel Magnus Carlsson var. 

Detta är Thure MeJanders komposition i körsättning. 

. : 

CVästett6otten 
r.A.ref ulfagnuti Ctuft:t:on 

Oifftf!)Had CIJIIs/ohallr., ;flins SO.gatj;,.th"nd 
av Dl. ,A l. 

Bu red Mauskör 

l V:. - ster- bot-ten, se det ly -ser vint och varmt f1~n glr - dar rö- da, 

2. Må "' il -ska, må högt vlrt arv från fåd - rens han- der, 

'11if 

p 

i ng -ars blom och my - rars tu -vor, hur de dof - ta, hur de glö - da 

må • Boll - nens strän-der 

l' 

bo, 

harv l 

red - ligt stri - va, i - dogt ver - ka, · som - na sist tall ljuv - Ii g ro 

Skänk ! t slak - ten, som du fos - trar till fram - tids arv l 

Louise Roiandsson fick bland svaren på sin NY-förfrågan ytterligare några sånger, som handlade om 
Västerbotten. De är inte lika högstämda utan mer populärt skrivna, avsedda t. ex. för allsång. 
Rickard Bäckström Skelleftehamn skickade in följande text, som ska sjungas till melodin " Svinnsta skär". 
Den för mig okände textfö rfattaren är nog från non4PVästerbotten. 
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L 
Vår Västerbottniska landskapsprakt 
besjungas bör i visa. 
Far du än vida från trakt till trakt 
är nejden alltid vän 
Även om vägen är ganska lång 
visst kan du farden prisa. 
Stäm i glada kamraters sång 
som handlar om vårt län 

Vårt vackra Västerbotten 
guldet finns här- och knotten. 
Mångmila skogar och höga berg 
spegla i blankstilla sol sin farg. 
Tung ligger snön över tuvan 
under bryts koppar ' n i gruvan. 
Norrskenet strålar i vår vinterkväll 
omkring LapplandsfjälL 

2. 
Östanbäck, Jörn och Skellefteå 
och Bottenvikens klippor 
Kåge och Brännäs och Drängsmarks by 
är Västerbottens topp. 
Dånande snöstorm som kräver mod 
samt sol och vår och sippor. 
Fjällbäckens språng ner mot vaknad flod, 
allt ger vår känsla djup. 

Här i vårt Västerbotten 
allt mäts med jättemåtten. 
Milen är många och vägen lång, 
aldrig blir omkretsen snäv och trång. 
Här där vi leva och sträva 
en gång vår grav ska skall man gräva. 
Levnadslång strävan för hem och för härd 
är vår hembygd värd. 

Det finns även många folkvisor som kopplas samman med vissa landskap och nästan blivit som landskapssånger. 
Exempel på detta är "Uti vår hage" som förknippas med Gotland. 
Bland svaren till Louise fanns en fin folkvisa från Västerbotten. Den heter "Åkerbärsvisan". 
Otto · ordenfors har skrivit en text till den som beskriver en del av det vi västerbottningar värderar högt, 
tillgången till en omväxlande natur och alla våra bär- inte bara åkerbär. 

ÅKERBÄRSVISA Folkvisa från Västerbotten 

l l' vv i * j l Jl } Jl ) l F v ~ l ~ 
" " } J' i l J J l } " ~· " ~· ~ l J J l 1H 
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~ d1iP } " ~ l l v v " t1 Jl } } " ~· v r F ~ v l r i • l J l l F' tt' 

upp i '"" - lod trupp Du OOm av Boll -neru byg ·der den 'Y - nen "' dog kOr HOr 

Il 
Otto Nord~nfors 

rO- da A - k.cr 

2. 3 
Nu växa de ur mullen i landet utan natt 
och samla på dess solguld en ljuv och furstlig skatt. 
Tills så en dag när luften är tung av höets lukt 

Du går i dagar sköna och njuter helt och rikt . 
Det dunkelröda bäret är intet annat likt 

De fina späda stänglar stå dignande av fruk-t. 
Det smakar torv och ängsmark och minner om den tid 
du gick bland slåtterfolket i sommarlovets frid . 

Varför är sångerna om Västerbotten så okända? Varför sjunger vi dem inte? Visserligen kan texterna i dag verka 
otidsenliga, men det är knappast orsaken. Dessa texter awiker i stil och innehåll inte så mycket från andra 
landskapssånger. Kanske melodierna saknar det där lilla extra, som ger en melodi en egen karaktär. Känslan för 
den egna hembygden har under åren växlat från tider då man närmast skämdes över att vara från det karga 
Västerbotten till dagens pånyttfödda intresse för den egna byn och dess historia. 
Alltför överdriven lokalpatriotism är inte bra, men en hyllning till hembygden kan väl aldrig vara fel . 
Här finns plats för nya kompositörer och textförfattare. 

Källor och sagesmän 
Louise Rolandsson: Svar på enkät i NY 1997 Göran Carlsson. Tidningen Kvällsstunden. 
Göran Marklund : Hundra mil uppåt marka Staffan Lundmark, DAUM, Umeå 
Nykterhetsfolkets sångbok J 932 (Oskar Eklunds förlag) ,:r Erik Johansson, Robertsfors 
Sång till Västerbotten : (Nordiska Musikförlaget 2729) Rickard Bäckström, Skelleftehamn 
Sång till Västerbotten: Körarrangemang (N.M.S. 2732) Georg Hedlund, Skellefteå 
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Demografiska databasen- DDB 
Utdrag ur infonnationsfoldrar 

Kort historik 
Demografiska databasen, DDB, startade som ett beredskapsprojekt 1973 med Riksarkivet som 
huvudman och inrättades som en särskild enhet vid Umeå universitet 1978. Målet var att 
datorisera innehållet i äldre kyrkböcker för att göra dessa tillgängliga för forskning. För 
Riksarkivet var det angeläget att skydda det oersättliga arkivmaterialet från fortsatt slitage. 

Verksamheten har efter hand utvecklats och finns idag på tre platser. Produktionsenheter finns i 
Haparanda och Jörn. l Umeå finns forsknings- och utvecklingsenhet, systemenhet och Centrum 
för befolkningsstudier med en professur i Historisk demografi. Totalt arbetar ett sjuttiotal 
personer vid Demografiska databasen. 

Valda områden 
Valet av arkivmaterial, tidsperiod och undersökningsområden har styrts av forskamas 
prioriteringar. Hittills har följande områden för i första hand J 800-talet bearbetats: 
Sundsvallsregionen med Sundsvalls stad och sexton kringliggande församlingar. 
Skel/efieåregionen med SkeJJefteå landsförsamling och vissa av de församlingar som ingått i 
denna och som senare avskilts. Tidsperioden bötjar redan 172 t . 
Linköpingsregionen med Linköpings stad och ett trettiotal omkringliggande församlingar. 
Registrering pågår och blir klar i si utet av 1990-talet. 
Ett mindre antal församlingar spridda över landet ingår också: Nedertorneå medHaparanda stad, 
Svinnegarn, Trosa landsförsamling, Gullholmen, Locknevi och Fleninge. 

Källmaterial 
Kyrkböckerna från 1800-talet utgör huvudmateriaL De omfattar längder från husförhör och in
och utflyttning samt ministerialböcker för lysning och vigsel , födelse och dop, död och begrav
ning. Senare har registreringen utvidgats till andra källmaterial. Viktigast bland dessa är 
statistiskt material på församlingsnivå för perioden 1749-1859. Detta var uppgifter som prästerna 
årligen insände till SCB:s föregångare, Tabellverket 
Kyrkböckernas samlade uppgifter utgör ett innehållsrikt och sammanhängande infonnations
system. Med hela regioner kan man studera bland annat flyttningsprocesser på ett bättre sätt. 

--
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Befolkningsdatabasen POPUM 
Befolkningsdatabasen POPUM utgör ett stort informationssystem. Idag omfattar den uppgifter 
om ca. 365.000 personer. POPUM är en s.k. relationsdatabas där innehållet i de olika källorna 
sammankopplats för varje person. Innehållet i POPUM omfattar främst den information som 
finns i de olika kyrkböckerna. 
De flesta uppgifterna plockas direkt ur käl1orna, t.ex. namn, kön, födelse- och giftermåls
uppgifter. Med hjälp av den samlade informationen i systemet kan även nya upplysningar 
erhållas, t.ex. om flyttningar, yrken, civilstånd och boende. 

Verksamhetsområden 
Demografiska databasens huvuduppgift är att tillhandahålla data från kyrkböcker och äldre 
befolkningsstatistik för forskare ._Umeaenheten ansvarar för forskarservice och bistår på olika sätt 
dem som efterfrågar det datoriserade materialet. Här bedrivs även forskning och 
metodutveckling. 
I de fall forskare behöver tillgång till information direkt ur källorna utförs forskarservice även vid 
H aparandaenheten.:. 
Jörnenheten svarar för all genealogisk service, t.ex. släktforskning, på uppdrag av forskare eller 
allmänheten. 

Demografiska databasen i Jörn utfor släktforskning på beställning 
DDB i Jörn har tillgång till mikrokort över samtliga kyrkböcker i Sverige och anställda som är 
mycket kunniga släktforskare. Det mångåriga arbetet att dagligen läsa, tyda och registrera 
informationen i de gamla kyrkböckerna har gett personalen stor kunskap kyrkböcker och andra 
arkivmaterial . 

Utifrån dessa tillgångar utför DDB i Jörn 
släk"tforskningsuppdrag, främst antavlor, på 
beställning av forskare och allmänhet. 

En antavla utgår ifrån en huvudperson 
(proband) och redovisar dennes förfåder/anor i 
ett visst antal led bakåt i tiden. 
standardutförandet är en antavla som går fem 
generationer bakåt i tiden. 

Antavlan levereras prydligt utskriven med 
laserskrivare på A4-ark. Beställaren kan även 
erbjudas en fin, handtextad antavla som 
inramad kan hängas upp på väggen. 

Släktforska 

Den som vill forska själv kan erbjudas 
forskarplats och har därmed tilJgång till 
samtliga kyrkböcker i Sverige på mikrokort. 
Nyböijare får starthjälp. 

67 



Centrum för befolkningstudier 
Centrum för befolkningsstudier, CBS, initierar och bedriver forskning på DDB:s material. Ett 
nätverk av nationella och internationella forskare stimulerar och breddar den befolknings
historiska forskningen. 

Övrig service 
• Gästforskarplatser vid CBS 
• Information om ti1lgängli!:,Tt datoriserat material 
• Rådgivning vid strukturering av datafiler 
• Programmering 
• statistisk analys 
• Dokumentation 
• släktforskning på beställning 

Demografiska databasen- en nationell resurs för forskningen 
Demografiska databasen finns i centrum av Umeå universitets campus i huset för Matematik och 
Informationsteknologiska ämnen. 
Forskarna erbjuds här en god forskningsmiljö . Eget datorsystem medger också enkel åtkomst via 
världsomspännande datomät Med !:,rrafiska användargränssnitt och standardprogram för analys 
och presentation av data är åtkomsten till de historiska källoma säkrad för framtiden. 

Forskarservice 
• Tillgång till DDB:s befolkningsdatabas POPUM via världsomspännande datomät 
• Tillgång till DDB:s uttags- och analysprogram 
• Uttag ur POPUM i form av datafiler på diskett eller annat medium 

Den som vill veta mer om DDB kan söka på Databasens hem sida: 
http:// www.ddb.umu.se 

68 



SKEFO:s sommarseminarium "Kulturgräns Norr", JO juni-2 juli 1999. 
Rolf Granstrand 

I fagraste högsommartid samlades ett sjuttiotal Ume-forskare, SKEFO-medlemmar och andra 
intresserade till seminarium, för att under avspända former diskutera hur lån!:,rt utforskandet 
av Skelleftebygden nått, när ungefår halva projekttiden avverkats. 

Första dagen genomfördes i rundlogen på Kyrkholmen och till en börjar var det också just 
kyrkplatsen och Skellefteå gamla sockencentrum, som var temat- med inlägg av Lars 
Jonsson, Ulf Lundström, Lester Wikström, Egil Johansson och Karl-Axel Lundqvist. 
Det är uppenbart att platsen har mycket gamla anor och Ulf Lundström önskade bl.a. en 
arkeologisk utgrävning av den gamla hamnplatsen, alltså den sänka just nedströms kyrkan, 
som sedermera betecknats som "kungsgropen". 
Lester Wikström pekade på det rika källmaterial, som 1700-talsprosten Nikolaus Buscherus 
brev och skrifter utgjorde, och Egil Johansson underströk att även i övrigt källäget är mycket 
gott vad gäller Skellefteå socken. 
I nästa arbetspass gav Lars-Erik Edlund en översikt över hela projek'tet och påminde om att ett 
halvdussin skrifter med Skellefteanknytning redan utgivits i serien "'Kulturens frontlinjer"
med Ulf Lundströms "Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650" som tyngdpunkt. 
Erik Bylund förde in aspekten att en kulturgräns i en mening också utgör ett mellanområde, 
dvs. ett fålt för påverkan från olika håll , vilket han menade var uppenbart för Skellefte
regwnen. 
Efter middag på Nordanågården - med Skellefteå kommun och Jan-Anders Metander 
som värd -, så avslutades dagen på Kyrkholmen med att Thomas Andersson på sitt 
oefterhärmliga sätt i ord och toner berättade om några märkliga händelser i Västerbottens 
hjärtland, alltså bygden kring Stora Bygdeträsket. 

Dag två utgjordes av en busstur längs Byskeälven med anhalter i Kåge, Österjöm, Myrheden, 
Åselet, Fäll fors, Byske, Furuögrund och Boviken, där kunniga och engagerade guider - ingen 
nämnd och ingen glömd- delade med sig av sitt kunnande. Och solen flödade och vattnen 
glittrade ... 

Dag tre genomfördes i salongen på stiftsgården, och då var det stadens ti11komst 1845, som 
stod i focus. Ulf Lundström skissade den tätortsbildning, som redan dessförinnan växt fram på 
Brännan!Sunnanå, Allan Boström en del av turerna inför beslutet om stadsrättigheter och Per 
Andre och Britt-Marie Nordström presenterade en del av de drivande personerna, såväl 
fabrikörer som officerare och präster. 
Linnea Gustafsson, som arbetar med en avhandling vid institutionen för nordiska språk, 
berättade om 1800-talets dopnamn i Skelleftebygden och hur dom förändrades genom stadens 
framväxt. Bl.a. så innebar Jenny Lind-febern i slutet av 1840-talet ett genombrott för en helt 
ny kategori namn, som sen kom att kreativt vidareutvecklas i Skelleftebygden. 
Erik Bylund aktualiserade åter tanken på Skelleftebygden som ett "mellanområde" med 
mindre dynamik och långsammare utveckling än trakterna kring Umeå resp. Luleå/Piteå. 
Bl.a. så skulle gårdarna varit mindre och det ekonomiska underlaget sämre genom frånvaron 
av en egen lappmark; något som dock bestreds av UlfLundström och Lars Westerlund med 
hänvisning till bl.a. skattematerial från 1400-talet och framåt. Och därmed åtskiljdes 
seminariet när diskussionen var som livligast. Fdftsättning följer 1 
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Några bilder från lokalhistoriska mötet i Norsjö 1 - 3 oktober 

Bertil Forssell med elever från 
musikskolan underhöll med musik. 
Piano: Josefina Andersson och 
Karolina Almgren. 
Gitarr: Ulla Britt From. 
Klarinetter Bertil Forssell, 
Karolin Hakkola, Anna Jokobsson 
och Ann-Charlotte Olsson. 
(Foto: Harry Åkesson, Skellefteå) 

Ingemar Nilsson berättade om 
sin hustru, Norsjöfödda 
textilkonstnären Eva Nilsson 
(Foto: Guy Nordström,Skellefteå) 
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Kerstin Eriksson, Birgit Moren och Helga Lindblad. 
Kerstin berättade först lite om Norsjö-målet Därefter gav de tre ett litet smakprov på hur det 

kunde låta kring kaffebordet när man dryftade vardagsbestyren på ett hemman. 
(Foto: Guy Nordström, Skellefteå) 

lnt,TTid Grubbström från Demografiska basen i Jörn ger lite starthjälp till en släktforskare. 
(Foto: Harry Åkesson,Skellefteå) 
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Publikationer: 

Produktionen av bygdeböcker fortsätter. 
Här de senaste med pris och var man kan köpa dem. (Understruket) 
• "Bygdeträskfrån GustafVasa till J989" (250:-) 
• "Kvarnbyn, Västanträsk med omnejd J 539- J996" (350:-) 

Med boken följer en CD med musik och berättade bygdehistorier, delvis till rörlig film 
• "!nnansjönmedomnejd J539-1999" (350:-) 
Dessa tre kan köpas av Gunda Lundström BygdeträskJiden 37, 937 94 Burträsk 

• "Varulräsk genom 500 år" (250:-) Roland Åkerström Varuträsk 9, 931 38 Skellefteå 
• "Norra och södra Byskeby samt Fällan, Broarna, Simonstorp, Kälen" (300:- ) 

Lennart Hedlund Trappgatan 22, 930 4 7 Byske 
• "Finnträsk och Kälfors byar" (250:-) Ragnvald Eriksson Ringvägen 39, 930 47 Byske 

Dessutom har andra delen om bebyggelsen i Skellefteå kommit: 
• Thore Sjögren "Öst på stan" Fastigheterna och dess ägare från J 840-talet till i dag." ( 120:-) 
Den säljs på Skellefteå museum Nordanå Box 146,931 22 Skellefteå (Receptionen) 

Projektet "Kulturgräns norr" bar fram till oktober 1999 gett ut följande publikationer: 

KUL TURENS FRONTLINJER 

l. Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid och rum. Presentation av forskningspro
gram jämte en uppsats om tvärvetenskap. Umeå 1997. 
2. Kartan i kulturforskningens tjänst. En artikelsamling redigerad av Lars-Erik Edlund. 
Umeå 1997. 
3. Ulf Lundström: Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650. U me å 1997. 
4. Lars Olov Sjöström: Bönder och borgerlighet i festseder och matvanor. En etnologisk 
studie i kulturgränser utifrån Skellefteå. Umeå 1997. 
5. Kurt Genrup: Gerrnania och Moder Svea: Kulturella möten och gränser. Umeå 1997. 
6. Daniel Lindmark: Puritanismen och lättsinnet. Fem föredrag om folkläsning och folk
lig fromhet. Umeå 1997. 
7. Olavi Korhanen & Birger Winsa: Språkliga och kulturella gränser i Nordskandina
vien. Umeå 1997. 
8. Carina Rönnqvist: Var går gränsen? Metoder vid kartläggning av kulturgränser i im
migrantsamhällen. Umeå 1998. 
9. Torbjörn Danell: Skelleftebygden som kulturgräns för företagande. En studie av före
tagsutvecklingen i Skelleftebygden under 200 år. Umeå 1998. 
10. Jörgen Björklund: Den nordeuropeiska timmergränsen i Sverige och Ryssland. Umeå 
1998. 
11. Lisa Eriksson & Gunvor Flodell: Mål i norr. Två artiklar om nutida dialektförhållan
d en i norra Sverige. Umeå 1998. 
12. Kristina Kram (red.): "Vi" och "dom" i norra Sverige. Nutida identifikationsmönster 
och moderniseringsstrategier speglade i ord och sak l. Umeå 1998. 
13. Peter Sköld & Kristina Kram (red.): Kulturkonfrontation i Lappmarken. Sex essäer 
om mötet mellan samer och svenskar. Umeå 1998. 
14. Per Andre: skogshistoriska studier i Skelleftetrakten. Sex uppsatser e>m Skelleftesko
gens och den tidiga skogsindustrins historia. Umeå 1998. 
15. Ulf Lundström: Traditionella bruksbåtar i Västerbotten. Om båttyper och deras 
gränser. Umeå 1998. 
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FÖRENINGEN FÖR SKELLEFTEFORSKNING 

SKEFO 

Verksamheten i SKEFO bötjade 1985 i form av en arbetsgrupp med Carl-David Bredberg som 
ordförande. 1987 ombildades arbetsgruppen till en ideell förening. Stadgar antogs och en 
styrelse valdes. F.o.m 1992 har föreningen gett ut en årsskrift SKELLEFTEBYGDEN, som dels 
ska innehålla föreningens årsrapport och dels artiklar som rör lokalhistorisk forskning och 
dokumentation. 
I SKELLEFTEBYGDEN 1997 finns en redovisning av alla som ingått i styrelsen sedan 1987. 

F.o.m. 1998 har följande ingått i styrelsen: 
Ordförande: vald 
Ulf Lundström tom maj 1998 
Egil Johansson maj 1998- maj 1999 
Rolf Granstrand maj 1999 -

Vice ordförande: 
Peter Gustafsson 
Rolf Granstrand 
Egil Johansson 

sekreterare: 
Stig Henrik Viklund 
Barbro Viklund 

Ordinarie ledamöter: 
Ulf Lundström, Skellefteå 
Egil Johansson, Sävar 
Peter Gustafsson, Skellefteå 
Roi f Granstrand, Skellefteå 
Harry Åkesson, Skellefteå 
Stig Henrik Viklund, Skellefteå 
Sven-Olof Johansson, Renström 
Christer Larsson, Gärdsmark 
Pia Lidvall, Skel1eftehamn 
Karl-Axel Lundqvist, Skellefteå 
Barbro Viklund, Yttervik 
Bo Persson, Jörn 

Suppleanter: 
Allan Boström, Kåge 
Bo Göran Edlund, Ske11efteå 
Egil Johansson, Sävar 
Åke Lundgren, Malå 
Elsa Lundmark, Sjön Hjoggböle 
Göran Wahlberg, Ske11efteå 
Harry Åkesson, Skellefteå 

tom maj 1998 
maj 1998 - maj 1999 
maj 1999-

tom maj 1999 
maj 1999-

tom maj 1998 
1998- 1999 
1999-2001 
1998-2000 
1998-2000 
1999- 2001 
tom maj 1999 
1998-2000 
1999- 2001 
1998-2000 
1999- 2001 
1999- 2001 

1999-2000 
1999-2000 
tom maj 1998 
1998-2000 
1998-2000 
1998-2000 
tom maj 1998 

.:r·· 
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Representerar 
Ske-å Hembygdsförening 
Forskningsarkivet Umeå 
Folkrörelsearkivet 
Utbildningsradion 
studieförbunden 
Enskild ledamot 
DDB, Jöm 
Barn- o. grundskolekontoret 
Skellefteå museum 
Skellefteå lfs 
Enskild ledamot 
DDB,Jöm 

F orominnesföreningen 
Folkrörelsearkivet 
Forskningsarkivet Umeå 
Enskild ledamot 
Enskild ledamot 
Skelleftebygdens släktforskare 
studieförbunden 



Adjungerade ledamöter: 
Ulla Nilsdotter Jeub, Haparanda 
U1fLundström, Ske11efteå 

Revisorer: 

tom maj 1999 
forn maj 1998 

Ers. För SO Johansson 
Lokalhistoriska institutet 

Nils Olof Berglund, Boviken Kalenderåren 1998 o. 1999 
Gösta Renfors, stämningsgården Kalenderåren ] 998 O. 1999 
Ersättare: 
Birger Eriksson, Bodbysund Kalenderåren 1998 o. 1999 

Årsmötet höll den Il maj 1999 

Verksamhetsberättelse 1998 
Föreningen för skellefteforskning - SKEFO har under året t 998 anordnat fyra egna arrangemang 
och tre arrangemang tillsammans med systerföreningar. 

Föreningens forsta vintermöte ägde rum i hörsalen 99:an den 27 januari 1998 
Föredrag hölls av Lars-Olof Sjöström, Holmsund, på temat "Societetsbaler och hrmdka/as - sa 
roade man sig i det gamla Skellejieä ". 
Efter föredraget föreningsangelägenheter bl a beslut om medlemsavgiften: enskild medlem 
50:- kr, organisationer 200:- samt nyheten ungdomar upp till 25 år 30:- kr. 

Ordinarie årsmöte hölls i hörsalen 99:an den 7 maj. 26 personer deltog. 
Styrelsens årsberättelse och kassörens ekonomiska redovisning godkändes. Kassören och 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 
Egil Johansson valdes till ny ordförande för 1998. Arbetsplan och budget för 1998 godkändes. 

Efter årsmötesförhandlingarna höll Linnea Gustafsson, Umeå, ett föredrag på temat 
"Personnamn i Skelle.fiebygden : dopnamnsskicket 1790-/890 " 

Byske möte- foreningens höstmöte - höl1s i Broselsgården, Byske, 2-4 oktober. 
Sammanlagt ca 200 personer deltog under mötesdagama. 

Fredagen: Sedvanlig visning för skolelever av DDB. 
Höstmötet öppnades av Rolf Granstrand. 
Föredrag av Kjel Knutsson, Uppsala "Byskeälven- porten till det forntida Norrland'', 
U1fLundström, Skellefteå "Byske socken J 539-1 790" och 
Per Andre Ske11efteå " Tidiga industrier i Hyskehygden". 

Lördagen: På förmiddagen, öppet hus för allmänheten. 
Därefter paneldiskussion "När arbetarrörelsen kom till Byskebygden- och med den idrotten". 
Föredrag av Allan Boström, Kåge " Övre Aby älvdaf', 
Marit Jacobsson, Finnträsk och Ragnvald Eriksson "Finnträsk - stenaldersbygd med fortsatt 
livskraft) ". 
Presentation av projektet "Kulturcentrum Kyrktorget" 

Söndagen: Högmässogudstjänst i Byske kyrka med predikan av Et.ril Johansson. Efter 
högmässan kyrkkaffe. 
Egil Johansson medverkade kring temat "Kyrkböckerna berättar ... " 
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Ett seminarium hölls i hörsalen 99:an den 13 oh.'1ober. 26 personer deltog. 
Tema: "Industrier, företagare ochföretagandet-är det värt en historia i Skelleftebygden?''. 
Sven Gaunitz. Sven Torbjörn Danell medverkade och meddelade även en innehållsskiss för en 
industrihistoria. 

Samarbetet med övriga kulturhistoriska föreningar har fortsatt och vidareutvecklats under 
verksamhetsåret: 
dels genom regelbundna planeringsträffar, 
dels genom gemensamma sommararrangemang ( familjedag på Nordanå, guidad tur Nordanå
Bonnstan och resa till Bastuträsk och Norsjö) 
och inte minst genom den nya lokalen på Nordanå, som invigdes den 3 december. 

Publikationsverksamhet 
Årsskriften "Skelleftebygden 1998" var vid årsskiftet 1998/99 till stora delar klar. Förhoppningen 
är att den kan utges under 1999. 

Planer på utgivning av Gustaf Renhorns "Gamla sockenbor" finns . Christer Larsson och Stig
Henrik Vildund har utsetts till redaktion. 

Utgivning av ett arbete om skolor och lärare i Lövångersbygden har diskuterats i styrelsen. 

Medlemmar, medlemskap. 
Föreningen hade vid årsskiftet ca 100 betalande medlemmar. Föreningen är medlem i 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten. 

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

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO Verksamhetsåret 1998 

RESUL TATRÄKNING Resultat Budget 
1998.12.31 1998 

INTÄKTER 
Medlemsavgifter 7 150,00 8000 
Bidrag 7 900,00 7 000 
Publikationer 1757,17 1 000 
Försäljning "Jembanan" (1997) 
Räntor 428,82 300 
Övriga intäkter 

Sammanträden, Kurser, Konferenser, Övrigt 65,00 200 
Summa intäkter 17 300,99 16 500 
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Resultat 
97.12.31 

8 050,00 
7 000,00 
2 320,00 

10 770,00 
335,47 

375,00 
28 850,47 



KOSTNADER 
Medlemsavgifter 
Sammanträden 
Konferenser 
Kurser 
Reseers. (Lokalhist. in st.) 
Publikationer 
Kontorsmaterial 
övrig material/Kopiering 
Avgifter (Pg) 
Post/Tel 
Övriga kostnader 
Kostnader för "Jembanan" (reserverat 1997) 

Summa kostnader 

Arets resultat 

BALANSRÄKNING 

TILLGANGAR 

Kassa 
Bank 
Postgiro 
Summa kapital 

SKULDER 
Tryckning mm Jernbanan 
Summa skulder 
Summa tillgångar 

Arets resultat 

Skellefteå i april 1999. 
Rolf Granstrand Harry Åkesson 
v Ordförande kassör 

Resultat 
1998.12.31 

250,00 
1 524,50 
6 289,00 

0,00 

750,00 
638,00 

0,00 
290,00 
757,50 

2 806,00 

13 305,00 

3 995,99 

98.12.31 

1 764,00 
41 649,61 

2 361 ,07 
45 774,68 

0,00 
0,00 

45 774,68 

3 995,99 

Stig-Henrik Viklund 
sekreterare 
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Budget Resultat 
1998 97.12.31 

200 200,00 
400 350,00 

5000 6 065,00 
800 400,00 

o 
7 000 12 238,00 
1 000 670,00 

500 145,00 
400 329,00 
500 551 ,50 
700 1 424,50 

9 392,67 
16 500 31 765,67 

97-12-31 

2 081 ,50 
46 450,89 

2 638,97 
51171,36 

9 392,67 
9 392,67 

41 778,69 



Till styrelsen under for 1999 valdes 
Ordförande: Rolf Granstrand, Skellefteå 
v. ordförande: Egil Johansson, Umeå 
sekreterare: Barbro Viklund, Yttervik 
Kassör: Harry Åkesson, Skellefteå 
Övriga ordinarie ledamöter 

Peter Gustafsson, Kåge 
Pia Lidvall, Skelleftehamn 
Stig Henrik Viklund, Skellefteå 
Bo Persson, J öm 
Christer Larsson, Gärdsmark 
Karl-Axel Lundqvist, Skellefteå 

Suppleanter Allan Boström, Kåge 
Bo Göran Edlund, Skellefteå 
Åke Lundgren, Malå 
Elsa Lundmark, Hjoggböle 
Göran Wahlberg, Skellefteå 

Arbetsplanen för 1999, som den antogs vid årsmötet 

Föreningen ska enligt stadgama "befrämja, samordna och informera om forskning avseende 
Skelleftebygden" och "aktivt samverka med andra organisationer, institutioner, föreningar och 
enskilda som bedriver sådan forskning". 

SKEFO: s uppgift har delvis förändrats i och med tillkomsten av det Lokalhistoriska Institutet, 
som ju har liknande uppgifter. I förhållande till detta blir SKEFOs roll närmast att tjäna som en 
referensgrupp och ett brett kontaktnät. Samt medarrangör av större arrangemang. En exempel 
på det senare är den stora lokalhistoriska konferens, som planeras till senhösten 1999. 

SKEFOs viktigaste arrangemang är av tradition det lokalhistoriska höstmötet i dagarna tre, nu 
senast i Byske. Dessa välplanerade och ofta välbesökta möten kan antas ha haft stor betydelse 
för att fokusera olika delar av Skelleftebygden, särskilt i samband med utgivningen av 
årsskriften. Vi föreslår att dessa höstmöten fortsätter i stort sett som tidigare men att för första 
gången en bygd utanför Skellefteå kommun ställs i centrum, nämligen Norsjöbygden, som ju 
förvisso hörde till Skellefteå socken gammalt tillbaka. Norsjö Hembygdsförening har visat 
intresse för ett samarbete. 

Ett annat samarbete som utvecklats väl de senaste åren är med de övriga kulturhistoriska 
foreningarna, alltså Skellefteå Hembygdsförening, Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare 
och Västerbottens norra Fomminnesförening. Genom regelbundna planeringsträffar, 
researrangemang , gemensam klubblokal och samarbete kring sommararrangemang på 
Nordanå så har detta samarbete funnit konkreta former, som bör bibehållas och även 
vidareutvecklas. Ett sådant område är samspelet med den yngre generationen, som ju är en 
viktig angelägenhet för alla dessa föreningar. Två kontaktvägar är av särskild betydelse, dels 
lärarna i grundskolor, gymnasier och folkhögskolor, dels ungdomsföreningar av skilda slag. ,.r .. 
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Detta bör stå högt på dagordningen under kommande år. 
Av särskild betydelse de närmaste åren är samarbetet med Umeå l Jniversitet inom ramen för 
det stora forskningsprojektet "Kulturgräns Norr". där ju Ske1leftebygden är ett av de områden 
som står i centrum. De organiserade träffar mellan forskare och lokalhistoriskt intresserade, som 
genomförts sen projektets början, har haft stort värde för den lokala förankringen av projektet 
och också lett fram ti11 än djupare samarbete i form av studiecirklar, t. ex. angående språkgränser 
och dialektala uttryck samt denna vår under rubriken "Livschansen" med inriktning mot 
företagande och näringsliv. Här har ju också Ske11efteå kommuns historiebokskommitte kommit 
med i bilden genom avtal om utgivning av bygdens industri- och näringshistoria med Sven 
Gaunitz som huvudförfattare. 
Detta samarbete med universitetet, som ju också möjliggjort tillkomsten av det Lokalhistoriska 
institutet, blir en huvuduppgift, när nu forskningsresultat a1lteftersom publiceras och blir 
tillgängliga för intresserade. 
För att ytterligare bredda - och fördjupa - kontaktytan mellan SKEFO och umeforskama 
föreslår vi en sommarkonferens för fyrtiotalet deltagare med stora inslag av rundresa i bygden, 
t. ex. längs Byskeälvens dalgång, som just nu utreds som kulturhistorisk tillgång av 
Fritidskontoret inom ramen för projektet Byske LaxdaL 

Övriga områden för särskild uppmärksamhet : 
a. Samarbete med Skellefteå Museum ang. den stora sommarutställningen med allmogebåtar, 
b. Samarbete med Folkrörelsearkivet angående nya spännande arkiv, t.ex. på Karlgård, 

hos Bure AB samt föreningsinventeringen, 
c. Samarbete med Skellefteå Landsförsamling angående landskyrkans tvåhundraårsjubileum, 
d. samt undersökning av möjligheter till samarbete med t.ex. SKERIA ang. gemensamma 

föreläsningsserier med lokalhistorisk inriktning. 

När detta skrivs har följande genomförts: 

Vintermötet 22 mars 
Förhandlingar med bl. a. beslut om årsavgifter. 
Föreläsning: Till havs i liten båt Åke Sandström Holmöns Båtmuseum. 

Årsmötet 11/5 
Föreläsning: Skogssamer vid Skelfejieälven -språkliga och kulturella aspekter, Olavi 
Korhonen. 

Sommarseminariet 30 juni- 2 juli 
Samarrangemang med Lokalhistoriska institutet och Umeå universitet 
Beskrivs på annan plats. 

Familjedag på Nordanå 11 juli 
Samarrangemang med de fyra Kulturhistoriska föreningarna. 

Utställning 30/8- 5/9: Människor och båtar i Norden Skelleftehamn. 
SKEFOs del av arrangemangen 3118 Om strömmingsfisket. 
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Högström-afton 14 september 
När äpplena mognat ... 
Om Per Högström som naturforskare, sockenledare, teolog, gudfar, folkbildare och 
riksdagsman. 
Medverkande Per Andre, Karl-ÅX.ei Lundqvist, UlfLundström, Britt-Marie Nordström Stig 
Stierna och Roi f Granstrand. 
Samarrangemang med SKS och Skellefteå landsförsamlingen. 

Det Lokalhistoriska mötet i Norsjö 1-3 oktober 1999 
Program: 
Fredag l oktober. (18-00 - 21 -00) 
Norsjöbygden under åtta tusen år!- en arkeologisk bakgrund Barbro Viklund 
Nor~jöbygdens kolonisering, gårdar och byar. UlfLundström 
Nor~jö forsamling och dess tre kyrkor. Kyrkoherde Alf Avander. 
Inventeringen av Norsjö kyrkogårdar, presenteras av Inb'lid Hedenström och Lars-Åke 
Lundgren, Norsjö Släktforskarförening. 

Under alla dagarna fanns på Församlingshemmet utställningar där de medverkande 
föreningarna och studieförbunden visade upp sig. 
Norsjö hembygdsförenings svarade för kaffeserveringen fredag och lördag. 

Lördag 2 oktober. (10.00) 13.00 - c.a 18.00 
På förrniddagen var det öppet hus på Församlingshemmet där Demografiska databasen (DDB), 
gav Norsjöborna tillfalle till släktforskning i kyrkböcker och att bekanta sig med annat 
släktforskarmateriaL Under fredagen hade DDB aven varit på högstadiet och gymnasiet och 
där visat upp det datamaterial, som finns på CD-ROM och IT. 
Föreläsningar: 
Elever från Norsjö musikskola ledda av Bertil Forssell inledde föreläsningspasset 
Norsjöbygdens mål och dialekter! Kerstin Eriksson berättade först. Därefter spelade hon, 
tillsammans med Helga Lindblad och Birgit Moren, upp en liten kaffestundsscen. Den gav 
lyssnarna exempel på Norsjö-målet och lite om vardagsbestyren för en bondefamilj. 
Glimtar från nykterhetsrörelsens framväxt. Gerd Lundström. 
Eva Nilsson - en aktuell Nor~jökonstnär. Presenterad av Ingemar Nilsson. En liten utställning 
med några av hennes verk fanns också på plats i församlingshemmet. 
Framtidstro i Fromheden-då och nu Åke Larsson med sitt dragspel. 
Glimtar från några Norsjö-släkter. Kjell Johansson och Inga-Britt Lidström Släktforskarna. 

Söndag 3 okt. kl. 11.00 
Högmässogudstjänst i Norsjö kyrka med kyrkoherde Alf A vander och SKEFOs v. ordförande 
professor em. Egil Johansson. 
Vid kyrkkaffet i församlingshemmet berättade Egil Johansson kring temat "Kyrkböckerna 
berättar ... " 
Medarrangörer var Norsjö Hembygdsförening, Norsjö släktforskarförening och Norsjö 
församling samt studieförbunden ABF, NBV och Vuxenskolan. 
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Närmast planerat: 

Program för den lokalhistoriska konferensen 26- 27/11 1999 Medlefors folkhögskola 
Tema: "Se det stora i det lilla" 
Arrangemang tillsammans med Lokalhistoriska institutet och Medlefors Folkhögskola 

Fredagen den 26 november: 13.00- 18.00 (+ middag mm) 
Invigning av Allan Boström. 
Att se det stora i det/illa, Sven Lundkvist, förre riksarkivarien och professom i historia vid 
Umeå universitet. 
Att forska om kulturella gränser - nordskandinaviska erfarenheter, professor Lars-Erik 
Edlund, Umeå. 
Från folkhem till postmodernism - om globala processer i lokala miljöer, professor Lars 
Nilsson, Stockholm. 
Skelle.fteå socken 1539-1790, Ulf Lundström, Skellefteå. 
Skellefteforskare presenterar viktiga fynd: 
Per Andre: Aby-Owen - en ängsåg 35 år före Tunadal. 
Peter Gustafsson, Karlgårdmrkivet. 
Britt-Marie Nord ström, Carpelanska brevsamlingen. 
Barbro Viklund, Forntid vid Bure älv. 
Middag. och kvällsaktivitet 

Lördagen den 27 november: 8.30- 12.30 (ca) 
Svensk loka/historia: när, var, hur och varför?, Peter Olausson, Karlstad. 
Rakstävernas intåg- från runor tilliT, professor Egil Johansson, Umeå. 
Släkten på nätet - om datahaser och andra internetresurser rur forskning i lukulsumhället, 
Mats Danielsson, Umeå. 

Till slut ett par klipp ur häftet 

Tankar kring ödeställen 
av Gunnar Lindgren, Göran Lundström och Göran Marklund. (Rekommenderas) 
Kan köpas hos Göran M, Kyrkogatan 16, 930 55 Jörn (0916-10 218) eller 
Gunnar L, Vallgatan 12 B 931 37 Skellefteå (0910-3 7 319) (50:-) 

Pellgärdan 

Fattit,Jt var det för det mesta 
ont om mat - inte bara svagåren -
och ungarna många 

Välsignade monka! 
Tack och lov för feinka! 

Funderingar på hemväg från huggningen: 
- Ruk ·e så j er' e blaita, 
ruk' e eint säj er' e bruttun. 

Gershusen 

Olaga bosättning vid Kamsån 
Där bodde Anders Gustaf Benjaminsson Gers 
med stor familj 

t 840 betecknades familjen som "fattig" 
1845 som "utfattig" 

Det finns grader även i eländet 
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