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Förord

RENS

Skelleftebygden år 2000 utkommer i en tid som ur lokalhistorisk synpunkt är mycket vital och
produktiv - men samtidigt lämpar sig för summering och eftertanke; en av poängerna med
jämna årtal och t.ex. sekelskiften är väl att de kan användas till just detta. Och i vår bygd
sammanfaller detta dessutom med två andra jubileer; det är tvåhundra år sen vårt vackraste
och mest identitetsskapande byggnadsverk tillkom, alltså Landskyrkan, och det är jämnt
hundra år sen vår lokalhistoriske portalfigur, Ernst Westerlund, föddes, nämligen den 9
november 1900.
Landskyrkan och dess jubileum har stått i centrum för en rad arrangemang under året, bl.a.
det stora Nordlandersymposiet den 18 mars, och Ernst Westerlunds unika insats
uppmärksammas bl.a. i samband med en minnesdag den 11 november.

Per An

Utgivningen av lokalhistorisk litteratur är fortsatt omfattande, vilket framgår av en
sammanställning här i "Skelleftebygden". Vill här särskilt lyfta fram Svenska
Järnvägsklubbens utgivning av praktverket "Skelleftebanan och Bolidens järnvägar" med
Thore Sjögren och Rolf Forslund som författare. Boken har redan placerat denna för bygden
så viktiga järnväg på den kommunikationshistoriska Sverige-kartan; en ödets ironi med tanke.
på banans begränsade användning för närvarande. Men den står kanske inför en snar
pånyttfödelse ? !
Två andra större, sammanfattande bokverk, som vi har att vänta instundande säsong , båda
inom ramen för projektet Kulturgräns Norr, är dels andra delen av Ulf Lundströms "Gårdar
och byar i Skellefteå socken", dels Skelleftebygdens industri- och näringshistoria med Sven
Gaunitz som huvudförfattare.
De lokalhistoriska dagarna är ett SKEFO-initiativ från mitten av åttiotalet, som blivit en årlig
tradition, oftast vid Mikaelihelgen. I år är det Bergsbyn, Furunäs, Klemensnäs och Ursviken
som står i centrum; ett synnerligen intressant område med stor betydelse för hela bygdens
utveckling och vars historia dokumenterats mycket väl, bl.a. i flera studiecirkelprojekt.
Ett förord är kanske inte rätta platsen för mer omfattande funderingar kring kultur- och
lokalhistoriens betydelse för den allmänna samhällsutvecklingen, men låt mig ändå få pröva
tanken att denna betydelse snarast tycks öka. Detta är inte minst tydligt i samband med många
av de ansökningar om stöd för s.k. BU-projekt, som utarbetats de senaste åren; åtskilliga tar
sin utgångspunkt i just bygdens kulturhistoriska identitet. Och det kanske också är ett tidens
tecken att förbindelsen mellan grannkommunerna Skellefteå och Jakobstad numera
upprättshålls med hjälp ett segelfartyg med anor från 1767 !
Till sist; det gångna året har tre av Skelleftebygdens mest engagerade och produktiva
lokalhistoriker gått bort i alldeleles för unga år, nämligen Britt-Marie Nordström, Gudrun
Lundkvist och Sture Karlsson. Låt oss minnas deras stora insatser och arbeta vidare i derasoch Ernst Westrerlunds- fotspår.
Skellefteå den 16 september 2000
ornedel
fångel se
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!Rolf Granstrand/
SKEFO, ordf.
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RENSTÖLDER INOM SKELLEFTEÅ SOCKEN OMKRING 1830
Per Andre
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NORR A DEL EN AV SKELLEFTEÅ SuCKEN med de p l a t se r ma r ker ade
n~m ns i art ike l n .

som

I början av 1800-talet tillkom många
nybyggen i Skellefteå sockens inland.
Antalet samer som vintertid flyttade ner
från lappmarken med sina renar blev
också fler än tidigare. Möjligheterna till
samarbete och affarer mellan samer och
nybyggare ökade, men också risken för
tvister, och det är dessa som blivit
bevarade i Skellefteås domböcker, den
huvudsakliga källan till följande.
Vid denna tid hade sakerna rätt att
vintertid beta sina renar på kronoallmänning nedanför lappmarksgränsen.
Annan mark fick där användas endast
om ägaren gick med på det och han
begärde ofta ersättning härför, t ex en
renstek eller kanske en hel slaktren.
Många bönder och handelsmän i
Skellefteå ägde denna tid egna renar,
men dessa renar sköttes alltid av samer.
I kustlandet måste renarna vaktas så väl
att de inte gjorde skada på nybyggarnas
på
de
kringspridda
höhässjor
slåttermyrama. Hö som förstördes av
renar måste ersättas. För att nybyggaren
skulle kunna undersöka öronmärkena
och kräva rätt renägare kunde någon ren

Karta som visar de platser som nämns i artikeln

få skjutas, men sådana renar tillföll ägaren, skytten fick inte ta vara på dem. Krav på ersättning
för renskadat hö behandlades på Skelleftetinget första gången år 1770 och sådana mål blev
därefter allt vanligare.
Ett annat tvisteämne mellan samer och nybyggare var renstölderna. Det var kanske svårt för en
fattig, hungrig nybyggare att låta bli de renar som strövade omkring i skogen
Vildrenen var sedan länge utrotad, alla renar hade alltså en ägare. Samemas renhopar var
tydligen inte särskilt stora och ägarna kände väl de enskilda djuren. När de märkte att djur
oförklarligt försvann misstänktes renstöld.
Men renstölder skulle bevisas och för full bevisning erfordrades denna tid två ojäviga,
samstämmiga vittnen. Var finna två vittnen i ödemarken som sett en ren skjutas? Straffet för
stöld var böter vars storlek berodde på den stulna varans värde. Och kunde böterna inte
omedelbart betalas förvandlades de till spöstraff för män och risstraff för kvinnor eller till
fangelse "vid vatten och bröd". Stöld av boskap på bete ute i marken (gällde även renar) ansågs
vara ett särskilt svårt brott och gav dubbelt straff jtifnfört med "vanlig" stöld.
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Nils Andersson i Jörn
I början av 1800-talet blev renstölder allt vanligare inom Skellefteå socken men endast några få
förekorn vid tinget. En av dessa gällde Nils Andersson, nybyggare i Jörn. Han hade 1813
anklagats för att ha skjutit tre renar för en Arvidsjaurssarne. När denne sökt efter renkött i
nybygget hade han blivit beskjuten, dock utan att skadas. Nils Andersson förklarade senare inför
rätta att han fått en ren från en annan same som "landtull" (ersättning för renbete på nybyggets
mark) och för renskador på höhässjor. Det var kött från denna ren man sett i nybygget, påstod
han. Trots att det var uppenbart att också andra renar slaktats nekade Nils Andersson till renstöld
och han kunde inte fållas. Rätten fann dock rättvist att "lernna saken åt framtiden, då den kan
uppenbar varda".
Vid vårtinget 1830 var det dags igen för Nils Andersson. Tre renar som han slagit ihjäl vid och i
en hölada skulle han inte straffas för, han hade inte tagit vara på kött och skinn från dessa djur.
Men när han förrnåddes erkänna att han använt en skjuten ren i hushållet kunde han dömas för
stölden och fick spöstraff.
Domen mot Nils Andersson föll den 23 sept 1830. Det verkar som om man då insåg att även
renstöldsmål kunde vinnas och tre tjuvgäng anmäldes ungefår samtidigt till kronofogden. Alla
dessa renstölder hade skett i "fjälltrakten" inom Skellefteå socken (de övre delarna av socknen
kallades "fjället" e dyl) och härav blev det tre mycket omfattande rättegångar som här helt
kortfattat relateras.
Slumpare och Gers i Hobergsliden
Anders Gustaf Jonsson Slumpare föddes 1796 i byn Rönnbäcken i Skellefteå socken, Han antogs
1312 till soldat vid Skellefteå kompani, rote 46 i Hjoggböle. Deltog 1814 i fälttåget mot Norge
där kompaniet led förluster i stupade och sårade under bataljen vid Skotterud. Efter soldatavsked
övertog Slumpare nybygget Kälfors väster om Finnträsk och 1826 flyttade han med hustru och
barn till Hobergsliden.
Anders Gustaf Benjaminsson Gers föddes på kyrkobordet i Skellefteå 1805 där fadern var dräng.
Tidigt faderlös måste Anders Gustaf ta drängtjänst på olika håll. I Svanträsk, Arvidsjams socken,
gifte han sig och 1830 flvttade familjen till Hobergsliden där Anders Gustaf, anställdes som
dräng hos Slumpare (ibland kallas han torpare). Här började Anders Gustaf använda efternamnet
Gers, som han tagit efter sin morfar, soldat vid Lövångers kompani. Vid 18 års ålder dömdes
Gers till 28 dagars fängelse "vid vatten och bröd" (maximalt sådant straff) för att han burit hand
på sin moder (föräldravördnaden sattes högt) och året därpå fick han böter för snatteri mm.
Ett renstöldsmål mot Slumpare och Gers började med att samen Per Andersson från Tjakktjaur
(Lappträsk) lappskatteland den 25 sept 1830 skriftligen till expeditionskronofogden Nils Clausen
anmälde att Slumpare vid fem särskilda tillfållen tillgripit renar. Det var lappmarkshandlanden C
O Furtenbach på Strörnsör i Skellefteå som hjälpt till med att skriva papperet (han hade troligen
affärer med Per Andersson).
Clausen instämde Slumpare och dennes hustru till ordinarie hösttinget 1830 vid tingsstället på
Sunnanå. Där började rättegången den 11 nov och Slumpare förnekade allt brottsligt. Det renkött
och de renhudar som funnits hemma hos honom hade han köpt av namngivna samer, påstod han.
Det var allmänt bekant att Slumpare inte ägde rj\gra egna renar.

6

ågra få
! 1813
nkött i
·e inför
>yggets
påstod
:nstöld
en kan

d och i
:a djur.
nas för

tt även

Alla
Jcknen
är helt

1.

antogs
Norge
avsked
ru och

dräng.
ocken,
!S som
1amnet
tömdes
it hand

dctjaur
1ausen
1den C
roiigen
.Ilet på
renkött
>d han.

Åklagare Clausen hade till rätten kallat inte mindre än 19 vittnen. Det var nybyggare, drängar och
. or från trakten av Hobergsliden. Alla hade vandrat den långa vägen ner till tingsstället.
plg
.
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.
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Slumpare ansåg ett par vittnen
JäVIga
avlagt vtttnese
högtidligen erinrats om edens be~dt;,lse bölJade d.e berä~.
.
Fem vittnen hade inget att säga 1 malet - eller vagade rnte yttra stg. Men andra hade de senaste
åren sett mycket renkött och många renhudar i Hoberget. På en del renskinn var öronen avklippta
så att ägannärkena inte fanns kvar. Det fanns också enstaka vittnen som varit med när Slumpare
skjutit renar och andra hade hört oförklarliga skott i Hobergstrakten.
Slumpare förnekade ihärdigt allt brottsligt och när det lidit ganska sent på aftonen måste målet
uppskjutas till nästa dag. Den anklagade skulle över natten förvaras i sockenhäktet o~h
transporterades dit fångslad med handklovar och black om foten. Häktet var gammalt, fallfårdtgt
och kallt. Man får hoppas att det inte blev en alltför kylig novembematt.
Följande dag fortsattes rättegången med nya vittnesförhör. Dessutom hördes Slumpares hustru,
Anna Kajsa Jonsdotter. Sedan mannen förts ut medgav hustrun att hon väl känt till mannens
renstölder och visade ''högsta tecken till ånger och bedrövelse". Hon hade tidigare av rädsla för
maken inte vågat avslöja brotten. Men trots hustruns bekännelse nekade Slumpare till allt
brottsligt när han återkommit inför rätten.
Flera vittnesmål hade visat att även drängen Anders Gustaf Gers varit inblandad i renstöldema.
Åklagaren begärde därför anstånd med rättegången så att Gers samt flera nya vittnen kunde
kallas. Detta medgavs och Slumpare skulle under tiden, väl fängslad, sändas till länshäktet i
Umeå. Den skakiga transporten till Umeå, med handklovar och fotblack påskruvade, tog väl 2
eller 3 dagar och den resan bör ha varit ett hårt straff, helt vid sidan av det som senare utdömdes.
Rättegången fortsatte i Skellefteå den 6 dec och då med två häktade, Slumpare och Gers.
Slumpare syntes till att bölja med tveka men återvann snart sin tidigare sturskhet och nekade till
allt som vittnats mot honom. Gers hade inte heller något att berätta om renstölder. När vittnesmål
om renslakt i Hobergsliden lästes upp för honom blev han kanske något tvehågsen, men
förklarade så småningom att "sådant måste bevisas".
Mot Slumpare ville åklagaren nu höra 17 vittnen. Vid tal om renars skadegörelse på nybyggarnas
höhässjor hade ett vittne hört Slumpare säga att "han skulle skjuta både renar och lappar". Andra
vittnade om renar som försvann i Finnträsktrakten på den tiden Slumpare bodde där medan
renkött fanns hemma hos honom. Dessutom fortsatte vittnesmål om renhudar utan öron i
Hoberget samt renkött och t o m renkorv.
Tre vittnen hade samtidigt i skogen sett en karl som hastigt rest sig "såsom från marken" och
hade känt igen Anders Gustaf Gers. Han hade varit inti11 ett nyss dödat föl. Huden var delvis
avflådd, en kula hade träffat bogen och djuret var stucket med kniv i halsen. Gers hade synts
häpen och darrande men efter en stund hade han lugnat sig och sagt att djuret var "trollskutet".
Denna tid åt svensk allmoge normalt inte hästkött men Gers hade tydligen varit beredd att ta vara
på både kött och hud. Fölet tillhörde Adolf Alexandersson i Granberg.
När målet åter påropades den 1O dec hade Slumpares hustru kallats men hon var inte där, även
~ers hustru var frånvarande. De hade "icke ~t hit förskaffas, i anseende till deras aflägsna
VIstelseort på 9 mils afstånd härifrån samt omöjligheten att denna tid med något slags åkdon åt
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fjälltrakten färdas". Renägarna Per Andersson och Lars Larsson berättade att de under de senaste
åren "genom tjuvahand" förlorat 50 a 100 tama renar vardera.
Slumpare och Gers nekade som tidigare och sade sig ej vilja eller kunna bekänna något som inte
två samstämmiga, ojäviga vittnen övertygat dem om. Förhandlingen uppsköts nu till urtima ting
den 29 dec och till denna dag skulle de anklagades hustrur hämtas med tjänliga medel. Slumpare
och Gers skulle åter, säkert fängslade, sändas till Umeå.
Vid urtima ting ett par dar före nyårsafton 1830 inställde sig åklagare Nils Calusen med häktade
Slumpare och Gers. Ä ven Slumpares hustru hade kommit Däremot saknades Gers maka som
inte kunde komma "då hon ensam hemma i en öde trakt hade vård om egna och Slumpares barn".
Åklagaren ansåg att målet ändå skulle kunna fullföljas.
När Slumpare kom inför rätten och ombads ge någon förklaring till omvittnade renstölder blev
han länge tyst, men svarade till slut: "Vad jag gjort skall bevisas". Gers däremot, som var av ett
hetsigare sinnelag, for ut i oförskämdheter mot domaren, påstod sig tidigare blivit olagligen
dömd för snatteri och någon bekännelse syntes inte vara att vänta från honom. Slumpares hustru
anmälde att "hon vore så från sig kommen, att hon icke erindrar sig hvad som skedt under
ransakningen".
På nyårsafton 1830 samlades urtima tinget ånyo. Därvid meddelades att renägaren Per Andersson
i ett annat mål om renstöld (se nedan sid 12 Orre) gått ed på att två av de renskinn som funnits
hos Slumpare tillhört renar som stulits från honom.
Så avkunnade rätten sitt utslag: Rätten hade inhämtat att renstölder under de senaste åren blivit
allt vanligare i "fjälltrakterna", men att det var omöjligt för renägarna att exakt ange
omfattningen. Slumpare ansågs vara skyldig till rentjuvnad, men endast de
två renhudar som Per Andersson igenkänt komma från sina renar kunde
mot Slumpares envisa nekande ligga till grund för straffet. Det blev 28 par
spö, 3 slag av paret sedan Slumpare först i två timmar stått i halsjärn vid en
påle för att skämmas. Till slut skulle han undergå "uppenbar kyrkoplikt"
(avbön i sockenkyrkan inför hela församlingen). Dessutom skulle ägaren
ersättas för de stulna renarna, kontant eller genom arbete.
Hustru Anna Kajsa hade erkänt vetskap om mannens renstölder men då
hon genom hans hotelser tvingats till tystnad förklarade rätten henne inte
medskyldig till mannens brott.
Gers ansågs inte överbevisad att ha stulit renar. Däremot fanns full
l~·
-~
bevisning för att han skjutit ett föl. Gers var emellertid också åtalad för ett =---; -~:.........
..:;:;-:-:_.~
J
svårare brott, han hade slagit sin svärfar i Svanträsk, och skulle rannsakas
härför i Arvidsjaur. Sedan det där visat sig att bevisningen var så svag
En man bunden med
att Gers frikändes återsändes han till Skellefteå.
..

'

halsjärn vid kampä/e
(foto Nordiska Museet)

Den 24 maj 1831 togs målet mot Gers åter upp i Skellefteå. På något sätt hade en
Gärdsmarksbo på morgonen försett Gers med hrännvin så att han blivit helt oregerlig. Redan i
tingshusets förrum böljade han skrika och föra oväsen så att pågående tingsförhandlingar stördes
8
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och Gers måste "fastslås" vid tingshusväggen på den utsida av huset som var längst bort från
rättssalen. Här fortsatte Gers med "skallande och
tjutande ljud" och ansåg sig vara en ba~dhund. När det blev ~ans tur att kallas inför rätten nekade
han att yttra sig förrän hans fångsel tagits bort. Detta skedde mte och Gers förblev tyst.
För att ha fällt "annor mans i bet ute å marken varande kreatur" samt för att ha stört tingsfriden
dömdes torparen Anders Gustaf Gers att straffas med fängelse på länshäktet i 14 dagar därefter
vanliga 2 timmar vid skampålen, 37 par spö, 3 slag av paret (maxstraff var 40 par), "uppenbar
kyrkoplikt" samt ersättning till fölets ägare. Gers var inte nöjd med domen men kunde inom 45
dagar besvära sig till Svea hovrätt i Stockholm. På länshäktet i Umeå, dit han nu skickades,
kunde han få hjälp med besvärens författande.
Trots strängt straff för renstöld kunde Slumpare inte låta bli renarna. Är 1833 anklagades han för
att i trakten av Hobergsliden ha få11t en oxren tillhörande en Arjeplogsame. Bevisningen var dock
så dålig att länsman frånträdde målet.
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Är 1848 anmälde ett par samer från Kåtesoen (Kåtaselet) Slumpare för renstöld. Han hade
dessutom skjutit mot en av samerna som närmat sig Myrheden, där Slumpare nu bodde. Skottet
hade inte träffat och kunde inte bevisas, men för stöld av två renar blev domen 32 par spö, 3 slag
av paret, vanliga två timmar vid skampålen och "uppenbar kyrkoplikt" mm .
Vid vårtinget 1853 anklagade Slumpare sin son Jon Andersson för slag och okvädningsord mot
sin far och styvmor (sedan han blivit änkling hade Slumpare gift om sig). Under rättegången
anklagade partema varandra för olika saken ovidkommande förseelser, bl a angav sonen sin far
för renstöld. Efter undersökning ansågs det bevisat att Slumpare skjutit tre renar som han använt.
För tredje resan renstöld blev straffet 40 par spö, 3 slag av paret (maximalt spöstraff) samt tre års
arbete vid kronans häkte. Dessutom vanligt skamstraff, kyrkoplikt och ersättning för renarna.
(Spöstraff, skampåle och kyrkoplikt avskaffades strax därefter, 1855.)
Slumpare var över medellängd (mått vid soldatavsked) mycket stark och uthållig (enl
traditionen).
Sedan han förbättrat Hobergsliden tog Slumpare upp nybygget Myrheden för att till slut börja
med ett nytt ställe, Katrineberg. Han avled 1870, 74 år gammal, enl traditionen av skador han fått
vid ett slagsmål om en slåtteräng.
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Detta är det äldsta hus som finns kvar i
Hobergsliden. Förmodligen är det byggt av
Slumpams son Jonas.
Det används nu som bagarstuga.

Museet)

~edan

i
stördes

(Foto: äg. Ra/f Bohman. Jörn)
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Brev från Slumpare, som då bodde i Myrheden, till nämndemannen Lars Sjulsson i Arvidsjaur
angående en ren som Slumpare skjutit då den gjorde skada på hans åker. Han vill att ägaren skall
ta vara på den. Öronmärket, klippt i papper, bifogas. Slumpare straffades inte för denna ren.

Förtydligande av texten i brevet:

"Myrheden och iöns Kaphäl den 3 iulius ar 1848.
iag anders gustafianson i myrheden har den 29 iunius dödat en oxren i tväne vitnes närvaro i
min gard gård åt Ii mi n åker och anhefaler den som honom rå om at inom åtta dagar från
enhälliga detta bref sig hit infina och lösa igän sama ren enligt Kånnungs befallningshafvade
utslag af den 16 ianuarjus 1829 med l O riksdaler banko samt särski/,1 bötter efter lag och
skadeärsätning som utan låf kornit inom mina ägovälden märket på ren foliär med brefvet och
anmodas lapmanen och nämdemanen las sivson gi enast detta bref värkstä/a åt den som ren rar
om.
Anders gustafjonsan i myrheden
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Johan Orre och Nils Jo~ansson i Bastulund .
o
.
o
.
Johan Orre föddes 1768 1 Bure by, blev soldat vtd ~övangers kompam och efter avsked paböfJade
han ett nybygge mellan Mullkälen och Häbbershden norr om Strömfors. I oktober 1825 lades
hans byggnader där i aska. Troligen hade en granne anl~~ elden när familjen Orre var i kyrkanvar väl rädd för konkurrens om jakt och slåttermyrar. Ar 1830 bodde Orre med sin hustru hos
sonen Nils i Bastulund.
Orres son, Nils Johansson, var född 1801 i Lövånger. Hans hustru, Magdalena Persdotter, född
1794, hade tidigare varit gift med Jon Johansson som 1827 dömts för falskmynteri till spöstraff
och tre års arbete på kronans fästning där han avlidit. Därefter övertog änkan nybygget
Bastulund. Hon hade med Jon Johansson sex barn varav fyra "fostrades på socknen". Nils
Johansson hade tidigare varit dräng,
hos Slumpare men 1828 övergivit
den tjänsten varom de tvistat på
\\•
./ .
tinget.
,
..
I en skrivelse daterad 25 sept 1830
anmälde samerna Per Andersson
. ., ..
,:
och Lars Larsson från Tjakktjaur
'; _ _ . :..
. ..
lappskatteland Johan Orre och Nils
Johansson
för
renstö l d.
Dokumentet hade skrivits av
lappmarkshandlanden CO Furtenbach i Strömsör som samtidigt
författat en anmälan mot A G
,.
Slumpare.
I skrivelsen angavs att samerna
jämte tre vittnen eftersökt hudar
och kött från stulna renar hemma
hos Orre och Nils Johansson och i
en låst förstugukammare furmit
stulna renskinn mm.
Vid en båtlänning strax intill hade
också hittats renskinn och en bytta
med fårsk renfeta mm
Vid rättegången den 11 nov 1830
infann sig Nils Johansson och hans
Spöslitning.
Här troligen kungamördaren Andearström (Kopparstick)
hustru, Magdalena Persdotter,
men Johan Orre var inte närvarande.
l
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Nils visste inget om de hudar och det renkött som hittats i Bastulurtd, inte heller hustrun hade
något att berätta.
De vittnen som varit med vid "rannsakningen" i början av september ("rannsaka" betyder
egentligen "undersöka ett hus") berättade att de nekats tillträde och Nils hade hotat att han "med
e? i handen hafvande jernstör skulle slå halsen av 1O lappar därest en ransakan anställdes". Efter
nagot samtal gavs dock tillstånd. I en låst kammare fanns ett igenkänt renskinn med öronen
avskurna, i ladugården några kärl med renhår och vid båtlänningen intill gården två säckar, den
e?a blodig men torr, den andra våt av färskt blod med några mindre köttbitar. Den våta säcken
pastods ha nyttjats som underlag vid barnsbörd n~1·gen (sonen Nils Petter föddes 22 aug 1830).
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Vid ett kullfallet träd fanns två renhudar- trädet hade begagnats för hårets avskavande. Men Nils
Johansson kände inte igen dessa skinn då de visades för honom i rätten.
När målet togs upp igen den 6 dec var Orre fortfarande frånvarande. Länsman sade sig ha gått 20
mil till fots men inte lyckats nå honom. Nytt vittne hade sett en nyligen avdragen renhud utmed
badstugan. Ett annat hade sett Orre i skogen med gevär och blodig tälgyxa. Ytterligare ett vittne
hade sett kött kokas i Bastulund, ovisst från vilket kreatur, men Nils hade sagt att det var sjöfågel,
vilket var uppenbar lögn. Orre skulle efterspanas. Uppskov.
Rätten möttes flera gånger, men Orre saknades fortfarande. C O Furtenbach hade på åklagarens
uppdrag fårdats 30 mil för att få tag på honom, men inte lyckats. Furtenbach, som troligen hade
affärer med samerna, ansträngde sig verkligen för att hjälpa dem. Renägarna Per Andersson och
Lars Larsson hade varit i rätten och på ED uppgivit vilka renskinn de säkert igenkänt som sina.
Samtidigt hade de meddelat vilka skinn i Slumpares hus de säkert ansett komma från sina renar.
Detta blev underlag för domen mot Slumpare.
Den 22 januari 1831 var Orre ertappad och ställd inför rätten, men nu var Nils Johansson och
hans hustru sjuka på lasarettet i Umeå, nervfeber. Orre berättade att han vandrat omkring i
fjälltrakterna och inte vetat om någon rättegång. Han sade sig alldeles oskyldig till renstöld, hade
aldrig sett renhudar eller renkött i sin sons hus. Han brukade bära bössa i skogen men nekade till
blodig tälgyxa. Orre borde förvaras i sockenarresten tills att hans son och sonhustru blivit friska,
men arresten ansågs olämplig i den stränga kylan så han fick vara på fri fot med anmälan till
länsman varje lördag.
Den 5 mars var Nils Johansson med hustru någorlunda friska och inställdes vid tinget jämte Orre.
Hustrun var fortfarande illamående och fick sitta under förhöret, vilket var en sällsynt ynnest.
Ingen av de tre anklagade erkände vetskap om renkött och renhudar i Bastulund. Två nya vittnen
hade sett Nils Johanssons häst köra renkroppar till hans stuga, möjligen var Orre kusken.
Åklagaren sammanfattade: Nils Johansson och hans hustru hade haft hudar efter stulna renar i sin
gård. Utslaget blev: Rätten ansåg att det fanns mer än halv bevisning. De anklagade var dock inte
så välfrejdade att värjernålsed kunde ifrågakomma. Nils Johansson, hans hustru, Magdalena
Persdotter, och fadern Johan Orre kunde ~till saker fållas utan skulle på fri fot ställas.

Anders Hällström i Klintträsk
Anders Johansson Hällström var född 1799 i Skråmträsk. Han hade varit anklagad för delaktighet
i det falskmynteri där hans broder Jon Johansson dömts till fästning, men i det målet hade
Hällström frikänts. Han ägde halva nybygget Klintträsk, var gift och hade 1830 ett barn. Det
fanns denna tid två bosättningar vid Klintträsket, en vid sjöns utlopp och en vid södra stranden.
Senare tillkom ytterligare en boplats nordväst om sjön.
I en skrivelse, upprättad 22 okt 1830 av länsman A Myrenius i Lappträsk i Arvidsjaur, på uppdrag
av samen Jonas Hansson i Jervesjaur, meddelades häradsrätten i Skellefteå att samen Lars
Larsson från Tjakktjaurs lappskatteland med biträde av "mansstyrka" anställt "rannsakning efter
tjuvgods hos Anders Hällström i Klintträsk Man hade där i fähuset funnit ett stort renskinn med
öronmärke och kulhål i bogen. Märket visade att ägaren fanns i Jervesjaur och Hällström sa sig
ha köpt skinnet av denne. Detta förnekade dock ägaren. Renen hade varit en stor körren, väl
tämjd och nyttjad vid flyttningar och kyrkfårder. Samerna begärde i skrivelsen att tjuvenskulle
straffas samt ersätta renens värde.
Rättegången mot Anders Hällström började d@tl 12 nov 1830. Han berättade att åtskilliga
personer kommit hem till honom för att "rannsaka" efter renskinn. I hans fähus hade de funnit ett
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tort renskinn vilket Hällström dock inte ville kännas vid, en vajhud som också fanns där, hade
~an köpt. Han nekade till renstöld.
Vittnen berättade om undersökningen i oktober i Klintträsk och vad man då funnit. Hällström
hade utan vidare gått med på den. I fähuset hade skinn "för barkning varit nedlagda i en
kaJktufilla" (kalk för hudarnas avhårning och bark för garvning). Ett renskinn med kulhål
förklarade Hällström med att hans minderåriga dotter råkat göra hålet med en kniv. På vinden
hade man också hittat en renhärna med bortklippta öron samt två bällingar.
Ett vittne berättade att han på våg till sin slåtteräng hört skott, sprungit fram och sett en ren ligga
sårad i älven. Hällströms hund hade skällt på renen och bitit i. den medan Hällström med bössa i
handen ropat på hunden. Så snart han sett vittnet hade han sprungit därifrån. Då vittnet senare
råkat Hällström på ängen och frågat vad som hänt hade Hällström visat en ekorre som han sa sig
nyss ha skjutit. Men efter en stund hade Hällström erkänt sig ha skjutit renen. Detta hade dock
varit i nödvärn, renen hade varit helt rasande och hotat Hällström till livet, påstod han.
En grannhustru vittnade att hon och hennes make på väg hem från ängen för fYra år sedan
oförmodat kommit över Hällström och hans hustru då de flådde en ren, stvckade köttet och
kastade inälvorna i älven. Hällström skulle sen sagt till sin hustru: "Det där blir för tungt för dig
att bära", men fått svaret att hon var lika stark som mannen och hon hade burit en halv ren förr.
Den 7 dec var Hällströms hustru, Sara Jonsdotter, närvarande. Hon visste inget om att mannen
förövat renstölder, men ursäktade sig med svagt minne på grund av lång sjuklighet. Anders
Hällström hade nu erinrat sig att han och hustrun flått en ren för några år sen vid älven, vittnet
hade förresten hjälpt honom, men han nekade till att ha dödat renen och tagit vara på kött och
skinn.
Ett vittne hade för 3 a4 år sedan gått i sällskap med Hällström, C W Lindskog (dömd till
spöstraffför falskmynteri) och Jon Johansson (avliden på fästning) för att söka efter kor.
Hällström och Lindskog hade gett sig i förväg och snart hördes ett skott. Jon hade då sagt: "Där
föll en" och när de kom fram till skottplatsen låg där en nyss skjuten ren. Strax därpå passerade
en annan ren som Jon fällde. Båda renarna flåddes och köttet styckades. Men vad som därefter
hände med detta, det såg vittnet inte.
Nybyggaren i Sandliden vittnade att Hällström för några år sedan lämnat sex mindre renskinn
med avklippta öron till vittnets hustru för att hon därav skulle sy en päls. Ett vittne, som kom
ända från Högheden, hade i Hällströms smedja sett en "smedjepust" där det nyss var insatt ett
renskinn med kulhål.
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Samen Jonas Hansson från Jervesjaur hade väl känt igen ett av skinnen från Hällströms hus.
Renen hade ägts av hans svärfar för vilken han var renskötare. Renen värderades till 8 rdr bto. De
anklagade fortsatte anständigt i sitt nekande och ville inte erkänna om inte två vittnen kunde
övertyga dem om deras skuld. För inkallande av nya vittnen ville åklagaren ha uppskov, vilket
~edgavs. Hällström med hustru sändes till Umeå. Vid urtima ting den 30 det 1830 togs målet
ater upp. De häktade var närvarande jämte angivarna, Lars Larsson och Per Andersson.
Ett nytt vittne hördes som för några år sedan sett ett renskinn uppspetat i Hällströms hus och
dessutom några skinn i en kalktunna. Under de fyra dagar vittnet vistats i Klintträsk fanns det
go~ om renkött i hushållet. Det verkade som om fJWiljen Hällström mer eller mindre levde på
rellJakt.
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Åklagaren överlämnade därefter målet och ansåg det upplyst att Hällström fällt ett antal renar
och att hans hustru därvid rått och hjälpt honom.
Hällström framhöll till slut att han köpt den ren som sista vittnet sett och att han köpt eller fått i
gåva de renar vars skinn funnits hos honom. Han erinrade också om att den "ransakning" som
vittnen företagit nattetid hos honom var alldeles olaglig så att vittnena var jävade. Vittnena hade
dessutom stulit en renhärna från honom och själva inlagt det gods som de påstod att han stulit.
Framhöll med stigande hetta att han köpt tre renkalvskinn och tre mindre skinn av Lars Larsson
till pälsen (vilket medgavs) och tillade slutligen att han varken fällt eller begagnat den ren han
funnit vid älven.
Den 31 dec. 1830 kom domstolens utslag: Häradsrätten hade av rannsakningen inhämtat att
talrika renstölder sedan länge förövats i fjälltrakterna, vilket föranlett samer, som sett sin enda
egendom lämnad till rov för ständigt fortsatta tillgrepp, att väcka angivelse mot nybyggaren
Anders Hällström och hans hustru.
Hällström hade vid rannsakningens slut påstått att vittnena företagit en olaglig undersökning i
hans hus och själva införskaffat det stulna gods som där påträffats vilket skulle göra dem jäviga.
Urtima häradsrätten fann dock att detta saknade både bevis och trovärdighet.
I Hällströms hus hade funnits stulna renhudar, en del med kulhål och avklippta öron. Där hade
också ofta funnits renkött Hällström och
hans hustru hade setts slakta renar i
)
skogen mm. Hällström dömdes för
'
\
~ ...... ~
renstöld till 24 par spö, 3 slag av paret
jämte vanliga skampålen och
. ~-'~
"kyrkoplikten" samt ersättning för vissa
stulna renar. Hustru Sara hade biträtt vid
djurens styckning och straffades med 8
dagar "vid vatten och bröd samt
kyrkoplikt". Hällström var missnöjd med
domen och skulle besvära sig. Han
förpassades, säkert fängslad, till Umeå.
Hustrun likaledes,
under tillbörlig vård.

..

Fängtransport där fången här är bevakad av två fångvaktare
och dessutom troligen försedd med handklovar och fotblo ck.
Slutord
När samer deltog vid tinget fanns vanligen en tolk närvarande (edsvuren tingstolk). Samerna
hade ju i dessa mål hjälp av kronofogden Nils Clausen som åklagare - ibland när denne inte hann
med alla mål ryckte länsman Bjur in.

De anklagade nybyggarna däremot fick klara sig själva, de hade ingen rättshjälp. Men de synes
väl känna till hur man kunde göra vittnen jäviga genom att anklaga dem för olika förseelser och
de tillämpade flitigt möjligheten att neka ända tills att åklagaren hade full bevisning.
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Ingen av nybyggarna anklagade i dessa tre mål samer för att deras renar skadat höhässjor e dvl.
Detta är egendomligt. Denna tid var detta mycket vanligt.
Om de dömda verkligen utsatts för här angivna straffhar jag inte undersökt. Svea hovrätt kan ju
ha ändrat dem.
Vittnen i de här målen var ju oftast nära grannar till de anklagade eller tidigare drängar och pigor
hos dem. Någon gång "vet vittnet inget", vilket kan tolkas som att man inte vågar berätta vad man
sett. Men oftast vittnar man mot sina grannar och f d husbönder, vilket tyder på att man allmänt
ansåg renstöld som en brottslig hantering, något man inte borde ägna sig åt.
Dessa tre mål, som drevs samtidigt, var ju ett krafttag mot de många renstölderna på trakten. Gav
de något resultat? Ja, det gjorde de säkert. Slumpare fortsatte visserligen som tidigare att skjuta
renar, men övriga anklagade återkom inte inför rätta för renstöld. Och inte många andra heller.
Det blev säkert lugnare i renskogen.
PS
Lappmarksmissionären Petrus Laestadius berättar i sin "Journal" (1831, s 250) att han under en
slädfärd 1827 i Långträsk råkade den här ovan nämnde C W Lindskog, som just då flydde på
skidor från Svensbyn vid Piteå där han utprånglat falska riksdalermynt Han beskrivs som "högst
illa känd och beryktad såsom en den krångligaste hästbytare i Skellefteå". Kumpanen Jon
Johansson, som avled på fästning, kallades enligt Laestadius "Likest-Jonk". (Likest=duktigast,
bäst)

Källor
SKELLEFTEÅ HÄRADSRÄTTS DOMBOK

(VT o. HT betyder vårting resp. höstting)

1

Nils Andersson
VT 1813: 81, HT 1813: 242
VT 1830: 694 o. 795, urtima ting 1830: 17 o. 19 juli, 7 aug., 20 o. 23 sept.
Slumpare och Gers
liT 1830: 29, 53, 459 o. 534 urtima 1830: 29 o. 31 dec. ,
VT 1831: 624 (Arvidsjaur 4 febr 1831: § 22)
Johan Orre och Nils Johansson
HT 1830: 28, 458, 533, urtima 1830: 29 O 30 dec.,
Urtima ting 1831 : 22 jan. o 15 mars
Anders Hällström
HT 1830: 54, 468, 535, urtima 1830: 30 o. 31 dec.
Slumpare
VT 1833: 649, HT: 487,
VT 1834: 316 O. 483, HT 1834:468
HT 1848: 17,
VTI849: 29, 188,207
vr 1853: 36, HT 1853: 34, 42, 439, 442,
VT 1854: 24, 30, urtima 1854: 11 sept., HT 1854 :,1~6, 197,210.
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VISITKORT
Göran Marklund
Jag sitter med buntar av foton framför mig på skrivbordet. Från äldre släktingar har jag fått en
del. Till hembygdsföreningen har också lämnats in samlingar av fotografier, inte så mycket av
miljöbilder från arbetslivet på, landsbygden utan mera av små porträtt, klistrade på pappskivor
ungefår 6,5 x l G,5 cm stora. På dessa pappbitar sitter de egentliga fotografierna med den
klassiska storleken 6 x 9 cm. Det innebär att en liten yta längst ned blir tillgänglig för
fotografen att göra reklam för sin firma på
Den här typen av bilder kallas faktiskt på fotografers fackspråk för "visitkort", ett ord som lätt
leder till missförstånd, eftersom de flesta med det menar ett bildlöst litet kort med namn och
adress- gärna också titlar att visa upp - som man lämnar med speciella avsikter, exempelvis
att lämna uppgift om sitt telefonnummer. Fotograferna använde förr ordet för att skilja
bildtypen från de något större kabinettskorten, 10,5 x 16,5 cm,
också de uppklistrade på en pappskiva.

!. . . .

I städer och samhällen och många av de större byarna på landsbygden fanns dessa fotoateljeer.
I Myrheden, ett stationssamhälle på bara något hundratal invånare, fanns fotografen W.B.
Ahnqvist, visserligen bara under några år, eftersom han sedan flyttade till malmfålten i
Norrbotten, där kundunderlaget var större. I Gloromersträsk fanns P.A. Lundberg. Byn var
ganska stor, som mest 800 invånare, och är det fortfarande. Under rallarepoken på 1920-talet
försörjde sig säkert paret Lundberg gott .

l Byske fanns Algot Åström, i Bureå Maja Åström, i Burträsk Hulda Jonsson, i Lövånger
Albert Norden och så vidare. Påfallande många är kvinnor: Maria Clausen i Öjebyn och Elin
Hultgren i Piteå., Fia Engelmark i Elfsbyn, Anna Forsberg i Vindeln och förstås den för oss
jömsbor mest kända Ebba Lagergren. I Långträsk, första stationen på stambanan norr om
Norrbottensgränsen, fanns Arnelie Bergström och Arnelie Lindqvist. En kanske inte felaktig
gissning är att det rör sig om samma fotograf, som genom giftermål har fått annat efternamn. I
Boliden däremot fanns inte någon, vilket kan förklaras av att den här typen av foton hade sin
tid bara fram till 1920-talet, ungefår den tid då det unga samhället Boliden kom till.
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Det förefaller som om orter vid järnvägen har haft särskilt många fotografer. De.~ var vällättast
att slå sig ned där. En fotograf med namnet K. A. Olsson har tre olika adresser: Ore el f, Nyåker
och Jörn. Man anar stambanebyggets framskridande bakom förändringen av adress.
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När fotografen Ebba Lagergren i Jörn fick frågan varför hon slog sig ned i just det samhället,
gav bon beskedet: "Järnvägen gick ju inte längre." Hon och hennes blinde man kom till Jörn år
1893 och hörde alltså till de första som bosatte sig i det nya stationssamhället. Hon lärde sig
fotograferaodets konst hos Carl Franke i Skellefteå. och startade sedan i Jörn en verksamhet
som blev mycket lång. Ebba Lagergren blev gammal; syntes ofta ute i trafiken i full fart efter
fYllda 90 år. När hon med ålderns rätt slutade sitt arbete, fanns mängder av bilder från hennes
atelje runtom i stugorna, prydligt ordnade i fotoalbum eller osorterade i byrålådor eller
skokartonger. Vilken historisk skatt är inte dessa fotografier
En fotograf från vår tid, Hans Marklund, frågade någon gång under de senaste åren Ebba
Lagergren levde, var hon förvarade sina negativ - eller plåtar som man sa på den tiden. Hon
svarade med följande berättelse:
Glasplåtar är utrymmeskrävande. Under de år hon arbetade som fotograf hade mängden
plåtar vuxit så till den milda grad, att hon inte kunde rymma dem någonstans. Hon
räknade väl inte heller med att de snart skulle ha kulturhistoriskt värde utan beslöt, att
hon helt sonika skulle slänga dem. Och det fick hon sköta om alldeles själv; hennes man
var ju blind.
Hon lastade vad hon rymde på en cykelkärra och knallade iväg med den just till den
soptipp som låg på andra sidan bron över Grundträskån på vägen till Mossarotträsk Så
hem igen efter ett nytt lass. När hon vandrat två gånger med den tunga kärran till
soptippen, orkade hon inte fortsätta. Hon bad i stället en granne gräva ned resten av
glasplåtarna i trädgården. Hon visade ungefår var i trädgården skatten grävts ned.
Fru Lagergren berättade också, att hon krossade glasplåtar och la ut i sågspånen på
vinden och i väggar, där hon kom åt, allt i syfte att verka avskräckande på råttor och
möss.
Hans kunde inte glömma berättelsen utan funderade
vidare. Naturligtvis har fukten i jorden i samband med
tjällossning eller ihärdigt regnande förstört plåtarna.
Men... kanske inte ändå. Om plåtarna legat tätt hoppackade, kanske inte fukten har kunnat tränga in mellan
glasen.
Hans började på måfå gräva på olika platser i
trädgården, dock utan resultat. Och jobbigt var det. Då
vände han sig till J örns smed, Erling Lundgren, och bad
honom göra en centimetertjock tillspetsad järnsond,
cirka en meter lång. Med den fortsatte Hans sökaridet i
trädgården genom att sticka ned den i marken. Inte
heller detta gav något resultat.
Att fotonegativ innehåller silvernitrat visste Hans,
och han fick då ytterligare en ide. Kanske malmletare
med känsliga instrument kan peka ut var de ligger. Han
ringde till expertis hos Bolidenbolaget, och visst. .. ! Det
skulle inte vara något problem att söka rätt på dem,
menade de.
Ebba Lagergren f otograferad i sin
egen ate~je.

r. r~

Texten ovan och intill är hämtad ur boken J örn hundra år.
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Nu tror du, kära läsare, att detta gjordes sommaren därpå. Men så är icke fallet.
Projektet väntar fortfarande på att bli utfört. Har du lust att ta itu med det, så kontakta
bara den nuvarande ägaren.
En komplikation är förstås, att SJ efter att ha
köpt en del av tomten utvidgade den
lastbrygga som är granne mot söder...

Fotograf Ebba Lagergren hos fotograf
Hans Sundquist.
(Foto: Erik Norrfors)

Ebba Lagergren lärde sig alltså att fotografera hos Carl Franke i Skellefteå. Eftersom han hör
till de verkliga pionjärerna i norra Sverige, bör han presenteras närmare.
Carl Kristian Heinrich Franke föddes redan 1840 i Hannover. Hans vackra hustru, Josephina
Riego, hade också utländskt påbrå, spansk släkt, även om hon var född i Göteborg. De kom
som cirkusartister till Skellefteå; han spelade och hon dansade på lina.
Efter en olycka blev hon tvungen att amputera ett ben, och cirkuskarriären var därmed slut.
Han blev militärmusiker vid Norrbottens regemente, och hon lärde sig fotografera i Luleå. De
flyttade sedan tillbaka till Skellefteå, där de blev ett internationellt inslag i den unga stadens
borgerskap och där de snart båda började ägna sig åt fotograferandet Att helt lämna cirkuslivet
var svårt och de kombinerade gärna fotograferandet med arrangemang vid marknader runtom i
bygden typ skjutbanor och panorama. Ett lyckligt par sägs det ha varit, så kära i varandra att de
på nättema sov arm i arm.
Båda makarna var mycket arbetsamma. Porträtt från deras atelje finns överallt i norra
länsdel en.
Deras atelje övertogs av andra sedan han avlidit är 1919 och drevs under lång tid med namnet
Sundberg & Lindberg.
I en så stor ort som Skellefteå stad fanns naturligtvis också andra fotografer som gjorde
visitporträtt, t.ex. Hilma Burström, Lilly Gustafsson och Jonas Nordstrand.

(Hi/ma Burström Skelleftea)

Många visitfotografier i buntarna framför mig mtr nedtill namnet Harnesk, ett soldatnamn som
burits av flera fotografer med rötter i Norsjö socken. Den äldste torde vara Jacob Harnesk i
Norsjö. Där fanns också J.E. Harnesk åtminstone i början av seklet, men år 1919 hade han
18

flyttat till Boden. Till Lycksele flyttade J.A. Harnesk. Även i släkten Harnesk fanns kvinnliga
fotografer, Hanna Jacobin Harnesk-Boden och Ester Harnesk-From exempelvis.
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Många porträtt togs av kringresande fotografer. Så måste vara fallet, eftersom en stor del av
visitkorten framför mig har tagits av fotografer långväga ifrån. När en släkting, som jag med
säkerhet vet inte lämnade hemsocknen annat än för militärtjänsten, är fotograferad av P
Nielsen, Horsens, Danmark, då vet jag att det måste vara herr Nielsen som varit på resa och
inte släktingen. Och många andra: G.S. Andar, Kinnekulle, Alexis Brandt, Malmö, Alfr.
Mickelson, Lindesberg, Olof Granholm, Ytterbogdal och G. Hj. Törnqvist, Örkelljunga. Här
dominerar manliga fotografer, de flesta för mig okända men en och annan välkänd som Borg
Mesch, Kiruna.
De flesta porträtten saknar bakgrund, har där bara en vit eller grå yta. Vanligt är också ett
draperi med veck, som gör att man uppfattar bakgrunden.

Ingen bak§tund (vänster)
Draperi som bakgrund
(Höger)
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Så har vi fotoateljens klassiska knep att hänga upp en kuliss med ett vackert landskap, sommar
förstås med vackra björkar. Tyvärr siktar fotografen ibland för lågt, så att man ser nedre kanten
på kulissen.
De upphängda kulisserna är så realistiska, att man ibland frestas tro att landskapet är riktigt. I
synnerhet om riktiga björkar ingår i rekvisitan och den fotograferade kryper bakom dem.
Unga män i militärtjänst villa gärna visa sig i stilig uniform. Ett par fotoateljeer i våra
garnisonsstäder hade påpassligt skaffat kulisser med militära miljöer, soldater i fålt som ställt
upp sma vapen.

Kunden ville ofta bli fotograferad sittande. En vanlig stol var då, för simpel. Nej, vackra
utsnidade stolar från sent 1800-tal skulle det vara. Bröllopsfotona har ofta brudgummen oartigt
sittande och bruden stående bredvid som ville han säga, att nu får du börja passa upp mig.
Taburetter, munkstolar och kanapeer i jugendstil är vanligt förekommande. Ett pampigt
högsäte i vikingastil kanjag också visa bild av.
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Högsäte

Kanape

Han sitter och hon står.

Ett litet blombord

Ibland syns också ett riktigt bord, eller i varje fall ett litet trebent blombord med en vacker
kruka på. Man kanske står vid en spalje eller en balustrad med vackra pelare, allt
jugendinspirerat liksom den vackra bok som den fotograferade håller i.
Någon gång föredrar de inblandade en något robustare miljö, man lägger kvistar, ris och gräs
på golvet eller bär in stubbar från vedboden eller Mkogen.
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Det intressantaste med dessa kort är förstås människorna själva, deras kläder, smycken, frisyrer
och uppsyn.
Att fotografera sig var - och är fortfarande - en stund av högtidlighet, och då klär man sig i
bästa gåbortkläder.
För karlarna, även de större pojkarna, är kostymen
konfirmationskostymen. Lillpojken bär sjömanskostym.

självklar,

mörkkostyrnen,

Och damemas klädsel är en lång, lång rad av allvarliga men vackra klänningar med höga,
anständiga kragar. På dem finns applikationer i en mångfald variationer. Inga undantag från
dessa kläder förutom de många brudklädema, inte alltid vita, den här tiden var de lika ofta
svarta. Någon folkdräkt dyker upp. Jag ser med ett igenkännande leende flickorna i den
jömsfamilj från Dalarna, som alltid kläddes i hemlandskapets dräkt, när det var fest eller en
fotograf väntades. Och faktiskt, ett par kort med sameflickor sittande på. golvet som vore det
en lappkåta. De avviker från mängden. Någon klär ut sig, till spanjor med hatt och kastanjetter
e11er som här Karin Bäckström i Österjörn som spåkäring. Och alla dessa uniformsklädda män.
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De försöker se stiliga och modiga ut. Några gradbeteckningar hittar jag inte; här handlar det
om idel meniga. Men de är ändå stolta. Ä ven SJ-uniformen är man stolt över, liksom ynglingar
över sina skolmössor.
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Samefl iekorna foredra g att
sillu på golvet
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Spåkäringen från Österjörn

Smyckena hos damerna är framför allt broscher under hakan. Halsband har de också många,
långa halsband som ibland försvinner i någon liten ficka. Är det klockkedjor till små damur
före armbandsurens tid?
Någon enstaka medalj på en herre. Men i allmänhet får männen försöka åstadkomma
individualitet med olika typer av flugor och de mest varierande slipsarrangemang.
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Till sist en fin bild:
Familjen Wikberg i Lappträsk nära Gloromersträsk i Arvidsjaurs socken. Bilden är tagen av
Jacob Harnesk i Norsjö, och den är säkert från 1800-talet.

Jag gissar att Harnesk har tagit bilden vid besök hos
familjen Wikberg.
Det är en utomhusbild, ingen ateljebild. På den steniga
marken ligger några stockar och över dem en löslyft dörr
eller några lösa bräder. Så en hemvävd matta som
prydnad.
Bakom sitter ett stort omönstrat tyg som kuliss.
Kanske ett par personer höll upp det.
En allvarlig mor och en stolt .far visar upp sina fyra barn.
De största är flickor; de två mindre kan vara pojkar även
om de har klänningar.
Naturligtvis är föräldrarna mörkt klädda. Kostymen- han
hade nog bara en - användes i både glädje och sorg.
Han har ansat sitt skägg och hon har flätat det långa håret
men dagen till ära nålat upp flätorna mycket vackert.
Inte skäms han över att ha kängskor. Förmodligen hade
han inga skroppskor.
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De flesta visitkorten har stående motiv, det naturliga när en enda person skall avbildas. Är det
flera personer på bilden, kan det någon gång bli liggande motiv, dock inte när det gäller
bröllopsfoto, då. man förstås vill ha med hela de finklädda människorna, brudklänningen
främst. Foton med större grupper, typ klasskort eller konfirmationskort, är inte vanliga. De
avbildade blir för små. och svåra att känna igen. Större grupper än i familjer med ett par barn
är ovanliga.
Visitkorten sattes in i särskilda album med tjocka blad försedda med fårdigstansade hål, där
korten petades in genom springor nedtill. När man långt senare är nyfiken på. vem som tagit
bilden eller om. någon på baksidan av kortet skrivit vem bilden föreställer och därför vill ta lös
bilden, går ofta det sköra papperet i albumet sönder. Därför ser de flesta av dessa gamla album
inte så prydliga ut.
Tack, Selmer Karlsson från Myrheden, för alla de album du har skänkt till Jörnsbygdens
Hembygdsförening: Och tack för att du så. noggrant har skrivit vem eller vilka korten
föreställer! Det är så. tråkigt att nödgas konstatera att de flesta gamla korten är anonyma. Det
är också värdefullt med årtal.
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SKELLEFTEÅ NATIONELLA UNGDOl\fSFÖRENINGnazism eller naiv nationalism?
Jesper Åkerlund
Perioden efter första världskriget var ungdomens tid. Den sågs som den förnyelse och renhet
som förmådde resa Europa ur skyttegravarna och forma ett nytt modernt samhälle. Inom de
flesta områden, från konst till politik, användes ungdomen som symbol för denna
moderniseringsprocess.
Bland de politiska organisationerna var det framförallt högern och arbetarrörelsen som
började samla sina ungdomar i olika förbund som kunde utgöra en radikalare kraft än
moderpartierna. Ungdomsförbunden växte mycket snabbt och fick successivt inflytande i
både den politiska debatten och utformningen av det moderna västerländska
samhällssystemet.
Den här rapporten koncentrerar sig på den nationella ungdomsrörelsen. Den växte mycket
snabbt under mellankrigstiden och såg snarare ungdomen som en helande kraft som kunde
stärka det nationella medvetandet, än som en symbol för förnyelse och modernisering.
Ungdomen skulle helt enkelt återställa ordningen som man ansåg satts ur spel och resulterat i
första världskriget.
l. Sveriges Nationella Ungdomsforbond
Den svenska nationella ungdomsrörelsen kännetecknades till en början av ett flertal mer eller
mindre radikala grupper som vilade på en konservativ och nationalistisk värderingsgrund med
starka inslag av hembygdsromantik Mot mitten av tiotalet upplöstes dock de flesta
ungdomsföreningar när de flesta av dess medlemmar valde att ansluta sig till "Sveriges
Nationella Ungdomsförbund" som 1915 bildades som högerns officiella ungdomsorgan.

SNU orienterade sig från bötjan i en kompromisslös konservativ riktning vars syfte till stor
del var att motarbeta den demokratiska utvecklingen som ansågs hota nationen. Man såg all
klasskamp som meningslös eftersom nationen utgjordes av blodet och jorden, vilket var
detsamma oavsett klass. Arbetare och bönder var enkla och rena människor som levde nära
jorden och därigenom utgjorde nationens kraft och näring. I helhet var samhället en organism
i vilken alla grupper hade sina bestämda positioner och mellan vilka harmoni rådde. Den
samhäJlsförvandlingen som allt fler propagerade för skapade förvirring bland de breda
folklagren, den störde harmonin och försvagade den nationella kraften; den sociala och
ekonomiska utvecklingen behövde därför bekämpas. Exemplen hämtades främst från den
socialistiska utvecklingen i Ryssland och den liberala i England, vilka ansågs utgöra ett hot
mot den nationella statsbildningen och den europeiska civilisationen.
Den avoga inställningen mot den liberala utvecklingen är särskilt intressant i Norrland, där
skogsbolagen ofta blev föremål för SNU:s retorik. skogsbolagen var en del av det storkapital
som man ansåg bedrev en hänsynslös exploatering av både människor och naturresurser.
Dessutom var storkapitalet redan vid den här tiden internationellt till karaktären, vilket
försvagade den nationella förankringen av arbetskraft och kapital. SNU propagerade därför
för en isolationistisk ekonomisk politik.
Efter första världskriget orienterade sig SNU allt mer i antidemokratisk riktning där
förebilden var Italien och Mussolinis korporativa,ff1Sciststat. Den vann tidigt anhängare i det
svenska toppskiktet och spred sig under tjugotalet till det bredare lagret av högersympatisörer.
Vid Hitlers maktövertagande i början av trettiotalet blev beundran för det gemensamma
germanska kulturarvet allt tydligare i Sverige. Samtidigt svalnade intresset för den italienska
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fascismen till förmån för den tyska nazismen. Det ledde till slitningar mellan SNU och
högerpartiet där partiet till sist tvingades bryta med sitt ungdomsförbundet när det intog en allt
öppnare antidemokratisk hållning. Majoriteten av SNU:s medlemmar bildade på högerpartiets
initiativ ett nytt officiellt ungdomsförbund som gavs namnet "Ungsvenskama".
Den kompromisslösa falangen inom SNU bytte namn till "Sveriges Nationella Förbund".
Samtidigt startades egen partiverksamheten med huvuduppgift att bekämpa marxism,
parlamentarism och främja den nationella medvetenheten. Det är också vid denna tidpunkt
som rasism och antisemitism gjorde sitt intåg i partiets idevärld. I partiprogrammet kan man
läsa:
"Befolkning!;politik: Svensk befolkningspolitik bör även syfta till den svenskafolkstammens
skyddande. Invandring av mindervärdiga raselement bör förhindras. Svenska folkets
fysiska och moraliska hälsa bör skyddas genom rashygieniska åtgärder, i den mån
vetenskapen härför erbjuder tillräcklig grund."
En tidstypisk kvasi vetenskaplig retorik.
SNF uppnådde som bäst tre mandat i Riksdagen när tre ledamöter valde att träda ur
högerpartiet men behålla sina mandat som representanter för SNF istället. Alf Meyerhöffer
var en av dessa. Han var armekapten till yrket och verksam vid Bodens garnison och med
tiden en av de mest framträdande nazisterna i Sverige. Meyerhöffer gästade Skellefteå i
början av trettiotalet för att föreläsa om den nationella rörelsens ambitioner och mål. Arrangör
var de lokala högerorganisationerna.
SNF förblev hitlervänligt under kriget. Flera av dess främsta företrädare, däribland
Meyerhöffer, besökte vid upprepade tillfållen Tyskland. Ett antal medlemmar tog också
värvning i olika tyska SS-förband och deltog i strider på östfronten. Mot slutet av kriget
luckrades dock förbundet upp i mindre grupperingar av vilka Per Engdahls fascistiska
"Nysvenska rörelsen" blev den mest tongivande. Under hela efterkrigstiden har fraktioner ur
SNF fortsatt sin verksamhet och pikar i deras aktivitet märks i stödet till fascistiska regimer i
bl.a. Chile, Spanien och Sydafrika. Men idag handlar dess verksamhet främst om simpel och
burdus invandrarfientlighet och mörkblå gubbkonservatism. Det har också under senare år
vuxit fram ett antal täckorganisationer ur SNF med varierande politisk rumsrenhet Bl.a.
återuppstod under sjuttiotalet Dogsvenskarna som en ultrakonservativ diskussionsklubb där
prominenta personer som Gösta Bohman och Margareta af Ugglas märks bland de
diskussionsbenägna. En liknande täckorganisation är katolska S:t Michaelsorden. Den
bildades i slutet av femtiotalet som en protest mot kvinnliga präster och i likhet med
Ungsvenskama har orden fortsatt vara en ultrakonservativ elitorganisation in i våra dagar.
Också här märks prominenta personer bland medlemmarna, t.ex. amiral Per Rudberg som
efter sin pensionering blev säkerhetspolitisk rådgivare åt Carl Bildt!
2. Skellefteå Nationella Ungdomsförening
Folkrörelsearkivet i Västerbotten arbetar sedan en tid med en omfattande föreningsinventering
i länet. Genom inventeringen har material rörande ett flertal NU-föreningar påträffats. Bara i
norra länsdelen bildades ett tiotal föreningar under trettiotalets första hälft. Många av dessa
hade rötter i "Skellefteå Fosterländska Ungdomsförening" som bildades 1918. Förutom en
viss koncentration av föreningar i Skellefteå finns också en koncentration i norsjöbygden.
startskottet för SNU: s etablering i skelleftebygden kom 1930 då tidigare nämnde Alf
Meyerhöffer föreläste på Odeonteatem i Skellefteå. Temat på föreläsningen var som jag
tidigare nämnde, den nationella ungdomsrörels~~s ambitioner, mål och verksamhet. Efter
mötet beslutade majoriteten av mötesdeltagama att bilda en NU-förening i Skellefteå med
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fabrikör Bror Burman som förste ordförande ". I september samma år bildades Västerbottens
distrikt av SNU där bl.a. Skelleftebladets chefredaktör Ivar Frick ingick i styrelsen. Antalet
medlemmar ökade snabbt både på lokal och regional nivå i länet. Bland medlemmarna fanns
många kända skelleftebor både från den offentliga och den privata sfären.
Av tidningsreferaten framgår det att föreningarna var mycket aktiva. De anordnade
studiecirklar, studieresor och utflykter till vilka man ofta inbjöd föreläsare. Vid skellefteavdelningens arrangemang inbjöds alltid medlemmar från föreningarna runt om i bygden. På
det viset upprätthöll man en något så när likriktad verksamhet. Syftet med aktiviteterna var
oftast att öka kunskapen om politikens funktion och verkan.
Parallellt med att slitningarna mellan SNU och högerpartiet blev allt starkare, beslutade
förbundets lokala avdelning i Skellefteå att ta avstånd från fascismen; man valde alltså att
stödja moderpartiets linje. Vad som hände sedan är oklart. Det mesta tyder på att de flesta
föreningar i länet valde att bryta med SNU och ansluta sig till Ungsvenskarna istället. På sina
håll fortsätter dock SNU:s verksamhet en tid. Därefter tar materialet tyvärr slut. Vad hände
sedan?
2.1. Svalt intresse
Vid tidpunkten för brytningen mellan högerpartiet och SNU fick de nazistiska ideerna ett
starkt fotfäste i Umeå. Det berodde till stor del på att det fanns ett organiserat parti i staden.
"Det Nationalsocialistiska Blocket" (NSB) som samlade en betydande skara sympatisörer
vilket till slut gav partiet ett mandat i stadsfullmäktige representerat av advokat Sven
Hallström.

I Skellefteå var det kärvare för nazisterna. De få yttringar man kan skönja i bygden verkar
snarare vara uttryck för ett fåtal personers balansgång på nationalismens slaka lina. Den
nationella ungdomsrörelsen, vilken bör betraktas som en plantskola för svensk nazism och
fascism, var förvisso utbredd i skelleftebygden men det mesta tyder som sagt på att de flesta
av dess medlemmar valde att gå över till Ungsvenskama efter brytningen. Vilka som
eventuellt valde att följa restema av SNU in i fascismens virrvarr är svårt att säga. Några
gjorde säkert det. Men troligtvis deltog de i så fall i NSB:s verksamhet i Umeå eftersom
oppositionen var så stark i Skellefteå. Det finns personer i livet som vi misstänker har
information om detta. Tyvärr är de inte villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Det är
synd eftersom det hade bringat ytterligare klarhet i ämnet.
Den person som ofta utmålats som nazisympatisör var Skelleftebladets dåvarande
chefredaktör Ivar Frick. Han var visserligen en av ledarfigurerna i den nationella rörelsen i
Västerbotten, men att kalla honom nazist är förmodligen fel. Att han var protysk under
trettiotalet råder det inget tvivel om. Hans beundran för Tysklands återupphämtning efter
första världskriget var tydlig och han drog sig inte för att betona det gemensamma germanska
kulturarvet. Frick deltog också i det nationella stormötet i Umeå 1933, vilket blev
genombrottet för nazisterna i södra länsdelen. Han var också en av arrangörerna till nazimötet
i Skellefteå som ägde rum året därpå.

*

Skelleflea Nationella Ungdomsforening annonserade med jämna mellanrum
Skelleftebladet. SNU:s stadgar presenterades i tidningen den 8 maj 1930. Se nästa sida.
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Det paradoxala i Frieks agerande var att han var med och arrangerade manifestationen för ett fritt
Sverige som anordnades av Skellefteås politiska och fackliga organisationer 1940. Den allmänna
uppslutningen kring parollen "Ett enigt folk för ett fritt Sverige" geno111fördes den l:a maj 1940 kort efter tyskamas invasion i Danmark och Norge.
Kanske upprördes han över tyskamas intåg i Danmark och Norge. Frieks politiska ambitioner var
nog betydligt mer nyanserade än nazisternas. Han kan snarare sägas representera en
ultrakonservativ ideologisk inriktning vilken såg socialismen som det största hotet mot den
västeuropeiska civilisationen. Vilka medel Frick var beredd att använda för att bekämpa den är
väl värt att fundera på.

MEDBORGARE
i Sxallelteå stad mad omnejd!
l:nd~r tryrl;et ar tidens alhzrliga händelser och de
hmrl, som därn;ed ~amn:mhiir.gz, ha unf::;ror för
derfcc!made orgznisationer beslutat att anordna ett
för alb, oavsett parti- orh klassgränser,
gemen~amt
lllt•dhorgartåg tned möte den l m:~j. Syftet därmed är
:!tl \;!trycka hela samhället s ~arnfällda yj)ja att med all
· kraft bidraga till bevarandet a\· Sreriges frih~t och oberoende.
Denna tnsnifcstation kommer att göras vid ert offJ'ntli~ möte på Bus~torget i Skellefteä, n1rrid för U!l·
dertcclrnade orgnnisatiouer tala riksdagsman Aug-ust
Sp ~r>gberg samt ~hefretiakt(;rerna J\·ar Frick och Zolo
Stärncr. Programmet vppt ::ger ,·idare hi:;Jsnbg-st al av
F. C. O:s ordf., rcda:ctör V. Sellr.l~n. samt aEt:>gar.de
av ur!\ 1!lli~are i p~es;:C'n offl'ntli!!'Jriardq fön.ta rr.;:ire~okti<':oc-:l Y:lTj ä~ h? mi.ite:t !'.YS!nias· med "Du gamla: du
fria'' unisont.
·
;\Ie<H'o:·g!'\rtåp-rt som ~~r.1!as på St:::.ti<m~pfan för
vpp<tälbing kl. 14,30 marsc!tcn:: till m (i~e<p!Hen eoiigt
följ:11:de_m<- l'H'hpl::n: Statio:::~g::fan - 1\yg-'ltan - Las;;rdtsv:;gen - Storgatan - \'ictoriaeEpbn:.den l'\yg2tan- Hör::cllgntan -Norra Kanalgatan - Dusstor~et. I tätt>n föres Hemk?. h!lor s:1mt en fnnborg a'
· s,·e•;:;l\a och övriga fa::or. \'idare deltager i t~gcl
hornmusild<:1rcr, med musik samt dc i staden förlagda
l:!nd ~tC'"m•r:.i!n:;en jiir.1tc oJ il.a sammanslutningar, föreninp;r och korporatio:;cr.
UtöYer dc av o~~ re:prc ~rnterade orga;lisat ionerna
il•h.i nthl; op-:,;iti"b före:;i:.g ?. r l!,. alh sl:ig och e;-.sl,ilda
r:wd 1•')!':.;:!rr i <!Ila läger att d<·lt~ga shäl i rni;tet som i
lllt'UUtrrgo.:rl å geL

''art

Allmän upp~Jutni;1g J,rin:; parullen

lXt ~nigt folli. f{ir ett fritt
Sl'crige.
Skdleftd Arbclarckommun och Fackliga C. O.
H öger organis;;tiunC'rna i Skellefteå.
Folkpartiet i Shcllrftcii.

Arz.nonsen inför mötc!Pl maj 19-10
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2.2. Nazistmötet i Skellefteå 1934
I januari 1934 besökte NSB Skellefteå. Partiet företräddes främst av nämnde Sven Hallström
och museiintendenten Holger Möllman-Palmgren. Syftet med besöket var att hålla ett möte i
Skellefteå och sprida nationalsocialismen till den norra länsdelen. Mötet anordnades av de
lokala högerorganisationerna och förlades till ordenshuset Boston. Bland de drygt 200
närvarande fanns naturligtvis representanter från Skellefteås tre dagstidningar. Deras
respektive reportrar ger dock olika beskrivningar av mötets händelseförlopp.

Frisinnade Norra Västerbottens utsände reporter förhöll sig mycket skeptisk till nazisterna. I
referatet kan man läsa att deras föredrag varken förtjänade eller fick en enda applåd. Istället
bröt livliga diskussioner ut där främst socialdemokrater visade sitt förakt för umenazisternas
ideer. NV:s reporter var mycket misstänksam i sina kommentarer: "... sedan talade han
(Möllman-Palmgren) om att de ämnade bekämpa marxism, mammonism och liberalistisk
parlamentarism. Istället skall skapas en ny anda, en stor svensk folkgemenskap och en stark
regeringsmakt, som skall bygga på hela nationens fortroende." Vad händer med de som
fortfarande bekänner sig till marxism eller liberalism eller rent av misstror den starka makten?
Dem måste man antagligen kasta i koncentrationsläger för omskolning konstaterade NV: s
reporter.
Socialdemokratiska Västerbottens Folkblads utsände reporter förhöll sig lika kritisk i sitt
referat av mötet. Med ironi liknade han mötet vid en cirkus där Hallström och MöllmanPalmgren agerade direktörer. VF:s reporter underströk ironin bl.a. genom att kalla MöllmanPalmgren för Pöllman. Han kritiserade samtidigt högern som arrangerat mötet och
konstaterade uppgivet att den lokala högerns stöttepelare, särskilt redaktör Frick och
grosshandlare Kågström, förnöjt betraktade försöket att sprida nazismens ideer bland
skellefteborna.
I Skelleftebladets referat var tongångarna annorlunda än i NV och VF. Där beskrivs MönmanPalmgrens föredrag som lugnt och sakligt. De frågor han berörde borde vilket borgerligt parti
som helst kunna stryka under menade Skelleftebladets reporter. Istället används nazistmötet
som ett verktyg för att i sedvanlig ordning angripa fackföreningsrörelsen. I referatet beröms
en av Hallströms unga medhjälpare för dennes briljanta beskrivning av just
fackföreningsrörelsen. Den briljante unge mannen ti1lhörde naturligtvis NSB:s stödtrupper
som i reglementsenliga bruna skjortor övervakade mötet - hans beskrivning var säkert
nyanserad.
Den enda egentliga kritik som Skelleftebladet riktade mot nazisterna var deras
osammanhållna rörelse: "Na::isterna måste enas innan de kan ena resten av folket". Vad
menas med det egentligen? Ville man att nazisterna skulle lyckas ena svenskarna?
Skelleftebladets inställning till mötet och NSB är i det hela mycket svävande. Det verkar som
att kampen mot arbetarrörelsen fungerade som en slags överordnad religion för tidningen och
den lokala högern. Det var mindre viktigt vem man lierade sig med i kampen. Jag får faktiskt
en liknande känsla när jag tänker på den borgerliga regeringen som lutade sig mot det
kryptofascistiska "Ny Demokrati" efter valet 1991. Det verkar inte heller då funnits något
kreativare syfte än att just bekämpa arbetarrörelsen.
Mot bakgrund av detta är beskyllningarna mot Skelleftebladet och Ivar Frick riktiga. Deras
hållning gentemot nationalsocialismen var alltför svävande. Jag har inte hittat något direkt
ställningstagande mot Nazityskland i tidningen.r- rlnte
ens efter Kristallnatten 1938. Det är
anmärkningsvärt.
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2.3. Folkbildning och frisinne
Att försöka förklara varför nationalsocialismen etablerades i Umeå är självklart viktigt. Men
samtidigt är det lika viktigt att förklara varför den inte etablerades i Skellefteå. Min förklaring
bygger på de reflexioner jag gjort gällande den politiska och sociala strukturen i
skelleftebygden.
Skellefteå med omnejd kännetecknades under en lång tid av ett samhällsengagemang som
bottnade i en gammal folkbildningstradition som jag tror har få motsvarigheter i Sverige. Det
är ur denna tradition som de lokala folkrörelserna hämtat sin kraft, vilken jag tror blev
avgörande för den ringa grad av nazistiska yttringar som går att skönja i Skellefteå. Denna
folkbildningstradition vore definitivt intressant att ägna mer forskning.
De båda städernas sociala struktur skiljer sig åt. Umeå dominerades då som nu av tjänstemän.
Många var verksamma på olika nivåer inom statsförvaltningen eller militären. Majoriteten av
Umeås borgerskap vilade därför på en nationellt orienterad konservativ värderingsgrund,
ungefår som den nationella rörelsen. De kände sig varken hemma i arbetarrörelsens idevärld
eller det liberala norrländska frisinnet. Troligen var det därför företrädare från dessa grupper
utgjorde grunden för NSB:s verksamhet i Umeå. Som exempel kan nämnas regementschefen
Archibald Douglas och tidigare nämnde Holger Möllman-Palmgren, vilka är goda exempel på
att gränsen mellan ultrakonservatism och fascism ofta är otydlig.
I Skellefteå var den sociala strukturen en annan. Industrin var vid den här tiden på stark
frammarsch och därmed arbetarrörelsen. Om Umeå dominerades av tjänstemän så började så
smått Skellefteå domineras av industriarbetare. Samtidigt trängde liberalismen undan högern
och utkristalliserades som den breda medelklassens borgerliga alternativ i bygden. Det skedde
mycket tack vare lokaltidningen Norra Västerbotten, vars chefredaktör och tillika
riksdagsman Anton Wikström starkt bidragit till att forma den politiska utvecklingen i
skelleftebygden. Han lyckades inte bara fånga upp medelklassen, utan var också allmänt
positivt inställd till arbetarrörelsen och förfäktade ur ett intellektuellt och moraliskt perspektiv
arbetamas rätt att organisera sig och till fullo delta i det politiska livet. Därigenom kunde han
fånga upp en stor del av den lokala arbetarrörelsen och ge den en liberal prägel. Det dröjde
ännu en tid innan socialdemokratin kopplade greppet om Västerbottens arbetarrörelse.
För Wikström och hans likasinnade var det i första hand högern som utgjorde fienden~ den
hindrade helt enkelt den politiska utvecklingen. Redan under försvarsdebatten 1914
klargjorde Wikström att högerns bakåtsträvande nationalchauvinism inte bara motarbetade
den politiska utvecklingen, den utgjorde också ett hot mot freden. Samtidigt betraktade han
högerns kamp mot arbetarrörelsen som dumdristig. Arbetarrörelsen med socialdemokratin i
spetsen var en konstruktiv kraft som tillsammans med liberalismen påskyndat demokratiska
reformer. Eftersom den sociala strukturen i skelleftebygden snarare ropade efter just fortsatta
politiska och sociala reformer än efter en återgång till ett gammalt statiskt klassamhälle. blev
således frisinnet och socialdemokratin de politiska alternativ som skellefteborna valde mellan.
På grund därav konstaterar jag att nazismen inte fick något fotfäste i skelleftebygden. Anton
Wikström och hans likasinnade visste att utnyttja den långa tradition av engagemang och
folkbildning som fanns i bygden. På så sätt kunde han tidigt upplysa, engagera och vaccinera
mot den våg av högerextremism som sköljde över Europa. Följaktligen nådde aldrig
nazisterna fram med sitt budskap och fick därför ge upp sitt försök att etablera NSB i norra
länsdelen. Den politiska verksamhet som Skellefteå Nationella Ungdomsförening bedrev
under trettiotalet syftade visserligen till att främja ~~~ nationell medvetenhet, men att anklaga
dess medlemmar för nazism vore väl starkt. I slutänden handlade det bara om en romantisk
och naiv övertro på konservativa och nationella värden.
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2.4. slutligen
I skrivande stund har skellefteborna nåtts av nyheten att en nynazistisk tidskrift sprids i
bygden. Det var ingen nyhet för oss som under våren 1998 arbetat med Skellefteås politiska
historia. Vi har förstått att tidningen är ett försök att skapa en plattform för nynazistisk
propaganda i övre Norrland. Kanske har det redan lyckats? Det återstår att se.
Den långa tradition av folkbildning och samhällsengagemang som kännetecknat
skelleftebygden motverkade den förra vågen av högerextremism. Men det är ingen garant för
fortsatt frånvaro av denna idetradition. Överallt i västvärlden finns ett mönster av ökade
nynazistiska yttringarna. Sverige är ingalunda något undantag från denna utveckling, tvärtom.
De senaste årens upptrappade fascistiska aktiviteter på olika håll i landet är en del av detta
mönster. Senast manifesterade sig detta genom den uppmärksammade föreläsningen vid
Umeå universitet, där en naiv, näst intill korkad, doktorand bjöd in nynazister för att föreläsa
om vad deras ideologi "verkligen" står för~ som om någon undgått det.
Det är därför upp till var och en av oss att reagera mot alla yttringar av nynazism och rasism
vi stöter på. Historien har gett oss tillräckligt med kunskap för att åter förpassa denna anomali
dit där den hör hemma - i avloppet.
Anm.

Sedan artikeln skrevs har våldet trappats upp i Sverige! Manifestationen mot rasism och
främlingsfientlighet den 30 november 1999 visar vaksamheten bland skellefteborna.

Källor:
Folkrörelsearkivet i Västerbotten: Protokoll gällande SNU-föreningar i Västerbotten

Norra Västerbotten: 1930- 1938
Skelleftebladet: 1930 - 1938
Västerbottens Folkblad: 1933 - 1934
Lilla Skelleftebladet Nr 35 februari 2000
Carlsson, Holger: Sveriges Nationella Ungdomsförbund och högern
Carlsson, Holger: Nazismen i Sverige: Ett varningsord
Hjertström, Mattias: Nationalsocialismen i Umeå
Larsson, S & Lodenius, A-L: Extremhögern
Lööw, Helene: Hakkorset och Wasakärven
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JÄGMÄSTARE LAGERQUIST I SKELLEFTEÅ REVIR
Per Andre
sågverksindustrins starka utveckling omkring mitten av 1800-talet medförde att skogen i
Västerbotten fick ett snabbt ökande värde. Tillsynen av kronans skogar borde därför skärpas
och år
1857 inrättades i länet tre revir för detta ändamål. I Skellefteå tillsattes överjägaren Hjalmar
Grahl som revirchef med två skogsuppsyningsmän som medarbetare. Inom det 60 kvadratmil
stora reviret skulle dessa hindra och beivra stöld av virke på kronans skogar. De skulle
dessutom utsyna de träd som enligt gamla privilegier tillkom sågverk vid älvarna och ha
uppsikt över skogen på kronohemman och krononybyggen.
Är 1870 fick Grahl titeln jägmästare och hans medhjälpare blev kronojägare. Emellertid
skötte Grahl sitt uppdrag så väl att han 1872 befordrades till tf skogsinspektör för hela
Västerbotten med tillsyn över länets alla revir som nu ökat i antal. Då han av någon anledning
inte fick ordinarie inspektörs~änst blev de som ersatte honom som revirchefer i Skellefteå
endast tillförordnade vikarier. Och dessa vikarier blev till att börja med många och kortvariga,
fyra, fem jägmästare byttes i rask takt, ända till 1877. Då blev Herman Lagerquist tf
jägmästare i reviret och han blev kvar desto längre.
Från Norrköping till Skellefteå
Erik Herman Lagerquist föddes 1846 i Norrköping där hans far var grosshandlare. Han avlade
studentexamen 1863 i Uppsala och antogs samma år som ingenjörselev vid statens
jämvägsbyggnader. Men Lagerquist blev inte baningenjör, han bytte utbildning och kom 1868
in på skogsinstitutet i Stockholm (som 1917 blev skogshögskolan).

Lärokursen där var vid denna tid tvåårig men
Lagerquist
blev
av
någon
anledning
utexaminerad redan efter drygt ett år. Han kunde
då använda titeln "utexaminerad skogselev" om
han så ville. (Titeln jägmästare var strikt
förbehållen chefen för ett av statens revir - titlar
var ju denna tid mycket viktiga!) Troligen hade
Lagerquist inte särskilt höga tankar om
undervisningen.

skogsinstitutet på 1860-ta/et. Det lag i nuvarande
Nobelparken nära Djurgårdsbron i Stockholm

Långt senare berättade han för kronojägaren Johan Stenberg i Jörn att "det viktigaste han lärt
sig på skogsinstitutet var att flå och stycka ett rådjur utan att bloda ner de vita
manschetterna". (Berättat av kronojägare Gustaf Stenberg, son till Johan Stenberg.)

År 1870 anställdes Lagerquist i Skogsstaten och förordnades till extra jägmästare i ÖsterDalamas revir men efter ett par år började ~rtn som skogsförvaltare vid några privata
bruksskogar i Dalarna.
Där fick han ägna sig åt de affärer som nog egentligen var hans stora intresse.
...,...,
.).)

Av någon anledning återvände Lagerquist till Skogsstaten och blev 1874 biträdande
tjänsteman i skogsstyrelsen (som motsvarade den senare domänstyrelsen). Året därpå
skickades Lagerquist till Gotlands revir där han en kort tid också vikarierade som adjunkt i
matematik vid läroverket i Visby. Efter att en tid ha varit biträdande jägmästare i Södra
Medelpads revir förordnades Lagerquist 1877 till tjänsteförrättande jägmästare i Skellefteå
revir och 1890 blev han ordinarie innehavare av tjänsten.

Lagerquist i Skellefteå
År 1877, när Lagerquist kom till Skellefteå var detta en mycket liten småstad med bara ca 700
invånare som mest levde på handel, hantverk och sjöfart. Inom staden fanns en enda industri:
ängbryggeriet Men vid älvarna i stadens närhet fanns många sågverk som alla förbrukade
timmer från de skogar jägmästare Lagerquist skulle ha uppsikt över.
Lagerquist fick först en tillfällig bostad hos sin kollega och företrädare som revirförvaltare,
Hjalmar Grahl. Denne hade just byggt sig ett ståtligt tvåvåningshus vid Storgatan nr 49 (kv
Oxen, tomt 54) där en lägenhet om sju rum och kök stod ledig i bottenvåningen. Till att börja
med lär Lagerquist ha bott där ensam. Det bör ha varit gott om utrymme i lägenheten även
sedan han 1878 gift sig med Selma Lindström (född 1859 i Stockholm) och då skaffat sig
piga. (Efter Lagerquist hyrde provinsialläkaren G Geete denna lägenhet. Långt senare
inrymde huset Margaretas matsalar, är nu rivet och ersatt med en P-plats.)

Storgatan 58 i Skel/efteå. I
huset t. v. hyrde Lagerquist
lägenhet. Huset inrymde
senare Turisthotellet, mt
ligger polisstationen där.
(Ur Skellejtea stads historia)

År 1879 flyttade familjen Lagerquist till Strandgatan 39 där den hyrde bostad hos
schatullmakaren Johan Johansson (tomt 85, östra halvan). Och 1883 drog flyttlasset vidare till
Storgatan 58 (tomt 81 A) som kanske var en mer ståndsmässig adress. Hyresvärd i det nästan
nybyggda huset var bankkamrer L U Larsson och efter dennes ekonomiska krasch
bankdirektör Abraham Ruth. När denne 1888 avlidit blev fosterdottern Laura Sofia Sjöström
husägare. (Krj Gustaf Stenberg berättade för mig för många år sedan att han hört av sin fader
att "Lagerquist bodde i första huset bortom kanalen" - räknar man Boströmbäcken till
"kanalen" så stämmer ju detta.)
I slutet av 1890-talet torde Lagerquist ha flyttat till Storgatan 37, som ägdes av handlanden
Harald Höijer. År 190 l avvecklade Höijer sin handelsbod, blev stadskassör och flyttade.
Lagerquist köpte då fastigheten (tomt 44, östr~rbalvan) jämte en tomt mot Nygatan (tomt 41)
och en järnhandel kom in i affärslokalerna. Familjen hade vuxit, 2 pojkar och 4 flickor hade
nu tillkommit. Som hemhjälp fanns alltid 2-3 pigor anställda (efter 1894 kallade Lagerquist
dem "jungfrur" i sin mantalsuppgift).
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Storgatan 3 7, som Lagerquist ägde från J90 l

Mot Storgatan hade familjen Lagerquist nu ett stort tvåvåningshus som förbättrades genom att
en gårdsflygel flyttades och byggdes ihop med gathuset. Två trapptom tillkom också mot
gården. Inne på tomten fanns, som vanligt i Skellefteå denna tid, stall, vagnbodar, magasin
och andra uthus. På tomt 41 lär inte ha funnits annat än en bagarstuga och några uthus. År
1907 uthyrdes affärslokalerna till en diversehandel (M Wiklund). Lagerquist bodde här till sin
död, fastigheterna såldes av sterbhuset 1916. (Huset mot Storgatan finns fortfarande kvar om
än något ombyggt.)

Här bodde Lagerquist
i Skel/efteä
l. Storgatan 49
2. Strandgatan 39
3. Storgatan 58
-1. Storgatan 37

Skellefteå revir
Det tidigare reviret hade omfattat hela Skellefteå gamla, stora socken. År 1875 hade reviret
delats så att Norsjö socken frånskilts och tillsammans med Malå kapellförsamling bildat
Norsjö revir (även detta med jägmästare i Skellefteå). År 1883 ändrades gränsen mellan
reviren så att Skellefteälven blev skiljelinje.
.:r~
I samband med vissa revirregleringar i länet fick Skellefteå revir år 190 l namnet Jöms revir utan några ändringar i övrigt.
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Strax innan Lagerquist kom till Skellefteå hade AVVITTRINGEN blivit slutgiltigt klar inom
hela reviret. Tidigare hade gränserna mellan enskild mark och kronoskogen på många håll
varit oklar. Nu fanns överallt fastställda rågångar.
När byar och nybyggen fått sina ägoområ.den bestämda blev stora trakter över. Dessa
kallades KRONOÖVERLOPPSMARKER. En del av dessa blev PRIVILEGIESKOGAR
(även kallade stockfångstskogar) där de stora kustsågverken mot ersättning fick hämta de
timmerträd de enligt gamla privilegier hade rätt till. De flesta överloppsmarker blev dock
KRONOPARKER och några få blev skogar till MILITÄRBOSTÄLLEN. Skogen på alla
kronohemman och vissa skattehemman skulle jägmästaren också ha tillsyn över samt prästoch klockareboställen.
Men jägmästaren hade inget ansvar för skogen på de flesta skattehemman.
Skattehemman: Självägd gård för vilken betalades skatt till kronan
Kronohemman: Kronan tillhörig gård vars åbo betalade avgift för gården och var
underkastad viss kontroll av kronan.
Organisation
Jägmästaren hade som närmaste överordnad en skogsinspektör som snart kom att kallas
öveijägmästare. Däröver fanns skogsstyrelsen i Stockholm, år 1883 blev den omdöpt till
Domänstyrelsen. På Lagerquists tid var ekonomi och kassarörelse dessutom underställda
länsstyrelsen i Umeå. Jägmästaren arbetade därigenom under ett något egendomligt
dubbelkommando.

Inom reviret fanns fyra bevakningstrakter med var sin kronojägare. Till sin hjälp hade
revirchefen dessutom ett varierande antal extra jägmästare, extra kronojägare, assistenter mm.
Skogsh ushållning
Den genomgående regeln var att endast så mycket virke fick avverkas som "kunde anses
förenligt med skogens bestånd". Alltså inte större uttag än tillväxt.
För att kunna följa denna goda regel måste detaljerade skogsbruksplaner upprättas med
skogskartor vilka fastställdes av Domänstyrelsen. Jägmästare Lagerquist och hans assistenter
ritade kartor över kronoparker och privilegieskogar så mycket de hann. Kronohemman skulle
också indelas "till ordnad hushållning" om åbon höll hantlangning. Det tyckte han oftast var
onödigt, men ägare av indelade hemman fick ta ut 3 årsavverkningar på en gång och det var ju
ett lockbete.

Nedanstående rubrik till skogskarta upprättades av jägmästare Lagerquist. Ar 1879 ville han
börja med den stora kronoparken Manghörningen därför att hantlangare detta år var
ovanligt billiga (Sundsval/sstrejken 1879)
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Ä ven ecklesiastika skogar fick sina hushållningsplaner.

"Timmerblädning" var den vanliga avverkningsmetoden. Denna innebar att endast de grova,
välväxta och fingreniga träden avverkades, de som dugde till gott sågtimmer eller grova
bjälkar. Men även andra avverkningsmodeller förekom där så var ekonomiskt möjligt.
"Sjelfåterväxten" ansågs alltid betryggande i planerna. I verkligheten såg man ju att
trädplantor inte alltid infann sig efter avverkningama.
All avverkning skulle ske enligt hushållningsplanerna. Jägmästaren måste själv personligen
närvara när träden "utsynades" och stämplades i manshöjd och vid roten med kronans märke.
Först därefter fick de huggas (såg började användas vid avverkning först omkring 1890).
Vindfållen och torra träd fick dock kronojägarna utsyna.
All virkesförsäljning skedde på auktion av rotstående träd i mindre poster. Köparna fick själva
ordna avverkning, flottning osv.
Virket från privilegieskogama var ju reserverat 'ftrr vissa bestämda sågar. Dessa privilegier
upphörde omkring 1895-1900 och skogama blev då kronoparker.
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Jägmästaren måste alltså med ett stämpellag resa runt till de trakter som skulle avverkas och se
till att ett planenligt antal träd blev diametennätta i brösthöjd, stämplade och registrerade.
Posterna utbjöds sen av länsstyrelsen i annonser och auktionen hölls i alhnänhet i Umeå.
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-----------------Skogsvård
Enligt hushållningsplanerna kunde skogsåterväxt efter avverkningen alltid påräknas genom
självsådd. Några särskilda åtgärder för att få upp nya trädplantor skulle alltså inte behövas.
Men Lagerquist såg väl, som många andra, att planemas självsådda plantor allt för ofta inte
infann sig. Han började därför med små trevande skogsvårdsförsök År 1891 brändes ett hygge
för självsådd från fröträd, lärkfrö provades några år senare, tallkott insamlades i liten skala och
klängdes, tallfrö köptes 1897 söderifrån i något större mängd. Men inget ville riktigt lyckas för
honom, kanske var intresset inte allt för stort.

Flottning
Revirförvaltningen drev ju inga egna avverkningar och hade därför inte några direkta intressen i
virkets utflottning. För att hålla virkesvärdet högt vid skogsauktionerna var det dock viktigt att
flottningen blev så billig som möjligt. När KB i Umeå 1875 bestämde att allt flottat virke måste
barkas protesterad därför Lagerquist, alldeles nykommen till Skellefteå. Han skrev dessutom
1878 en artikel i stockholmstidningen Nya Dagligt Allehanda i vilken han i detalj framhöll hur
onödigt barkningstvånget var, ja rent av skadligt.
Lagerquist var ibland kronoombud victr.r1lottningssyner, några andra kontakter med
flottningsverksamheten syns han inte ha haft.
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Tjära ocb träkol
Stubbar och annan tjärved såldes från kronoparkerna sedan lång tid tillbaka. Lagerquist tillät
dock inte tjärbränning på kronans mark, han ansåg brandrisken för stor. Tjärdalen fick alltså
placeras på någon grannfastighet.

Bottnen i tjärdalen täcktes ibland med bark som revs från rotstående granar. Detta var
förbjudet, hyvlad spån skulle det vara på dalbottnen. Men om barktäkt förekom borde den
upptäckas under skogamas bevakning och beivras.
När stambanan kommit igång 1893 och tjära kunde levereras vid stationerna och utefter linjen
ökade tjärbränningen i inlandet. Hela perioden skeppades också tjära över hamnar och
lastageplatser.
Träkol tillverkades inom reviret först under Lagerquists allra sista år. Det var möjligheten att
leverera kol på den nybyggda järnvägen som gjorde kolning lönsam. Revirförvaltningen sålde
kolved men deltog inte i kolningsarbetet Ä ven nu försökte Lagerquist hålla de eldfångda
kolmilorna utanför kronans mark, åtminstone om kolning skulle ske under barmarkstiden.
Han var tydligen en försiktig herre, Lagerquist.
Träkol såldes till järnbruk söderut. Under Lagerquists allra första år i Skellefteå pågick dock
verksanbeten vid Sävenäs masugn som köpte träkol från närbelägna skogar. Efter 1878
upphörde driften där.
De stora skogsåverkningarna
Att stjäla skog kallades att "åverka". Detta var vanligt. En av jägmästarens svåraste uppgifter
var att hålla efter åverkare på kronoskogen. Folk måste lära sig "inse det vanskliga och
lönlösa uti det olofliga skogshygget, liksom begreppet om det orätta deri allt mer och mer
måste inpräntas i folkmedvetandet" skrev Lagerquist.

När åverkat virke upptäcktes togs det i beslag, dvs försågs med beslagsstämpeL Sen
förklarades det förbrutet och försåldes, vanligen på auktion. Gick det inte att få ut ett skäligt
pris "onyttiggjordes" virket, t ex genom sönderhuggning.
Sen skulle åverkama spåras och åtalas vid häradsrätten. Jägmästaren
var som åklagare långa tider på tinget, skulle hålla reda på sina
vittnen och bevis och kunde snart alla de juridiska finter och knep
som motparten brukade använda, t ex att stämma vittnen så att de
blev förklarade jäviga. Straffet för åverkan var vanligen böter, som
omvandlades till fångelse vid vatten och bröd om de inte kunde
betalas. Mer omfattande åverkan straffades dock som stöld med
strängare straff.

®
B
Beslagsstämpel

Jägmästaren hade ett rent privat intresse av att vinna åverkningsmålen, en viss andel av
böterna och det beslagtagna virkets försäljningsvärde tillföll honom som åklagare.
Omkring 20-30 mål blev det varje år inom reviret. l början av Lagerquists tid åverkades det
mycket tjärved, något år blev det de största tjärvedsbeslagen i landet. Under mitten av 1880talet var åverkningama inom reviret mer normala, men därefter ökade stölderna av
sågtimmerskog så att reviret under hela 1890-tdf~l hade de klart STÖRSTA beslagen av
åverkat virke inom hela domänverket. Det hände att den åverkade virkesmängden var större
än den planenliga, normala avverkningen.
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-Var skellefteborna ovanligt företagsamma eller var skogstjänstemännen här alldeles särskilt
skickliga och nitiska?
Många åverkningar var väl inte särskilt stora, kanske bara några virkes lass. Men ibland var
det större partier. År 1896 hade en stor mängd talltimmer åverkats på kronoparker vid Alsån
och Skogträskbäcken. Ett drivarlag hade arbetat hela vintern innan det upptäcktes och det
kunde inte förhindras att virket medföljde flottningen till Byske älv. Träden hade varit märkta
med äkta kronostämpel som frånlurats eller stulits från en extra bevakare. Det rörde sig om 5
å 6 000 timmer. 14 avverkare åtalades för "olofligt skogshygge" . Målet passerade alla
instanser till Högsta domstolen men där förlorade jägmästaren. Avverkarna friades och
jägmästaren förlorade ett mycket stort beslagsarvode.
BJÄLKAR OCH SPARRAR var fyrkantbilat virke (senare också sågat). Bjälkar var grövre,
min 9 eng tum sida, sparrar var klenare, ända ner till 3 tum sida. Längden kunde vara
ansenlig, över 50 fot förekom. När den riktigt grova skogen började ta slut dominerades
tillverkningen av sparrar.
Dimensionslagen
Efter fransk-tyska kriget 1870-71 var virkeskonjunkturen på topp. Även mycket klena träd
kunde nu säljas och skelleftejägmästaren klagade över att stora mängder omogen skog på
ortens skattehemman avverkades och bilades till sparrar. Formellt hade han inget med dessa
hemman att göra, men när han såg den unga skogen försvinna, den som skulle blivit de
framtida timmerträden, kunde han inte låta bli att varna för det "förödande sparrhygget". Och
sparrexporten från Skellefteå blev allt större: 1859-63: 565 000 sparrar, 1864-68: l 607 000
och 1869-73: 3 654 000. En våldsam ökning alltså.

Liknande förhållanden rådde på andra håll, i Norrbottens kustland infördes 1874 en lag för att
begränsa avverkning av ungskog och den 1 okt 1882 kom samma lag att gälla även för Västerbottens kustområde. Endast virke från träd grövre än 7 dec.tum (20,8 cm) 16 fot (4,75 m)
från rotänden fick införas till lastageplats för skeppning eller till sågverk.
Och detta skulle revirförvaltningen kontrollera. Om klenare träd av någon godtagbar
anledning borde avverkas fick detta ske om de rotstående träden först stämplades av revirets
tjänstemän.
Strax innan lagen trädde i kraft blev det givetvis en häftig slutspurt i avverkningen av
"undermåliga" träd, som träd mindre än vad lagen angav kallades. Jägmästaren räknade med
att l 000 000 sådana höggs sommaren 1882. För att kunna kontrollera lagens efterlevnad
måste nya extra bevakare anställas och tullvaktmästare vid hamnar och lastageplatser
engageras. Om allt för klena sparrar eller undermåligt sågtimmer upptäcktes togs de i beslag
och försåldes på auktion - ofta till den tidigare ägaren. Något annat straff blev det inte för
brott mot dimensionslagen. Jägmästaren, åklagaren, hade rätt till viss andel av
försäljningsinkomsten.
Sparravverkningen minskade visserligen när lagen började gälla men det var tydligen svårt att
inte få med undermåligt virke. Alla år är det beslag och åtal, att 20-30 personer åtalades var en
vanlig siffra. Ibland, när storhandlare råkade illa ut, kunde det b 1i invecklade processer
genom både hovrätten och högsta domstolen.
,-. r~

Revirets utsyning av undermåliga träd på enskilda hemman ökade. År 1884 utfördes 75
förrättningar, 1893 645 och 1905 utsynades inom 998 olika hemman. Detta blev en stor del
av arbetet inom reviret.
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Ett av Lagerquists sista ärenden på reviret innan han pensionerades: Det beviljade anslaget för
extra bevakning hade överskridits med 417:- kr vilket domänstyrelsen ålagt jägmästaren att
personligen betala. Lagerquist överklagade till kammarrätten och hävdade att denna
bevakning varit alldeles nödvändig för att rädda ungskogen från skövling och att den borde
betalas av domänverket. Utgång okänd. Tydligen höll verket hårt om kassan!

Falska stämplar
De som åverkade på kronans skog och framförallt de som avverkade undermålibrt virke på
skatteskog började under senare delen av l 880-talet använda falska kronostämplar på virket.
I maj 1888 rapporterade Lagerquist till domänstyrelsen att falskstämpling förekom, att han
åtalat några personer härför, men att det var svårt med bevisningen. Han trodde det skulle bli
bättre om stämpelhammaren vore svårare att efterhärma. Nu bestod den av en krona över
årtalets två sista siffror omgivna av en krans av vassa taggar och kunde "efterapas af hvilken
bysmed som helst". Föreslog att han på domänverkets bekostnad fick låta tillverka hammare
där kransen bestod av bokstäver, t ex "Skellefteå revir". Och det fick han.
Redan i oktober samma år kom från en verkstad i Stockholm sju nya stämpelhammare
stålgjutgods efter föreslagen modell. Dessa skulle väl ändå bli svåra att efterlikna!
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Snart var dock falska stämpelhammare av den nya modellen i farten och i juli 1891 fanns det
minst 20 olika varianter i användning inom reviret. Året därpå konstaterades att
falskstämplingen bara ökade, att de hemmagjorda stämpelhamrarna blev allt mer lika de äkta
och att man börjat med många knep för att:r-undgå upptäckt. Man lät exempelvis
falskstämplade träd stå något år i skogen så att stämpelmärkena kådade igen och blev otydliga
eller också lät man sparrarna ligga en tid i flottleden för att göra märkena diffusa.
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Att bevisa vem som utfört falskstämplingen var svårt, i de flesta fall omöjligt. Men när det
lyckades blev staffet alltid hårt.
Ett par exempel: 40 undermåliga, falskstämplade sparrar levererade i Kåge hamn gav ett års
straffarbete (målet gick ända upp i HD). Vittnen hade sett hur två bröder "bleckade i träden
(dvs borthöggo bark och saf) samt att de sedan, i den deraf uppkomna bleckan å trädet,
anbragte de falska kronomärkena". Det blev åtta månaders straffarbete.

Avtryck från falsk stämpelhammare som lär vara
smidd av Albert Carlsson,
Lundbäck, Byske.
Skellefteå museum.

Avtryck från falsk
stämpelhammare. Av
någon anledning har
smeden bara tillverkat en
årtalssiffra.
Ägare: Per Andre

Avtryck från falsk stämpelhammare
tillverkad
av
mässing och med 5:an a v
koppar. Siffran är troligen
utbytbar, en skarv syns till
vänster om siffran.
Skogsmuseet i Lycksele

Järnvägen
När norra stambanan planerades genom Jandet fick jägmästaren i Skellefteå revir yttra sig.
Lagerquist trodde 1885 att sågtimmer inte i framtiden skulle transporteras på järnväg utan,
som hittills, flottas ner till kusten där de stora sågverken fanns.
Men träkol och tjära borde kunna fraktas på järnvägen och troligen skulle det efter banan
anläggas industrier med skogen som råvara, t ex snickerier, fabriker för tillverkning av
pappersmassa, terpentin, beck, harts mm. Hur stämmer 1885 års skogliga järnvägsvision med
nuläget?
När banarbetet kom igång uppstod viss oro i bygden. Åverkningarna ökade och någon byggde
till och med ett hus på kronans mark som hyrdes ut till järnvägsarbetarna. Huset ville
Lagerquist "vräka" efter beslut av KB. Nu började också de initiativrika på orten göra nya
affårer: Erik Lidman i Åliden ville exempelvis köpa 4 000 träd, 7"x 17'; utefter banlinjen för
tillverkning av "sleepers". Pris 90 öre/träd - gångbart pris var tidigare högst 65 öre. Även
jägmästaren vädrar goda affårer.
Jörns station skall delvis ligga på kronoparken Västra Jömsmarken. Banan öppnas för trafik
dit i dec 1893 men redan året innan vill flera personer arrendera mark där, exempelvis jägmästare F O Bremberg vill ha ett område för kolning. Lagerquist får av domänstyrelsen i
uppdrag att göra en plan för ett stationssamhälle vilken är klar 1894. Det blev ett klassiskt
rutnät med 27 tomter. Fler kunde tillkomma "om så mot förmodan skulle behövas".
Planarbetet ingick inte i den vanliga tjänsten och för sådana arbeten kunde särskild ersättning
utgå. För Jörnsplanen begärde Lagerquist 132:05 kr.
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Stadsplan för södra delen av J örns samhälle, upprättad 189-1 av jägmästare Lagerquist.
Revirexpeditionen
Jägmästaren hade sitt kontor i bostaden och han fick själv hålla möbler, kontorsmaterial och
skrivhjälp (av handstilen att döma fick barnen ibland rycka in som skrivare). Det mesta skrev
dock Lagerquist själv för hand.
Postverket måtte ha fungerat sakta och dåligt. När brådskande brev skulle inåt reviret gällde det
att finna en resande som skulle åt adressatens håll. För säkerhets skull sändes ibland två likadana
brev efter skilda vägar med förhoppning att åtminstone ett av dem skulle komma fram.
Telefon skaffade sig Lagerquist på egen bekostnad omkring 1890, men 1896 begärde han att
domänverket skulle betala en del av telefonavgiften, bl a därför att han skaffat anknytning till
statens telefonnät, "som inom närmaste framtid väntas hitdraget, då även telefonförbindelse
uppstår med Kungl Domänstyrelsen och överjägmästaren". Dessutom skulle 1896 byggas en linje
till Arvidsjaur efter Byske älvdal så att förbindelse kunde nås med kronojägaren i Åselet.
Järnvägstelegrafen kunde någon gång användas för statliga telegram. Stinsen måste med bud
skicka telegrammet vidare till avsedd kronojägare.

Skogstorp
Sedan avvittringen blivit avslutad fick nybyggen inte längre anläggas på kronans mark. "För att
bereda befolkningen ökadt tillfälle att skapa egna hem" kunde därför från år 1904 upplåtas
"skogstorp" på kronans mark i Västerbotten. Ändamålet var också att gagna kronoparkernas vård
och bevakning. Torparna fick själva bygga och underhålla nödiga hus (enligt fastställd ritning)
och odla behövlig jord. De fick härför ta virke fritt på rot och erhöll ett kontant bidrag om 500:kr. Marh.'Upplåtelsen var arrendefri de första åren.
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Intresset inom Jörns revir (som reviret nu hette) var stort och många ansökte om torplägenhet
Inte bara odlingsmark insynades till torpen, många måste också !a slåttermyrar. Ett torp fick t
ex 6,5 skrindor slåtter på l O olika vitt skilda myrar.
Under Lagerquists tid hann inget skogstorp bli färdigt, först 1909 kunde det första slutavsynas
och bidraget utbetalas.

Jakt
Lagerquist var jaktintresserad som de flesta jägmästare. Han lär ha skrivit artiklar i
jakttidskrifter (men ingen har kunnat återfinnas). I revirets årsberättelse skrev han 1902:
"Allmogen hyser föga intresse för jaktvården. Vad som av nyttiga vilda kan överkommas
dödas eller fängas vare sig tillåtet eller ej både på kronans e11er enskild skogsmark. Av
herremännen i orten arrenderas en del jaktmarker där jakten på förståndigare sätt utövas".
Gissningsvis räknade sig Lagerquist till dessa "herremän", men något mer är inte känt om
hans j akter.
Älgjakt kan han knappast deltagit i. Enligt årsberättelserna saknades älg nästan helt fram till
1886 då små flockar dyker upp i Jörnstrakten. Efter några år är dock älgen åter mycket
sällsynt. Vissa perioder är älgjakt tillåten under någon vecka men oftast råder totalförbud.
Några få olagliga älgjakter fick Lagerquist utreda och åtala, bl a en våren 1879 i Boviken. Då
hade han bara ett allmänt rykte som pekade ut gärningsmännen. Häradsrätten godtog denna
"bevisning" men inte hovrätt och högsta domstolen, varför Lagerquist förlorade målet. Det är
märkligt att de flesta vittnen då aldrig tidigare sett ett älgspår i snön.
Rovdjur antecknas årligen inom reviret, men de är endast enstaka, utom räven som anses
förekomma rikligt trots att den flitigt hålls efter av allmogen med trampsax och förgiftade
beten.
Ett par år innan Lagerquist kom till trakten hade flera björnar rivit boskap varför skallgång
ordnades av jägmästaren efter "bestarne" men utan resultat. Sådana äventyr fick Lagerquist
inte vara med om.
Den stora mängd skogsfågel som ofta påstås ha förekommit förr i tiden märks inte ofta i
Lagerquists rapporter. Endast åren 1883 och 1891 skrev han att tillgången var riklig eller god.
Övriga år växlar den mellan medelmåttig, ringa och mycket knapp.

Några kronojägare
När Lagerquist tillträdde reviret var det indelat i fyra bevakningstrakter med var sm
kronojägare. Under hans sista år tillkom ett par extra bevakningar.
Kronojägare C G KARLMAN i Klutmark hade varit med allt sedan reviret bildades 1857 och
först 1887, 80 år gammal fick han pension - sista året var han dock tjänstledig på grund av
nedsatta krafter. De första kronojägarna var ofta avskedade soldater, Karlman hade varit
korpral.
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År 1859 anställdes kronojägaren JOHAN LfNDGREN i Åbyn. Ä ven han höll på länge, ända
till sin död vid 73 års ålder. Han efterträddes av sin son, ANTON LINDGREN som hade viss
skogsutbi ldni
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Kronojägare Anton Lindgren, i hatt, blir skjutsad av gästgivare Grönlund
(Ur Kågeboken 1987)
N E WIKSTRÖM i Åselet, uppe vid Byskeälven, var den ende av kronojägarna som
Lagerquist hade vissa anmärkningar mot. År 1885 köpte Wikström virke som ombud för en
trävaruhandlare. Det fick han inte göra inom sin egen bevakning men fortsatte och
rapporterades till domänstyrelsen.
År l 891 hade till Lagerquist anmälts olovlig avverkning på en kronopark nära Åselet. "Det
förvånar mig att dylik åverkan, utan Eder vetskap, kan begås i Edert närmaste grannskap"
skriver han strängt till Wikström.
Men i april 1893 blev det riktigt besvärligt. Då dömdes Wikström i häradsrätten till böter för
olaga försäljning av rnaltdrycket Han hade tagit upp ett fat öl som sålts på auktion.
Järnvägsbygget pågick så det fanns mycket folk på trakten. Och det hade nog gått bra om inte
allmänt slagsmål utbrutit med "ty åtföljande blodviten". Troligen blev det en stillsam varning
från domänstyrelsen för Wikström.
Hos kronojägare JOHAN STENBERG i Hornsträsk bodde Lagerquist ofta. När han kom
körande i sin tvåhjuliga kärra hade han så stor häst att den inte gick in i stallet hos
kronojägaren. Man byggde då en särskild spilta i stallporten, sågade t o m ner dörrtröskeln för
att hästen skulle komma in. "Onödigt", tyckte Lagerquist, "hästen stiger ändå inte på tröskeln".
Lagerquist hade på slutet ont i ryggen och svårt att sko sig på morgnarna (kängskor med
skohö, skoband osv). Kronojägare Johan Stenberg hjälpte ofta jägmästaren med skorna när
han bodde i Hornsträsk. Den dåliga ryggen bidrog väl till att Lagerquist ofta for omkull när
han färdades på skidor. Men man vågade inte skratta åt honom även om han ofta såg ganska
löjlig ut.
Detta är berättat av GUSTAF STENBERG som 1906 efterträdde sin fader Johan som
kronojägare. Gustaf ansåg också att Lagerquist inte alls förstod sig på skog, så jägmästare han
var, men han var duktig på att processa och få fast skogstj uvar.
Så här kunde ett kronojägarebrev se ut:
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Till Kronojägare Johan Stenberg

Pa grund af närslutna skrifvelse fran Erik Lidman i A/iden och om det är riktigt att deri
omnämnde virke utgöres af sadant som blifvit kasserat af Jernvägen, sa anmodas I att
genast pas/å detsamma, eller om I sjelf är hindrad laga att Erik Stenberg forlast möjligt
påslår detsamma. Naturligtvis skall Lidman ersätta Kronojägarens besvär dermed forutom
stämpe/afgiften till mig.
Ske/lejieå den 30 apri/I893
Herman Lagerquist
I brev var tilltalsordet alltså "I", kan undra hur det lät när de språkades vid?
Inom reviret fanns ibland också några extra kronojägare samt extra bevakare. När
dimensionslagen började gälla blev det många sådana.
Kronojägarna som hade till uppgift att spåra upp åverkat virke och undermåliga träd för att
sedan få förövarna åtalade och dömda var ju inte alltid populära. På ett grannrevir fick en
kronojägare sin gård nerbränd och extra bevakare inom Skellefteå revir nekades ofta logi i
gårdarna och några blev beskjutna.
Men detta var undantag, i allmänhet levde man i god sämja med ortens befolkning.

Löner
Arbetamas dagpenning var lägre på vintern då dagarna var korta men de följde också
virkeskonj unkturen.
Vinter
Sommar
1870-talet
l :75 - 2:50
1:- - 1:50
1:50 - 2:1890-talet
2:50 - 3:-

För skogstjänstemännen infördes 1890 en ny och förbättrad lönestat:
ÖJ Yästerb
distr
Årslön
Tjänstg. peng
Respengar
Hyresersättning

3.200:1.600:800 :5.600:-

lf

Jägmi
Ske-å revir

1.500 :1.400:600:-

2f

3.500:-

Krj inom
Ske-å revir
3f

400:400:-.
100 :4/
100:-

1.000:-

1/ tillkommer 1 ålderstillägg om 600:2/
"
3
"
" 500:- vardera
3/
,
1
"
" 100:4/ utgår endast där boställe saknas
Detta var en stor förbättring, men samtidigt försvann en del inkomster, t ex jägmästarens
ersättning för vissa utsyningar. Beslagsarvodet blev dock kvar och utgjorde vissa andelar av
det beslagtagna virkets försäljningsvärde. 1 okotober 1898 kunde Lagerquist exempelvis
kvittera ut 7 168:40 kr som beslagsmedel i 15 tjänstemål han vunnit och 1899 gav 10
domstolsutslag 4 822 :76. Andra år var inkomsten härav lägre och det ser ut som jägmästaren
själv fick betala vittnen och andra kostnader när han förlorade i häradsrätten.
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I staden hade jägmästare Lagerquist en bland de högre inkomsterna, i nivå med borgmästare
och bankdirektörer. Men enstaka handelsmän och fartygsägare hade inkomster som var både
två och tre gånger den som Lagerquist hade.
Efter pensionering utgick en mindre pension från civilstatens pensionskassa.

Revirets ekonomi
Det övergripande målet för verksamheten var ju inte att lämna ett högt ekonomiskt överskott,
men årligen upprättades ett sorts "bokslut". I detta ingick kostnader och intäkter från
kronoskogen men också kostnader för de enskilda skogar där dimensionslagen gällde.
Som exempellämnas här huvudrubrikerna i 1896 år "bokslut".
Inkomster
Vid auktion försålt virke
Under hand försålt virke
Kronans andel i beslagtaget åverkat virke
Kronans andel i beslagtaget undemåligt virke
Arrende för slåtterlägenheter på kronomark
Skogsränta från privilegieskogar
Utsyningsavgifter
Utgifter
Andel i överjägmästarens lön
Lön till jägmästaren
Lön till kronojägare
Extra skogsbevakning
Förvaltningskostnader

Kommunala uppdrag
Lagerquist var intresserad av allmänna spörsmål och vid sin bortgång var han ledamot av
stadsfullmäktige som 1903 övertog allmänna rådstugans uppgifter. Han var också ledamot av
stadens trädgårdsstyrelse och ordförande i styrelsen för Skellefteå utskänkningsbolag.
Lagerquist var under många år revisor av stadens räkenskaper.
Redan 1887 föreslog Lagerquist m fl att staden borde byta sina fotogenlyktor mot elbelysning
och att strömmen borde produceras genom vattenkraft. Magistraten tillsatte en kommitte som
följdes av en ny kommitte, men elbelysning blev det inte den gången.
(Först 1908 var Finnfors kraftverk i drift.)

Industriföretag
Lagerquist lär ha varit mycket intresserad av affärer och företagande. Det fick han ju inte ägna
sig mycket åt inom Skellefteå revir där verksamheten ju närmast var polisiär. Han var dock
styrelseordförande i "Ångbåts- och Industri AB Aijeploug" där F O Bremberg var VD. Han
var också en tid ordförande i styrelsen för "Skelleftebladet", en närmast moderat tidning.
Sista åren
In på 1900-talet var Lagerquist ofta sjukledig på grund av krämpor i bl a knä och fot. Han
begär och får i nåder avsked 1906 vid 60 års ålder.
På nyårsaftonen 1911 , vid närmare 66 års ålder avled Erik Herman Lagerquist efter en
"långvarig sjukdom" (som det står i en minnesruna). Han är begravd på landsförsamlingens
kyrkogård i Skellefteå.
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Reviret efter 1906
Under Lagerquists 29-åriga tjänstetid i Skellefteå revir hade endast skett några få förändringar
av arbetsuppgifterna. Sedan han slutat kom nyheterna i något snabbare takt.

P APPERSMASSA VED av gran kunde levereras till BYSKE trämassafabrik som var fårdig
1908 och till ÖRVIKENS sulfitfabrik som gick igång samrna år. Härigenom kunde även
klenare granar awerkas och säljas med viss vinst.
AVVERKNING i egen regi började reviret med 1908, leveranser först till SJ och
Telegrafverket Tidigare hade ju ALLT virke sålts rotstående. De egna awerkningarna ökade
under åren framöver.
Under kriget 1914- 18 ändrades virkeskonjunkturen helt. Reviret började tillverka TRÄKOL
i stor skala och mindre SÅGAR anlades på flera håll inom revirets område med leverans av
sågat virke på järnväg.
SKOGSVÅRD börjar i större omfattning på de kalhyggen som uppstod efter
massavedawerkningarna, hyggesbränning och tallfrösådd. Nu vackra, växtliga ,skogsbestånd.
KRONOTORP hade planerats på kronans mark under Lagerquists tid, men det första blev
fårdigt först 1909. Antalet torp ökade snabbt, snart kallades de inte skogstorp utan
odlingslägenhet, kronotorp, kronolägenhet o. dyl. med nya bidragsregler mm. Härtill kom
också kolonat med något annorlunda målsättning. I mitten av 1930-talet var antalet torp störst
inom reviret: 86 torp och 25 kolonat.
SKOGSÅVERKAN minskade, men ofta hade reviret den största mängden åverkat virke i
landet.
DTh..ffiNSIONSLAGEN överfördes 1916 till särskilda SKOGSVÅRDSOMRÅDEN vid sidan
av reviren och 1925 upphörde lagen att gälla. En SKOGSVÅRDSSTYRELSE fick därefter
tillsynen av enskild skog enligt 1923 års skogsvårdslag.
Sen har organisation och teknik inom Skellefteå revir i hög grad förändrats under årens lopp.
Reviret försvann 31 december 1984 genom sammanslagning med ett grannrevir. Reviren
(skogsförvaltningarna) ökade därefter ytterligare i storlek men AssiDomän AB, som nu
förvaltar huvuddelen av de skogar Lagerquist hade hand om, har från l oktober 1999 helt
slopat skogsförvaltningarna.
Men skogen växer träget vidare.

Källor
• Handlingar från det revirarkiv som tidigare fanns i Skellefteå och nu delvis finns på
Landsarkivet i Härnösand.
• Mantalslängder, Skellefteå stad
• Notiser ur ortstidningarna
• Sjögren Thore: Öst på stan, Skellefteå 1999
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OM TJÄDERJAKT OCH TANINGAR.
Janny Grönlund.
Under 1930-talet och 1940-talet gav jakt och fiske ett bra tillskott till försörjningen av
dåtidens stora familjer. Jakten bedrevs såväl på hösten, som på våren. Ä ven om vårjakten i
lagens mening inte var tillåten, så var den allmänt förekommande.
Vårjakt på fågel och speciellt tjäder var en jakt som tilltalade de flesta jägarna. I skogama som
ofta var orörda, fanns en riklig tillgång på tjäder. Spelplatserna var många och låg inte alltför
långt från varandra.
Tjädrarna samlades på spelplatserna tidigt på våren, som regel i slutet av mars eller i bötjan
av april. Vissa vårar inföll spelet senare om kylan varade länge. För att spelet skulle sätta
igång erfordrades ett omslag till mildare väder, en riktig "blida" som man sa. Då kom
vårkänslorna för tupparna igång på riktigt.
Att komma ut till spelplatserna var inte så lätt för jägarna. Att använda skidor gick inte. "He
jer inge ber uti snön, he går i botten". När snön är riktigt genomtinad så har den förlorat sin
bärande förmåga. Därför var enda möjligheten att ta sig fram till fots. Förflyttningen försökte
man i görligaste mån göra på södra sidan av hedar och åsar, där snön tinat bort mest. Man
sade att man "sprang taninga". Ordettaning uttalas med ett tjockt n - taNing. Snön tinade bort
runt träd och tuvor och bildade snöfria fläckar som användes för att lättare kunna ta sig fram.
På norrsidan, i bakland, kunde snötäcket vara meterdjupt, så det var inte alltid lätt för den som
var ute tidigt på våren, att ta sig till spelplatserna.
Ibland kom en köldknäpp och snön frös till och det blev skare. Då gick det lätt att förflytta
sig, men att ta sig fram ljudlöst var svårare. Detta löste många genom att tillverka tjaskaskor.
Man tillverkade skon av mjuk filt, ofta av samma art som fanns i hästens lokor. Den var som
regel gul. Dessa skor var stora så att de gick att dra utanpå vanliga skor. Nu kunde
förflyttningen ske ljudlöst, vilket var en förutsättning för att lyckas med jakten. Ofta
förflyttade man sig till spelplatsen under kvällen och satt sedan och väntade till gryningen.
Under natten tände man en brasa under väntan på gryningen och ibland kunde man se flera
brasor brinna i närheten.
Jag tänker tillbaka på när jag som 10-12-åring var med om detta. Skogen var full av vilt.
Orrarna kuttrade på myrarna, riporna skrattade, och man hörde tjäderns knäppningar och
slagsmål samt alla andra dj urs skrik och läten.
När jag nu går ut i skogen en våmatt är allt dött, tyst och stilla. Det är en död värld man
möter. Där förr skogen stod tät gapar nu ett kilometerstort kalhygge. Skogen är i stort sett
borta och därmed också djurlivet. Ungdomarna som växer upp nu saknar inte detta. Men jag
och flera med mig som var med förr tycker det är förfärligt. När man påtalar detta för
inblandade personer får man ofta till svar att man inte kan hejda utvecklingen. Men till vilket
pris?
Arun. Ordet taning finns tidigare upptecknat 1878 av 01. Löfgren i hans ordlista från norra

delen av Degerfors socken, våra dagars Vindeln. Betydelsen är: ' en fläck bar jord om våren,
medan det mesta af snön är qwar; "än bärjohl taning". Ordet taning har efterfrågats i
Skelleftetrakten men ingen annan än Janny Grönlund har känt till ordet. Termen taning visar
på en förfinad terminologi vad gäller snöförhållanden och hur man kunde utnyttja olika typer
av terräng. Utnyttjandet av taningar torde ha en lång historia. Tack vare Janny Grönlunds
artikel kan vi kika in i denna del av tillvaron som hittills varit obekant. /Ulf Lundström.
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Janny Grönlund på taningar vid Åbyn, Byske.

Foto: Birgitte Grönlund
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SKOLPLANSCHERIFJÄLLBOHEDEN
Göran Markl und
I den nedlagda skolan i byn Fjällbobeden i Jöms socken har i sommar ett skolplanschgalleri
öppnats. Det handlar alltså inte om ett skolmuseum - sådana finns på många håll i vår
landsända - utan enbart om en samling av gamla skolplanscher från de ungefår hundra år då
de användes i våra skolor.

De första planschema kom under senare delen av 1800-talet från främst Tyskland. De var
svartvita och inte större än cirka 50 x 70 centimeter, eftersom tryckstenarna eller plåtarna inte
var större än så. Den sista planschen i Sverige trycktes år 1962 och föreställde fridlysta växter.
Guldåldern var 1920 - 1950. De konkurrerades därefter ut av modem teknik, först rullband
och diabilder och sedan av rörliga bilder genom film och video för att inte tala om bilder
gjorda med hjälp av datorer.
Barnen vid förra sekelskiftet levde i en bildfattig värld. I hemmen fanns oftast bara bibel,
psalmbok och postilla eller någon annan bok med religiöst innehåll, alla utan bilder. Även
läroböckerna var från början utan illustrationer. Spännande blev därför Läsebok för
folkskolan, som kom 1868 och faktiskt innehöll åtskilliga bilder. Boken gav upphov till de
första svenska planscherna. Förlaget P.A. Norstedt & Söner dominerade från början
utgivningen. Först kom en serie över de fyra årstiderna, följda av bl.a. fem skolplanscher
gjorda av Bruno Liljefors. Initiativet till de första svenska planschema togs av läramas
fackförbund. Planschema gjordes nu i färg och i storleken cirka 70 x 100 centimeter. Liljefors
avbildade dj uren i ett ekologiskt sammanhang och inte bara som i Läsebok för folkskolan
djurkropparna i profil utan någon bakgrund.
De planscher som gjordes för skolan skulle godkännas av skolans högsta myndighet,
ecklesiastikdepartementet. Utvecklingen från sekelskiftet 1900 gick mycket snabbt. I Sverige
gjordes sammanlagt cirka 500 olika, och säkert lika många importerades från andra länder i
Europa, främst Tyskland där Leipzig var ett centrum för tillverkningen. Även många norska
och danska planscher köptes till våra skolor. De flesta hade växt- och djurrnotiv, men även
planscher för kristendom och historia fanns i stora mängder, ja även för andra ämnen som
geologi, astronomi, hygien, nykterhetsundervisning, trafikkunskap m. fl. fanns planscher.
Den värld som presenterades i skolplanschema var densamma som många minns från
läseboken Sörgården. Det var uteslutande fråga om livet på landet i en något förljugen idyll.
Inga problem togs upp, inga handikappade, inga demonstrationståg eller konfliktsituationer
möjligen undantagandes gamla hjältekonungars krigiska bragder. Däremot plockar man
blommor, leker med gulliga små lamm och arbetar på lantgården i ständigt solsken. Inga
barndaghem behövs, det finns ju pigor och drängar.
skolplanschema hade en mycket stor påverkan på vår världsbild. "Skolplanschen är den
starkaste bilden i vår kultur", skriver Lena Johannesson, professor i konsthistoria. Ett exempel
på det är vår uppfattning om hur Jesus såg ut, där inte minst Julius Kronbergs planscher har
givit oss utseendet.
Idyllen i skolplanschema tas emot av vår tids jäktade människor med stor glädje. Nostalgiker
menar att barn idag skulle må bra av stillheten i dem som motsats till all "action" som vräks
över de unga genom många TV-kanaler.
Sveriges Hembygdsförbund har bestämt att årets firande av Kulturhusens dag skall handla om
gamla skolbyggnader. Den som besöker skolplanschgalleriet får en inblick i hur den gamla
byaskolan i glesbygd såg ut. Huset är byggt 1925. Redan efter ett trettiotal år blev den
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nedlagd, och byggnaden övertogs då av byborna, som i lärarinnebostaden inredde en
samlingslokal. Resten av byggnaden har däremot stått helt orörd sedan undervisningen
upphörde, alltså i mer än 40 år. Till och med den blomsterteckning, som gjordes på svarta
tavlan inför den sista läsårsavslutningen, finns kvar.
Byggnaden är uppförd i timmer med en mycket hög vind oinredd. Lärosalen- den enda
- är försedd med en tre trappsteg hög upphöjning, där läraren tronade i sin kateder. Intill
lärosalen finns ett lika stort rum, som märkligt nog kallades korridor, trots att den inte hade
form av en sådan. Där hängde eleverna ytterkläderna, och på långbänkarna under dem fick de
äta sin medhavda matsäck. Det var inte särskilt trivsamt och förmodligen inte heller så
näringsrik föda (en mjölkflaska och ett par smörgåsar), men det fick duga innan skolmåltidsverksamheten kom igång.
Eldningen i kaminen fick eleverna själva sköta från början, vatten att dricka efter
fotbollsspelet på rasten fanns i en hink, och avträdet var utedass i en byggnad intill. När vi
äldre talar om den gamla goda tiden, bör vi nog tänka efter två gånger.

Göran framför en av sina
favoriter:
"Växter i den näringsfattiga
skogs~jön"

(Foto: Harry Akesson)
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ARBETET MED ERNST WESTERLUNDS BffiLIOGRAFI
Stig-Henrik Viklund:
Många vet attjag ibland är en notorisk "dokumentstör". Här nedan än en gång bevis på detta
faktum ! 1975 utfördes nämligen en förteckning över Ernst Westerlunds skrivna arbeten. Jag
har faktiskt i dagboksform noterat arbetet med bibliografm m m:
Den 15 januari 1975 framlades planerna på bibliografin -med anledning av Ernst Westerlunds
75-årsdag den 9 november. Inventeringen påbörjades direkt!
DÅ planerades uppdelningen av bibliografin, enligt följande:
I. Skrivna arbeten i böcker, tidskrifter o. dvl.
II. Byabeskrivningar m m.
III. Tidningsartiklar.
l) Jordbrukamas Föreningsblad. Upplaga G, Övre Norrland.
2) Norra Västerbotten.
3) Skelleftebladet.
IV. Krönikespel e. dvl.

3-28/2 i stadsbibliotekets källare: genomgång av tidningslägg Norra Västerbotten ( 1923-42)
och Skelleftebladet ( 1916--29).
4-10/2: genomgång av tidningslägg Jordbrukamas Föreningsblad ( 1960-65).
5/2: genomgång av "Norrland i ord och bild" (1936-41 ).
6/2 i övre våningen, Nordanågården: genomgång av tidningar och tidskrifter.
7-11 l 2: genomgång av klipparkivet.
11 /2: efter samråd med Karin Eriksson (bl a borttagande av Emsts skönlitterära arbeten) ny
uppdelning av bibliografin:
TRYCKT A SKRIFTER.
a) Artiklar i tidningar, tidskrifter o. dvl.
b) Monografier.
OTRYCKT A SKRIFTER.
a) Byabeskrivningar.
b) Övrigt.
Inventeringen och sammanställningen fortsatte under mars månad.
3-26/3: genomgång av Jordbrukamas Föreningsblad (1945-48) och Norra Västerbotten
(1923-30, 1943-50, 59-62) i stadsbiblioteket. Konstaterades att Jordbrukamas Föreningsblad
anno 1947 var ofullständigt!
Den 13 mars meddelade museichef Peter Gustafsson till Ernst att en bibliografi skulle göras.
Den 17 mars hade jag en första "intervju" med Ernst. Han avslöjade då att han hade andra
signaturer än Aramis: nämligen Vicarius och X-berg.
25/3: Genomgick beställda VILDMANNEN 1960/61 - 1964/65 i stadsbiblioteket.
Visade den förtecknade sammanställningen l april för Anita Lindmark från Bibliotekshögskolan.
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Gick igenom tidningslägg i stadsbiblioteket t o m 4 april: Norra Västerbotten [ 1933-35, 63).
Hade en "intervju" med Ernstjust den 4 april. Han påstod att hans första pseudonym var
"E. .. DeWaW". Samma dag första gången i NV-vinden för att fortsätta där med resterande
tidningslägg. Det blev Norra Västerbotten 1916!
NV-vinden 7-10/4 fortsatt genomgång av Norra Västerbotten [1916-22). Ett kallt ställe!
Ytterkläder på! Det hade varit en intressant bild - om den hade tagits! Eftermiddagarna
mestadels på museet = sammanställningen!
Westerlunds första pseudonym visade sig vara Erik DeWahl! Hans första skrivna arbeten delvis skönlitterärt! Ernsts första artikel fanns i NV 1918 - om pottaska. (Med i den tryckta
skriften?)
Därefter p.g.a. ombyggnadsarbeten vid NV-upplysningen. (Norran 1922, 1936-38). Ett
ortnamnsregister påböijades.
Den 16 april åter förflyttning. Efter samtal med chefredaktör K-H Wikström fortsatte jag
arbetet med bibliografin: genomgång av mikrofilm t o m 29 maj , NV 1939-40, 1947, 1950-59,
1964-69.
Den 22 april uppdelades ortnamnsregistret länsvis och socken. Den 5 maj påbörjades
diskussion om vilka fotografier som skulle vara med i bibliografin. Några foton på Ernst
reprofotograferades av Norran. Negativundersökning (1- och J-negativ) den 14 maj.
Den 26 maj samtal med Ernst om boken rörande Norrlångträsk by. Den 29 maj konstaterades
att sammanställningen började ta form. Samtal med Peter bl a om fotografierna. Den 2 juni
avslutades arbetet med ortnamnsregistret
Möte den 12 juni. Beslut: Korrekturfel i originaltitlar skulle ändras! Peter var hos Gunnar
Westin den 17 juni. En inledande artikel till bibliografin utlovades av Gunnar W. Det
preliminära manuset blev sänt till Gunnar den 26 juni.
Juli-augusti: manusgenomgång av redaktörerna.
Den 10 juli hämtades från Norra Västerbotten ett fotografi föreställande Ernst som tittar på ett
gammalt nummer av Norran.
Den 21 augusti får Västerbottens Tryckeri AB det preliminära manuset gällande bibliografin.
Beslut: Det klammer som finns vid varje "nummerkod" medtas inte i det tryckta arbetet!
Under september månad fick redaktionen hjälp av bl a Dagmar Westerlund att skaffa fram
fotografier av "farbror Ernst" från ett tidigare skede i hans liv. Någon av dem kom med i
bibliografin!
Det fanns planer på att ge bibliografin till Westerlund på en surströmmingsfest den 17
oktober. Den bok han skulle få skulle vara ett halvfranskt band. Eventuellt det preliminära
manuskriptet inbundet?
Den 26 september kom Palmer Andersson från Västerbottens Tryckeri AB med ett
"offsetkorrek1:ur", vilket genomgicks 29-30/9.
6/ 10: Bibliografin visades för ordförande Birger Dahlberg- "korrektur" och bilder. Påbörjat
insamla biografiskt material.
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7/ 10: Gunnar Westios inledande artikel kommer till museet - vissa redigeringar måste göras.
Genomgång av fotomaterialet Hämtning av foto föreställande Westin och Westerlund.
9/ 10: Efter telefonsamtal klargjordes Westios artikel med rubriken "Stör mig inte, jag håller
på att intervjua dig!"
13/ 10: Einar Wallquist får se manus- godkänner att en teckning föreställande Ernst kommer
med på titelbladet.
15-17/ 10 redigering. Nyskrivning bl a hyllningssidan från styrelsen- författad av Peter G.
Placering av foto. Utskrivning av fototexter.
17 oktober har styrelsen för Västerbottens Norra Fornminnesförening sammanträde. Vissa
justeringar av bibliografin förekom. Det planerade överlämnandet blev ej av!
Den 20 oktober for redaktörerna Gustafsson och Viklund till Palmer Andersson. Dags för
tryckeriet att jobba!
Beslut 22/ 10: utställning i Skellefteå folkbibliotek om bibliografin. kanske vandringsutställning bland kommunens bibliotek???
30/ 10: Vissa delar av Meddelande XXXVII erhölls för korrekturläsning. Samma dag till
tryckeriet - visades de upptäckta felen - genomgång på plats av resterande sidor.
6/ 11 : Palmer Andersson lovar att bibliografin blir klar på fredag!
7/ 11: Personalens uppvaktning av Ernst Westerlund i Nordanågården. Peter Gustafsson håller
ett fint "hyllningstal". Palmer A. kommer med 3 ex lösa och 25 ihopsatta Meddelanden.
8/ 11: Peter G. hittar några korrekturfel som MÅSTE rättas!
9/ 11: DEN STORA DAGEN! På morgonsidan binds l ex av Olle Westin. Detta exemplar
överlämnas till Ernst i samband med fornminnesföreningens uppvaktning kl 15.00! Vice
ordförande Ulf Berglöf håller ett lysande anförande.
10/ 11: Ånyo en uppvaktning av Ernst W.
10 november - 8 december: Utställningen "Ernst Westerlunds bibliografi 1918-1975"
Skellefteå folkbibliotek. Utställningen uppordnad av redaktörerna + Vilho Raninen!
En monter med följande innehåll:
Fotografier:
EW - Forsavan 1967: Kartering. - EW och Asta Brandt gräver i Bjurselet. - EW i
biblioteket.
Böcker och småskrifter:
5 ex av bibliografin.- Västerbotten 1920-22.- Västerbotten 1924-25.- EW: Skellefteåen presentation i ord och bild. - EW: Från Finnsele till Dragnäs. - EW: Gallejaur - en
lappmarksby. -- EW: Skelleftebygdens historia del 1. - Ett sekel i skelleftebygden. Västerbotten
ett bildverk - Hälsning från Anderstorp.
Pennrasp
Skelleftejournalisternas jultidning 1945. - Skelleftestrands skoltidning, nr 1, mars 1947. Bureå skoltidning, nr 6, våren 1948. - Skelleftestrands skoltidning, nr 2, december 1948.
- Bureå skoltidning, nr 9, våren 1951.
Byabeskrivningar:
EW: Ersmark I-II. - EW: Gallejaur I-II.

Den 21 november kommer 1.325 böcker från tryckeriet. Rättning påbörjas - antingen med
vitpenna eller med blyerts.
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22-26/ 11: 15 st exemplar binds för speciella personer eller institutioner. 26-27l 11 : 15 st etiketter
(eller något mer) beställs från Lindströms bokbinderi på Storgatan.
27/ 11 påbörjades utsändning av Meddelandet till medlemmar och bytesförbindelser. Den 2
december varurskicket klart.
Och den 8 december hämtas utställningen tillbaks. Semester för egen

del~

***
Avslutningsvis några ord om Ernst anno 1976:
Den 22 juli 1976 samtalade jag med Ernst om framtida intervjuer om fornminnesföreningen m m.
Jag hoppades att Margit Lundeli snart skulle köpa Mernorex-kassetter!
"Den 20 augusti - ett sorgebud man ej glömmer!
Margit meddelar medan jag håller på att flytta om böcker i biblioteket: WESTERLUND HAR
DÖTT! Han dog i Malå Hotell. Med anledning av FD Ernst Westerlunds bortgång slutade jag
strax efter kl 15.00. - - - Den 24/8 hjälpte jag Asta (Brandt) med att röja bland EWs privata
handlingar. Fredagen den 27 augusti var vi lediga. Kl 14.00 =begravning."

Teckning av dr Einar Wallquist

***
De närmaste sidorna innefattar ett urval av Ernst Westerlunds produktion. Jag har valt två skrivna
arbeten som delvis har skönlitterära tongångar som ingick i serien DET NORRLAND SOM
GÅ TT: Minnen och hågkornster nedtecknade för NORRA VÄSTERBOTTEN
Ett namnsdagsfirandet (8/2 1919) och om prosten Anzenius (11 /2 1919). De ingick
bibliografin!
Har även valt början på följetonger i Norra Västerbotten som ej medtogs i bibliografin, dels
"Kapten Juhano- en smugglarehistoria från Skärgården" (17/9 1927), dels deckaren "Det
mystiska X-et" (3/ 12 1927). De två sistnämnda har signaturen Vicarius !
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ETT NAMNSDAGSFIRANDE I DEN GAMLA GODA TIDEN.
Bland allmogen i Västerbotten har det sedan urminnes tider varit sed att när någon firat
namnsdag skulle det skjutas skarpt för personen ifråga. Till den ändan laddades väldiga skott i
de gamla lodbössorna, och så fyrade man av utanför namnsdagsbarnets fönster.

*
Erik Persson skulle fira namnsdag och födelsedag. Hans båda drängar smusslade hela dagen
förut i vedboden med att ladda ett ordentligt skott i bössan. Men när det sedan kom till kritan
ville ingen av dem skjuta. Båda vara rädda för att ha laddat för mycket. Men de hade varit
med om det, båda förlitade på att den "andre" skulle skjuta.
På måndagsmorgonen smögo sig båda till köksfönstret. Efter en stunds stilla gruff blev det
den äldre som fick i uppdrag att låta skottet gå. Denne fattade geväret med båda händerna,
stödde kolven mot väggen och "paffade" till. Det blev ett hiskeligt brak, fönsterna skramlade
och pojkstackarn höll på att mista hörseln.
Bäst de båda ynglingarna stodo och beundrade sitt verk uppenbarade sig Erik Persson själv i
bara småbyxorna.
-Va' i j esse namn är de frågan om? skrek han förvånad.
Pojkarna brydde sig ej om att svara, utan lade benen på ryggen. Under det Persson återvände
in muttrade han i skägget:
- Ska' jag tro pojkstrykarna riva ikull hela kåken med sitt infernaliska "paffande"!

*
Senare på dagen var det kalas hos Persson. Brännvinet flödade ur femtonkannskaggarna och
glädjen stod högt i tak. Gubbarna höllo på att vara i gaskan, då någon spelorre föreslog att
anordna en kappskjutning.
Alla vara genast med om förslaget. Bössor fanns det gott om och målet skulle utgöras av en järnstång. Tävlingen gick ut på vem som kunde skjuta största skåret i järnstången.
Erik Persson själv lade en liten tjock bössa, en veritabel kanon. Kort och tjock var den, liksom
gubben själv. När skottet ur gubbens lilla bössa small hade kulan gjort största skåran.
Gubben Erik var en stor filur. Han hade medelst en anbringad stålbit skickligt förstått att
förhöja sin kulas verkningar.
ARAMIS

EN ORIGINELL PROST
För länge sedan, kanske 100 år - vad vet jag - levde det i Skellefteå en prost vid namn
Anzenius. Många ära de historier som leva på folkets läppar om denna originella person.
Originaliteten hos prosten A. tog sig ofta uttryck i de mest kostliga predikningar.
Snål var han också, och till varje jul ville han hava gåvor av sina församlingsbor. På grund av
hans snålhet var han emellertid svår att tillfredsställa.
En gumma tänkte en jul att hon skulle ge prosten en ordentlig gåva. Hon tog för den skull
ändtarmen av en häst och gjorde en vidunderlig korv vilken hon förärade A.
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Denne tog jättekorven och tackade utan att låta se sin förvåning.
Någon dag därefter - det var söndag - skulle han predika i kyrkan. Han talade bl.a. om den
omåttlighet som finns i världen. Då fick han se gumman som givit honom korven, och då
utbrast han:
- Måttliga korvar äro bäst, och inte ändtarmen av en häst.

***
En annan gång uppbyggde han sina åhörare med följande dråpliga harang:
- Om alla karlar voro i en karl, det skulle bliva en förskräcklig karl ; om alla yxor voro i en
yxa, det skulle bli en förskräcklig yxa; om alla träd voro i ett träd, det skulle bli ett
förskräckligt träd, och om alla sjöar voro i en sjö, det skulle bli en förskräcklig sjö.
Om nu den stora karlen toge den stora yxan och högge ikull det stora trädet och detta fölle i
den stora sjön, det skulle då bliva ett bus bas.

***
Vid ett annat tillfalle hade A skickat sina två drängar till Klutmark för att där hämta ett par
träd, som skulle planteras kring prostgården.
Några Klutmarksbor hade förplägat drängarna med tjärnmjölk och detta fick A veta.
Nästa söndag när han var i kyrkan fick han se några Klutmarksbor där. Då avbröt han sin
predikan och sade:
-Haven tack l Klutmarksbor som förplägat mina drängar med kärnmjölk.

***
Han var också både jägare och fiskare . Vid ett tillfalle hade en spefågel tagit en orre ur en av
prostens snaror och tänkte placera denne i hans fisknät. När han fick opp nätet sprattlade där
en präktig gädda.
Orren placerades i nätet, men gäddan bar han till skogen och lade in i snaran.
När prosten kom för att vittja fann han naturligtvis dessa djur. En tid efteråt sa han i kyrkan :
- Du Gud, Du är en underlig Gud som låter fiskarna gå i mina snaror och fåglarna i mina nät.

***

Efter det att A. varit död var det en gammal dräng som jämt var utsatt för att se A , han "gick
igen". Drängen var förtvivlad över detta, men fick det rådet att tillsäga anden, att han skulle
gå till sitt rum, nu när han var död. Då svarade anden:
- I min ungdom begick jag en brottslig handling som förkortade mitt liv med 30 år. För att
sona detta måste jag i denna tidsrymd ligga i djupt vatten. Men nu när jag sagt detta skall jag
ej visa mig mer. Kom skall du få se vart jag går!
Den av skräck halvdöde drängen såg anden krypa ned i ett hål i marken och försvinna för att
aldrig mer visa sig. Hålet var emellertid kvar, och trots flera lodningar nådde man ej bottnen.
Att fylla denna avgrund var ej att tänka på, och därför täcktes det på ytan.
Så säger sägnen.
ARAMIS
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KAPTEN JUHANO. En ~m~gglarehistoria från Skärgården.
För Norra Västerbotten av Vacanus.

Ungefår nittio procent av de som läsa denna historia skola kalla den en stor lögn, åtta procent
skola inte grubbla över om den är lögn eller färglagd sanning medan två procent måhända till
en del skola tro den vara sanning. NåväP Må alla dessa kvarbliva i sin tro! Det må de bäst av.
Någon synnerligen vis man som författaren beklagligtvis inte är närmare bekant med har sagt
att lagarna äro till för att överträdas. Sanningen av detta ordspråk har nog mer än en fått
erfara. Det finns ett par lagar som f n. överträdas i rätt stor omfattning, nämligen de som ha
med spriten och även i någon mån med tobak att göra. Omständigheterna äro i detta fallet
synnerligen gynnsamma för den som har samvete och mod, samt vill riskera ära, gods och
guld, och understundom livet, på smuggling. Mången tullnär eller smugglare skulle kunna
berätta romaner från denna "rymmare- och fasttagarelek" . Men i de flesta fall är det ingen
som frågar de förra och de senare tiga av naturliga skäl.
Härnedan följer en historia bl. a. handlande om kampen mellan smugglare och tull~änstemän.
Var den utspelas samt de närmare omständigheterna komma att avslöjas i den mån historien
fortskrider.
Det skrän som möjligen kommer att höjas från en del håll, om att den eller den "utmålats",
tager författaren med ro, väl vetande, att om historiens handling förflyttats till Umeå, Piteå,
Luleå eller Raparanda skulle samma beskyllningar framkastas. Med rätt eller orätt, är en sak
som läsaren får avgöra.
I
Läsaren gör bekantskap med två personer av något olika läggning.
Solen hade just försvunnit bakom horisonten i nordväst och sensommarnattens blåa skymning
föll över hav och skogar. I sydöst åt Bjurölandet till syntes en skonare för fulla segel styra ut
till havs. Bottenhavets korta dyningar slog mot stränderna i ett melodiskt skvalp och en eller
annan sjöfågels läte hördes genom den svaga skymningen. Inåt land hördes ett par koskällor
pingla i den egendomligt stilla och lyhörda aftonen. Det låg liksom en aning av dimma i
luften och månen som stack upp vid horisonten i nordost hade ett ljust flor ikring sig.
- I natt borde de allt passa på och leta sig ut!
Mannen som yttrade dessas ord låg makligt utsträckt på magen i en liten grop på Skötgrunnans sydända. Han kunde vara omkring 25 år gammal med skarpt skurna drag, ljust hår
och ljusa ögon. Han såg liten ut i skenet från elden, men då han sträckte på sina seniga
lemmar varsnade man att i den magra gestalten bodde en aktningsvärd styrka parad med en
mindre vanlig smidighet. Hans kläder, en ylletröja samt stor kavaj och långa gummistövlar
angav hans yrke vara fiskarens. Så var även förhållandet och han och kamraten till vilka orden
riktades voro ute i en mission vars ändamål och syfte skall framgå nedan.
Kamraten som satt på en sten bredvid var i mycket den förstes motsats. Det var Georg
Swansson, född Svensson, en mångfrestare och desslikes duktig karl som sett en hel del av
världen och försökt sig på det mesta. De flesta världshav hade han befarit, varit fånge hos
araber, gått som tramp genom sydarnerika och frusit o. svultit ombord på sälfångarefartyg
bortom Grönland. Han var medelålders och mörk. Ansiktet bar förvånande små spår av vad
han sett och upplevat. Det var endast i ögonen man ibland kunde få se en blick som skvallrade
om vad de sett.
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Vid kamratens tilltal vände han på huvudet och tittade ut mot havet.
-Mår du illa där du ligger, frågade han som svar. -Tror du inte att en revolverkula i kroppen
endast skulle öka på illamåendet.
Kamraten vände sig långsamt från elden. - Tja, svarade han, kanske ... Men det blir trist att
ligga här som en annan fyrbåk utan att se ett liv. Tänk vad dom ska ha skojigt inne på land nu!
Hej , vad det skall jumpas en sådan här lördagskväll. Han tittade trånande in mot Kallholmenslandet som dunkelt skönjdes i nordväst.
Swansson satte sig till rätta på stenen. - Hör du Andersson, sade han, du kan ju medan vi
vänta relatera vad tullförvaltaren sade i går. Här har jag följt med som ett annat kolly utan att
veta stort mer än att vi skola vakta och lukta efter sprit- och tobakssmugglare, ett arbete som
för övrigt är yttersta osympatiskt. Vill krakarna ta' riske borde de allt få sköta sig själva.
Andersson reste sig ur sin liggande ställning.
- Jag vet inte stort mer, bekände han. Tullis har en tid varit på språng efter hjälp, så att säga
civil hjälp förstår du av rent tekniska skäl, då han anar att smugglarna i sin tur ha hjälp från
land. Så kom han i går och frågade om jag hade lust och mod att vara med och om jag kände
någon orädd karl som ville hjälpa mig. Saken är den att man anser att det med stor sannolikhet
utanför tremilsgränsen ligger något större fartyg som förser en del underagenter efter kusten
med dels tobak och framförallt sprit. Vissa orsaker ha föranlett dem antaga att det i dessa
trakter finns en förbindelselänk med land. Varför vi ligger just här beror på att vi enligt
förvaltarens mening inte kan ligga inne på fastlandet och således lätt kunna bevakas. Här se vi
bra själva och kunna iakttaga om någon skulle spionera på oss. Vi ha bara att ligga här och
titta för att återvända i morgon. Då vore det väl rent skamligt att inte ha sett annat än en eller
annan mås.
-Platsen tilltalar mig inte värst mycket, svarade Swansson. Medge att det endast föreligger en
möjlighet på hundra att vi skulle få se något just i natt. Varför inte lika gärna i morgon natt då
vi inte ligger här? Eller natten därpå? Nej, bättre ...
Han avbröt sig mitt i meningen och fattade den andre i armen. Efter att ha lyssnat intensivt ett
par sekunder frågade han viskande:
- Hörde du något?
-Jo, svarade Andersson, en ko råmade i Burvik alldeles nyss!
- Tror du inte att jag kan skilja en kos råmande från skvalpet av en åra, gentog den andre
förargat. Hör, nu igen!
De båda männen lyssnade fullt en minut utan att höra annat än nattens alla ljud. Andersson
öppnade just munnen för att yttra en eller annan spefull anmärkning då ljudet av ett felaktigt
årtag tydligt hördes. Ljudet kom från höger och den roende kunde inte vara många hundra
meter borta. De båda männen lågo i en liten sänka, varför de inte kunde överskåda grundets
allra närmaste omgivning. Ljudlöst och hastigt borrade Swansson ned eldbränderna från deras
lilla eld i sanden och krypande på alla fyra sökte han komma till sänkans rand. Andersson
följde efter.
Just då de stucko upp huvudet över randen av sänkan sågo de en stor båt rodd av två män
glida förbi i månstrimman styrande kurs rätt på ön.
(Forts.)
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DET MYSTISKA X-ET
För Norra Västerbotten av Vicarius.
I

En mystisk händelse.
Kafegängets di skussion var i dag mera högljudd än den varit på länge. Förbipasserande ute på
gatan vände på huvudet och satte upp ett igenkännande leende, då någon av de mer kända
deltagama i diskussionen höjde sin stämma.
Bakom bordet och med solen i ryggen satt smeden Larsson, obotlig kafekund och glad
sällskapsbroder. Hans ivrigt blinkande ögon voro i dag i livligare verksamhet än eljest,
beroende på, att han med liv och lust deltog i stimmet. Larsson, gemenligen av de flesta
kallad Lasse, tuggade på ett rottingsmunstycke, i vars ände en slocknad Armiro vippade.
Vid sidan om honom satt Burvall, resande i symaskiner och tröskverk, en lugn och sävlig karl
som inte gärna förivrar sig. Så gott sig göra lät, blandade även han sin röst i sorlet, vars
"ordförande" skräddare Norberg var, ty han var utan tvivel den ivrigaste. Hans små bruna
ögon glittrade och blänkte i solskenet, och han svor och slog näven i det rankiga träbordet, så
snart någon vågade säga honom emot. Fahlgren, journalisten, hörde mest på, medan ett
ironiskt leende syntes i det magra ansiktet.
Vid bordets ena kortsida satt slutligen Eriksson, ägare av gott humör och en aldrig svikande
optimism, men just ingenting för övrigt.
Orsaken till den häftiga debatten denna soliga sensommarmiddag var icke vanligt 12kaffeskvaller, utan hade sin rot i en del mystiska händelser, som nyligen utspelats i trakten
och väckt oerhört uppseende. Platstidningarna ägnade det skedde helsidor med alla möjliga
utläggningar i och utom saken. Denna middag låg gårdagens tidning på gängets bord och en
artikel i bladet jämte vad man för övrigt kände till, var diskussionsämnet.
A v tidningsartikeln ifråga inhämtades, att en turbilschaufför kvällen förut blivit överfallen och
hans bil och bagage noga genomsökt av en maskerad man, utan att någonting stulits.
Bilen hade på kvällen kört en extratur in till staden och var på hemväg, tämligen sent på
kvällskvisten. Chauffören hade berättat att han körde ensam och med tämligen god fart och
hade hunnit en bit in i Burträsk socken, då plötsligt en mansperson sprungit in på vägen och
ivrigt viftat med en vit näsduk. Bilen bromsade in, men på grund av farten, kom den att stanna
någon meter bortom främlingen. Knappt hade vagnen stannat, förrän mannen dök upp vid
sidan, pekande med en stor revolver.
Chaufförens förvåning och förskräckelse blev icke mindre sedan han med ett ögonkast
förvissat sig om att mannen hade en påse av svart tyg dragen över huvudet.
Främlingen uppmanade chauffören medelst tecken att genast stiga ur bilen, en anmodan som
denne efterkom, då hans förvåning började ge vika för en ganska berättigad förskräckelse.
Utan att för ett ögonblick släppa sitt offer ur sikte genomsökte den mystiska främlingen bilen
så noggrant han kunde. Det faktum att chauffören var ensam i bilen beredde främlingen en
synbar missräkning och chauffören fick enligt vad han sedan förklarade, den uppfattningen att
snokandet endast var en skenmanöver. Vem främlingen väntat finna i bilen var icke så lätt att
gissa. Efter vad chauffören visste hade en ung dam från staden varit betänkt på att medfölja,
men av oförutsett hinder hade ej detta blivit av. Omständigheten kunde dock ej, såvitt man
kunde se, sättas i samband med uppträdandet.
Då chauffören äntligen fick köra, satte han full fart, och förklarade att han ej till vad pris som
helst, skulle ha stannat vidare under vägen.
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Meningarna om det inträffade, voro i kafegänget, liksom bland folk i allmänhet, synnerligen
delade. Deltagarna i diskussionen å kafeet voro delade i tre läger; en part representerad av
Burvall höll på att en galning varit framme, en annan del med Lasse som talman hävdade
bestämt att det var rånförsök av någon s. k. arbetslös, och tredje gruppen slutligen med
skräddaren som ivrig förkämpe, trodde att det var någon odåga som på detta tvivelaktiga sätt
roat sig själv och retat chauffören.
Skräddaren höll just på med att relatera händelsen i dess detaljer. Särskilt hårt vände han sig
mot de som trodde det hela vara rånförsök. Mungiporna drogos upp och ett pekfinger
markerade mot bordskanten varje ord.
-En rånare som inte ens ber om plånboken!
- Omöjligt- skrek han!
- En galning som ingen förr har hört talas om, är även en omöjlighet. Ingen människa vet av
en dylik person. Nä! Vore jag chaufför skulle jag köpa en batong ...
-Och få din magra lekamen genomskjuten, inföll Lasse.
- Sätt du en nål i en käpp och stick dom på knäna så hukar dom sig ned. Sen kan du slå dem i
skallen.
Diskussionen avbröts för ett ögonblick för ett gapskratt. Skräddaren instämde i skrattet på
hans bekostnad.
-Du borde ha blivit fjärdingsman, du skräddare, anmärkte Fahlgren stillsamt.
- Skaffar du klarhet i historien och vi kan vara ensamma om en helsida i morgon så har du en
hundralapp som i en ask.
Skräddaren hettade till igen.
- Ska jag börja hjälpa er nu också? frågade han.
- Skriv din soppa själv, nidskrivare, men se till så att det finns någon verklighet och trolighet
bakom det du harplar ur dig.
Fahlgren log sitt stillsamma leende utan att svara.
(Forts)

Några ytterligare exempel på skönlitterära arbeten:
• Nybyggarliv- romantiserad skildring från Norrlands bebyggande l av Aramis.- 1919.
• (kåserier:) I vapenrocken l av Aramis. - 1921.
• (kåserier:) Minnen från I 20 l av Aramis. 1922.
• Svärdshugg- episoder från 1809 års krig l av Aramis. - 1923.
• Ofred - minnen från 1809 års krig i Västerbotten l av Aramis. -u å.
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MED ÄLVEN I CENTRUM - några notiser från byarna mellan Skellefteå
stad ocb U rsviken.
Ulf Lundström.
Följande notiser om byarna i området är hämtade från den kommande boken Skellefteå socken
1650-1790 - bönder hantverkare och soldater som ges ut av Lokalhistoriskt institut.
Medeltida byar vid Skellefteälvens nedre lopp.
Utifrån ortnamn kan en möjlig bild av bebyggelseläget i Skellefteå socken åren 1200-1300
göras. Mark-namnen som är vanliga i socknen anses ha tillkommit under slutet av 1200-talet
eller i början av 1300-talet. Tidsfästningen har kunnat ske på grund av att namnen innehåller
nordiska dvs. förkristna personnamn. Vidare ligger markbyarna ett stycke väster om
mynningsområdet i älvdalarna. Josef (J.G.) Westin ställer upp en relativ kronologi för
byanamnen i Skellefteå socken i boken Skellefte sockens historia d. l. Man kunde därför dra
en gräns öster om markbyarna för att få fram den äldsta bondebyggeisen som samtidigt
sannolikt var nordisk- eller svensktalande.

I några fall går det att ställa upp även ickespråkliga indicier för att en markby är yngre än den
omkringliggande bygden. Från Klutmark finns en tradition att byn har bebyggts från
grannbyn Medle på norra sidan av älven. 1 J.G. Westin anser det troligt att byn Gagsmark
tillkommit i ett senare skede än kustbyn Kinnbäck eftersom sockengränsen mot Piteå gör ett
knä just vid Gagsmark Här kunde man tänka sig att gränsen i ett tidigare skede var rak, men
när Gagsmark kom till så har byn kunnat tillägna sig en del mark som tidigare tillhörde Piteå
socken. ii
J. G. Westin menar i Skellefte sockens historia, d. l iii att kustbyarna är de äldsta
bosättningarna. Sedan kommer dalbyar, markbyar och sist insjöbyar. Ett stöd för att
kustbyarna är äldst är att namnen ser ålderdomliga ut och en del av deras namn är troligen av
icke-nordiskt ursprung såsom Storkåge och Kinnbäck. Vid flera kustbyar finns även
järnåldersgravar som möjligen kan peka på en kontinuitet i bebyggelsen.
Anammar vi Westins scenario så skulle det gå att göra en karta över tänkbara byar som fanns
under slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet.
En gammal by i Skelleftedalen under medeltiden omfattade troligen de senare byarna Böle,
Morön, Hedensbyn och Boviken. Här låg troligen ett centrum i Hedensbyn. Norr om
bykärnan i Hedensbyn har grävts ut gravar som daterats från 870-talet. Gravarna kan härröra
från byn Hedensbyns äldre tid. 1v I ett domboksprotokoll från 1753 berättar bybor i Hedensbyn
att Boviken tidigare varit en fäbod under Hedensbyn. '" Både Böl e och Hedensbyn fiskar under
1500-talet i havet utanför Boviken. På 1700-talet har dessa byar inte kvar någon mark vid
havet, utan marken tillhör Boviken. Böle är sannolikt en första utflyttning från bykärnan i
Hedensbyn med tanke på byns storlek 1539. Namnet anses betyda ' nybygge, nyodling' och är
från medeltiden. Morön omges på både sin östra och södra sida av Hedenbyn och har därför
troligen varit en del av den byn. Byn har sannolikt senare än Böle blivit en egen enhet.
Moröns jordetal ingick 1547 i Böles jordetal, varför det även finns kopplingar till den byn.
Men detta kan förklaras av det gemensamma ursprunget.
En annan gammal by var sannolikt Bergsbyn och Tuvan, som troligen tidigare varit en och
samma by. Troligen har även byn haft ett annat namn av äldre typ, kanske Gunsviken, som
var det gamla namnet på Furunäsviken. Denna by kan ha en hög ålder eftersom den södra
stranden sedan blivit en egen by med namnet Tuvan. I slutet av 1500-talet och början av
1600-talet köpte hemmanet på Bergsholmen inom Bergsbyn två hemman på Tuvan, så därför
har idag Bergsbyn mark som ligger på södra sidan av älven, öster om Tuvan. Ytterligare ett
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stycke åt öster köpte Bergsholmen ängen ändegran av Ursviken. Tuvan var troligen tidigare
en ö och söder om byn fanns en vik som gick upp mot Tjärn.
En tredje by var Ursviken som omfattade Ursviken och Furunäs. Byn ägde även mark på
södra sidan av älven, men sålde i slutet av 1500-talet ängen ändegran till Bergsbyn.
En annan by som senare delats i mindre delar är Innervik som tidigare troligen även
omfattade Bodan, Tjärn, Rönnbäcken samt möjligen Yttervik. Här är det nutida byagränser
som pekar på detta förhållande. Byn Bodan som tidigare troligen varit fäbod under en äldre by
ligger på norra sidan av Bodaträsket Byn gränsar mot norr mot Innervik, som nästan går fram
till Bodaträsket Innervik gränsar mot Yttervik och den gemensamma gränsen går nästa fram
till Bodaträsket Ännu 1749 hade hemmanen Innervik 9 och 11 ett gammalt fäbodställe på
Rönnbäckens skog. Från Innervik gick två vägar till Bodan vilka fanns kvar långt in på 1900talet. Dessa vägar blev inte kyrkvägar för byn Bodan eftersom det var närmare ta sig till
kyrkan genom att fårdas mot väster och ansluta till vägen Burträsk- Skellefteå. Bykäman i
Innervik ligger nära en lång vik som fortsatte upp mot Tjärn, och den hade väl tidigare varit
en mynningsarm av Skellefteälven. En senare parallell till dessa byadelningar kan vara kända
byadelningar från senare tid som Bygdeträsk, Burträsk och Falmark i eller intill Sureälvens
lopp. Yttervik är en ganska stor by på 1540-talet med 8 hemman och kan därför tillhöra de
gamla kustbyarna. Johannes Bureus använder i sitt släktregister namnet Viken och namnet
tycks syfta på både Yttervik och lnnervik. Detta kan vara ett indicium för att de bägge byarna
tidigare har varit en enda.

Vägar.
Från kyrkan gick en väg österut till Furunäs. År 1811 var vägen en kärrväg. På kartor kring år
1700 finns väg markerad inom Hedensbyn och sannolikt har den gått till Bergsbyn eftersom
vägen är dragen förbi byarået mellan Hedensbyn och Bergsbyn. Det är dock oklart om vägen
gick ända fram till Furunäs vid denna tid. År 1790 berättas att Ytterursvikenborna sommartid
färdades med båt till kyrkan och under vintern körde man på Skellefteälvens is. Men nu ville
byborna ha en kärrväg som anslöt till den existerande kärrvägen i Furunäs. Orsaken till att
man ville ha väg var att det under vår och höst var besvärligt när inte isen bar. På grund av
motstånd från bönder i Bergsbyn blev saken uppskjuten till ett senare ting.vi Från Furunäs
fanns 1811 en ridväg eller stig till Ursviken. På södra sidan av älven använde man sig av
älven för transporter mellan kyrkan och hemmet. Vägen använde man endast när älven varken
bar eller brast. Sommartid åkte man båt till kyrkan och vintertid körde man med häst och
släde på älvens is. Detta förhållande kan även ha rått på norra sidan av älven. vii År 1731 har
tydligen en större olycka skett på älven då tre personer från Tjärn drunknade.
På södra sidan av Skellefteälven gick en kärrväg år 1811 från kustlandsvägen på Sörböle till
byn Tuvan. Väg finns till Hedensbyn åtminstone 1756. År 1739 omkom en man från
Hedensbyn genom drunkning i en bäck på södra Hedensbyns ägor. I domboken framkommer
att vägen användes till och från kyrkan endast när isen varken bar eller brast. Övrig tid på året
använde man älven, på vintern med häst och släde på isen, och sommartid användes båt.

Hamnar
År 1811 fanns lastageplatsen för de som bodde vid Skellefteälven på norra sidan av
Bockholmen. Denna plats saknade väg och därför måste gods transporteras med mindre båtar
uppför älven. Större fälbåtar kunde gå upp till Tuvan i älven. Här användes kanske
Skutholmen som omlastningshamn. Bockholmen användes fram till mitten av 1800-talet då
hamnen flyttades till Ursviken. Hamnen fanns redan 1790 på Bockholmen, enligt Gustaf
Ankarkronas sjökort. I Karlgårdsarkivet finns många fraktsedlar på frakter mellan
Bockholmen och området runt Skellefteå kyrka.
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Boskapsskötsel.
Byarna vid Skellefteälven hade 1695 i snitt 6-9 kor per gård. Man har mindre antal kor än
inlandet och övriga kustlandet. Flest kor har man i inlandet där fodersituationen var god.
Tuvan med 10,6 kor i snitt, Bergsbyn med 13,1 och Risön med 14 har dock fler kor än andra
byar vid Skellefteälven. Byarna i nedre Skelleftebygden har brist på ängar enligt roteringen
från 1695 och jordrannsakningsprotokollet från 1749. Bland de byar som har lägst antal kor år
1749 är Ytterursviken med 4,1 , Kroksjön med 5 och Furunäs med 6.3. I Ursviken och Furunäs
var sannolikt sjöfart, fiske och säljakt viktigt.
Kalkbrytning
I området mellan Morön och Ursviken bröt man kalk redan under 1500-talet. I Bergsbyn och
sannolikt på de övriga platserna i socknen där man bröt kalk skedde brytning och bränning i
förhållande till varje hemmans skattetaL En dom med denna innebörd hade avkunnats redan
19 oktober 1675 och bekräftades 1764. Domen följer lagens bestämmelser om nyttjande av
oskiftad mark. År 1764 hade ett nytt kalkberg tagits i bruk i Bergsbyn. viii

År 1766 framkornmer att gamla kalkberget var delat i "tegar" vars storlek stod i proportion till
vaije hemmans skatt. Däremot skulle nya kalkberget " i vänlighet" fördelas i lika stora lotter
för varje hemman trots rättens utslag. Berget skulle fördelas i tre större områden, sk. fall,
vilka innehöll tre lotter som gemensamt skulle brukas av vardera tre bönder. Skälet till att
varje hemman skulle få lika andel var dels grundat på att ett stort hemman i byn skulle delas
men även att arbetet skulle underlättas. Tidigare hade man haft problem med att vissa bönder
fick sämre lotter i berget, så trots skattetalet varierade arbetsinsatsen och resultatet av
brytningen mellan de olika bönderna. Genom den nya fördelningen skulle riskerna fördelas. ix
I kyrkans räkenskaper finns leveranser till kyrkan antecknade. Olof Johansson i Furunäs
levererade 1653 6 tunnor kalk för 3 daler och 12 öre. Onder Christiersson i Ursviken levererar
1655 6 tunnor för 3 daler. Åren 1666-67 levererade Johan i Bergsbyn kalk för 12 öre för
vardera året.
Lars Svensson i Innervik var 1675 med en kalkbåt till Umeå. Han var anklagad för
gudstjänstförsummelse. År 1755 fraktade Olof Persson och Per Eliasson i Ursviken kalk till
Själevad i Ångermanland för komministern Erik Netrins räkning.
Under 1790-talet eller åren kring 1800 böljar Anders Larsson Markstedt på Storkåge 2 att
bryta kalk i övre Kågedalen.

i.Westin, J. G., "Bygden växer", i: Skellefte sockens historia d. l , Uppsala 1953 , s. 319.
"Westin a.a. s. 312
iii Westin a.a. s. 316-322.
i" Östlund, Olof, Rapport över arkeologisk slutundersökning av stensättningar från järnåldern i kvarteret Hallen,
Stg 3149c, Hedensbyn, Skellefteå s n och kommun, Västerbottens län, Skellefteå museum, Skellefteå 1997.
v Skellefteå dombok 13 augusti 1753 , en rågängstvist mellan Boviken och Hedensbyn.
VI Skellefteå dombok, hösttinget 1790, l november, i: Bergsbyn, Skelleftea: aktsamling 1733-1800, tolkade av
K.G. Wirsell, Skellefteå museum.
"~i. Skellefteå dombok, extraordinarie ting 173 9, 26 maj .
"'" Skellefteä dombok 1764 VT, 2 maj.
IX Överenskommelse om fördelning av nya kalkberget, 27 januari 1766, Bergsbyns byaarkiv. Skellefteå dombok
1764 HT, 30 oktober.
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GL~TARFRÅNBERGSBYN
Barbro Viklund
KalkframstäDning på 1500-talet.
En av Västerbottens tidigaste exportvaror har kommit från Bergsbyn och byarna intill. Redan
på 1500-talet levererade bönderna där kalk till kyrkan. Det talas om leveranser till Finland
och de närmast liggande länen.

Kalkbrotten ligger några kilometer norr om älven. Att bryta kalk var ett vinterarbete, på
senvintern kördes kalkstenen ned till älven och brändes i ugnar på våren. Arbetet gjordes
kollektivt och inkomstema delades efter böndernas skatteförmåga (mantal).1764 krävde några
bönder att man skulle dela lika, men det avslogs av hovrätten. Nästa år öppnade man ett nytt
kalkbrott och beslöt då att dela inkomstema från detta lika per gård. 1918 var bönderna villiga
att överlåta brytningen till en privatperson mot ersättning. Halva kalkstensstäk'ten hyrdes ut
till disponent Theodor Hedberg, Kallholmen, mot löfte att det skulle brytas minst 2 000 ton
kalksten varje år, annars kunde kontraktet sägas upp, 50 öre per ton kalksten skulle man få.
Bränningen av kalk har skildrats i Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok 1934 av Elsa
Bergstedt. Kalken brändes i stora gropar där man för varje gång murade upp väggar av
kalksten med flera eldöppningar. Det var en konst att bränna kalk och vissa bönder blev
experter på det. Ugnarna eldades med ved i 4-5 dygn, det blev en väldig hetta och det berättas
att kläderna blev tunna och föll samman efter ett bränningspass. Efter några dar hade kalken
svalnat och skulle tömmas i tunnor. Då hjälpte också kvinnor till. Kalkdammet trängde in och
brände på huden.
Kalken forslades på skutor till andra län av skutskeppare som kunde vara från andra byar.
I regel var det två bönder som arbetade vid en ugn- det kunde ge 300 till 450 tunnor kalk a l
krona per tunna. Av dem skulle byn ha 25 kronor för varje ugn. De sista kalkugnarna brändes
1922. Därefter drevs kalkbrytningen av fem bergsbybor som bildade Kalkbolaget 1945
köptes det av Västerbottens kalkbruksförening och arbete pågick till 1961 i Bergsbyn.
På 40-talet startades också marmorbrytning. Stenen från Bergsbyn var blågrå med kom av
svavelkis som glimmade som guld. Under några år drevs ett stensliperi i Gunsen, men
lönsamheten var dålig.
Ingen politik i bönhuset
1923 berättar byaprotokollet att fackföreningsmedlemmar bosatta i Bergsbyn hade begärt att
få hålla möte i bönhuset. Efter viss diskussion blev det "ja", men med vissa villkor. Man fick
lova att inte hålla tal i politiska och kommunala spörsmål, och kungörelse i ortstidningen
borde undvikas eftersom många av fackets medlemmar inte kom från Bergsbyn. Man
föreskrev också att det skulle vara ett värdigt uppträdande i bönhuset.
Kanske var det restriktionerna som ledde till planer på att bygga ett Folkets hus. 1933 började
fackets folk att rita och nästa år lånade man 15 000 kronor av LO, Landsorganisationen.
Bygget blev klart 1935. Då rymdes också Kooperativa på bottenvåningen.
Störande biltrafik
Redan år 1929 hade man problem med bilar i Bergsbyn. Bilägarna körde så illa i kurvorna att
det bildades fåror och förhöjningar. Byamännen utsåg därför en person som skulle ålägga
bilägarna att köra på hela vägens bredd. Ojämnheterna gjorde det besvärligt för de hästdragna
vagnarna.

Källa:
Boken "Bärgsbyn", sammanställd av bybor 1975.
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EN UNIK BREVSAMLING: Sextioen brev från Klemensnäs!
Gun Bäckman-Boberg
Min farfarsfar Frost-Lars Persson, född 29/7 1837 i Älvdalen, Dalarna, invandrade till Lund i
Skellefteå i mitten 1800-talet. Han gifte sig med Margareta Katarina Svedberg, bosatt i Lund.
Han lade bort gårdsnamnet Frost och kallade sig hädanefter Lars Persson Bäckman. Han var gift
tre gånger. Andra gången med Fredrika Marklund och tredje med Anna Carolina Lindström. I
första äktenskapet föddes sj u barn, i det andra fyra och det sista blev barnlöst. Han avled den
23/121911.
L. P. Bäckman kom tillsammans med sina systrar till SkeLiefteå som kringvandrande försäljare. På
1860-talet var han med om att starta Klemensnäs-sågen, som blev ett bolag ägt av bönderna.
Under hela sin tid i Skelleftebygden är han en flitig brevskrivare hem till släktingar i Älvdalen.
Breven ger en levande bild av livet och verksamheten i Klemensnäs. Genom att breven sparades
har jag nu sextioen brevkopier i min ägo. Orginalen finns kvar i Dalarna.
L.P. Bäckman var en mycket verksam man. Förutom ansvaret för den mekaniska verkstan på
Klemensnässågen, så ägnade han sig åt urmakeri och bokbinderi. Dessutom var han utbildad
fältskär. Även inom kulturlivet gjorde han viktiga insatser, t. ex. vid tillkomsten av IOGT -logen
"Stålhandske".
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Avskrift av de fem första sidoroa i brevet och sluthälsoiogarna:

Skellefleå & Bergsbyn den 15 7 1883
Min käre broder Per -'
Gud\· frid .1
Nu har jag tvenne brefatt tacka dig for, det ena fran Holmsund och det andra från dill
hem. Tack för hrefven f Det är roligt all få höra af Dig så ofta som möjligt och att höra du
och våra kära anhöriga få åtnjuta helsans ovärderliga gåfva; äfven jag och de mina lefva
väl och bra efter omständigheterna, fast vi sedan du reste ?från oss har upplejval bra
mycket på denna korta tid.
Det var den 2 7 juni. Jag hade dagvakt på Sågen, vi hade haft vår utskärningstimme och
sågen var åter satt i gång, och inringningen till middagen var skedd för c: a 1 .(. Då stannas
plötsligen sågen och den hemska eldringningen höres. Jag tittade upp ifrån eldrummet och
hvad ser jag? Jo, en stor svart rökpelare som uppstiger från vår brädgård, nu kunde jag
ingen väg gå, utan jag ropade till det manskap som satt och inmundigade sin
middagsmåltid i maskinrummet, att de skulle skynda ut, ty elden och röken stå i himmels
höjd på brädgården. Alla gingo och jag blev ensam qvar och på detta sätt dömd t i/1
overksam åskådare att bevittna hur det härjande elementet, väldigt understöd! af en mer
och mer tilltagande sydlig vind som nästan närmade sig till storm, bokstaf/igen vältrade
fram öfver de lätt antändbara staplarne, hotande att inom en kort stund bortsopa våra
bostäder, och göra platsen öde och tom.
Då jag fått stöka i eldrummet och fått ned trycket gick även jag till mitt hem for att om
möjligt rädda något afdet mitt var undan lågorna, då kom Boström och sade sig vilja sköta
allt på sågen så attjagfick vara ostörd uti bergningen som lyckligtvis medhanns så att det
mästa blef räddat; "Qvarnhuset ", Sågen, Boströms byggning samt Inspektorsgården är det
enda som kunde räddas af hela Klemensnäs, då hela brädgården, handelsboden med
varulager, de fyra byggningarna på platsen med uthus, kolare- och arhetar-kasärner med
uthus, samt .J gårdar belägna narri ko/backen, tillhörande enskilda, utom allt annal
brännbart blef lågornas rofoch detta allt inom ej fullt .J timmar.
Att få egendomen bergad undan elden var snart gjort men att sedan få reda på hvar och en
sitt ibland det i virrvarr från de 41 hushållen som på så kort tid blefvo utan tak över
huvudet, var ingen lätt sak. Men slutligen efter flera dagars sökande och bråk fick man
reda på det mästa, d. v.s. så när som på det dessa samhällets parasiter och plågoandar som
vid dylika tillfällen äro ute med sina långa fingrar och anse sig då ega rätt, kanske
skyldighet, att (a 'la Anders Göransson med skeden) göra sig tvingade hvad "ingen vill
ega".
Som Du af dateringen ser, är jag nu i Bergshyn, jag bor nämligen hos min svåger Lindholm
(och har det otroligt bra) men det oaktat är min postadress oförändrad.
Sågen har stått ända sen branden, ty banor och spinkläggning brann ända ned till
vattenytan. Nu har arbetet sedan fortgått och det tros om en vecka till skall vi ater få sätta
sågen igång. Nu har vi äfven fatt gjort den ändring, som du vet jag talade om i eldrummet
så att det skall väl bli någotlättare nu än det var förut.

Helsa alla våra anhöriga från oss, Fredrika helsar särskilt till Anna och er alla och är
tacksam för helsningarna.
Mäst helsar till dig din "Lillbror"
L.P. Bäckman
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LOKALIDSTORISKT INSTITUT- En rapport
Ulf Lundström
Under året har arbetet med Skellefteå socken 1650-1790 tagit stor del av tiden i anspråk. Boken
beräknas utkomma under hösten. Boken innehåller samtliga gårdar i dåvarande Skellefteå socken
(omfattade Byske, Jörns Norsjö, Skellefteå och Bureå senare kommuner) 1650-1790. Dessutom
behandlas samtliga soldatrotar och nybyggen under perioden. I boken finns uppgifter om så gott
som samtliga personer som gått att belägga ur det samtida källmaterialet. Boken blir i en volym
med ca 900 sidor. I den finns även allmänna kapitel om territorie11a indelningar, samer, näringar,
handel, kommunikationer, kontakter med andra orter, fiske, jordbruk och boskapsskötsel,
hantverk m.m. Boken kommer att ha tydligare typografi än del l och innehålla bl.a. illustrationer
och ha hårda pärmar. Kartorna blir tydligare än i del l med översiktskarta över byarna samt en
detaljkarta över bykärnan. Boken kommer att ha omslagsbild och ryggtext
Kurs i historiska kartöverlägg.
Under hösten 2000 planerar Lokalhistoriskt institut en kurs om historiska kartöverlägg. Kursen
går ut på att rita av gamla lantmäterikartor på plastfilm, sedan förminska den avritade kartan så
att den kan läggas över den ekonomiska kartan från 1950-talet eller 1980-talet. Sedan vidtar en
rektifiering för att korrigera eventuella fel som finns i lantmäterikartan. Genom denna metod kan
man få fram exakt var gamla gårdar ligger i terrängen idag, men även se hur naturen såg ut i äldre
tid. T.ex. kan strandlinjer ha ändrats. Genom kartöverläggen kan man även se hur det dåtida
jordbrukslandskapet såg ut med gärdsgårdar, grindar, olika markslag m.m. Man kan även följa
gamla sträckningar på vägar. Kursen vänder sig till lokal-historiska forskare och dessa kartor kan
vara mycket intressant i byaböcker m.m. Är du intresserad av kursen anmäl intresse till
Lokalhistoriskt institut och ange om du önskar gå på dagtid eller kvällstid. Utifrån önskemålen
kommer tidpunkten för kursen att bestämmas.
Litteratur: Fårad mark, Sveriges hembygdsförbund 1997.
Lokalhistoriskt institut te l 09 l 0-72 68 3 7.
Framtiden.
l höst planeras för utgivning av en bok om ordspråk och talessätt på dialekt från Skelleftebygden
och Jakobstadsnejden i Österbotten. Ordspråken har tagits fram av studiecirklar i Vuxenskolans
och Svenska studiercentralens regi.
Senare påbörjas arbetet med en bok om Skellefteå socken 1790-1890. Den boken kommer att
vara annorlunda upplagd jämfört med de övriga delarna i serien. Befolkningen formligen
exploderar efter 1750 och därför är det inte möjligt att behandla alla människor under den
aktuella perioden. Boken kommer därför att innehålla allmänna kapitel samt studier av
bondedagböcker och auktionsprotokolL Några byar från olika älvdalar kommer att följas vad
gäller befolkning och kontakter. Men även hur kolonisationen har gått fram. En sak som kommer
att studeras är hur Skellefteå stad påverkar den gamla socknen. Vidare kommer hantverk och
territoriella indelningar att behandlas. En annan sak är att jämföra Piteå och Skellefteå socknar
under lång tid.
Vidare fortsätter planerna på en sommarkurs år 200 l .
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SKEFOS LOKALIDSTORISKA MÖTEN 1986- 1999
- Föreläsningar och övriga program
Fasta punkter:
•
•
•

Bokbord (Fredag-lördag) Stig-Henrik Viklund (und. Norsjö}
Demonstration av DDB: s materiat för skolelever vid närmaste högstadieskola om inte annat anges f. o.m.
1988 (fredag) och öppet hus för allmänheten fo.m.l991 (lördag) Personal från DDB i Jörn och Umeå:
Medverkan vid söndagens bögmässa och kyrkkaffe: "Vad kyrkböckerna berättar" Egil Johansson (und.
Burträsk) : Församlingskykan om inte annat anges.

1986 12-13/9
Skellefteå landsförsamling
Zolo Östlund (ordf): Inledning och avslutning;:
Noel D Broadbent: Säljägarkulturer i Bottniska området
Bengt Grensjö: Småfolkets historia i skolan
Annika Hallinder: Folkmedicin
Lars Jonsson: Några händelser och gestalter kring Skellefteå förutvarande prostgård
Ulf Lundström : Allmogebåtar i norra Västerbotten
Göran Marklund: Vägar och snallare
Stefan Nordström: Genetisk genealogisk forskning i skellefteå-regionen
Carl Eber Olivestam: Skellefteregionens religiösa struktur under 1800-talet
John Olofsson: Hur Skellefteå fick sina bibliotek

1987 13-15/11
Byske
Zolo Östlund (ordf): Inledning och avslutning
Byske älv och bygd
- Zolo Östlund: Älven och havet formar en bygd
- Peter Gustafsson: Den äldre historien kring Byske älv
-Leif Gustafsson: Älven och kusten som resurs för rörligt friluftsliv och turism
Kjell Söderberg: Möt dina fåder på data
John Olofsson: Byske på sågverksdödens tid
Åke Lundgren: Gulnande dokument blir romaner - om Tåmförsten, Brattlid-Jonk och andra
Lennart Klang: Fornminnesinventeringar i norr- med exempel från Byskeälvens dalgång.
Egil Johansson: Det som är gömt ska komma i dagern (Predikan: m.)
Ragnar Norde: Föreningslivet i Byskebygden

1988 23-25/9
Boliden
Lokal: Centralskolan
För första gång:Visning av DDB för skolelever fredag
Utställning: Boliden AB:s permanenta utställning
Zolo Östlund (ordf): Inledning och avslutning
Repr. f. Boliden Mineral: Gruvbrytningen startar. Utvecklingen därefter.
Kjell Söderberg: Möt dina förfader på data
Göran Pihlström Planer på gruvmuseum i Boliden
Lil Hjertström: Bolidens Hembygdsförening
Karin Lundberg: Föreningsliv i Boliden
Göran Åberg: Samhällsplanering och byggande i Boliden (
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1989 29/9-1/10
Boreå
Lokal: Boreskolan
Zolo Östlund (ordf.): Inledning och avslutning
Egil Sundman: Industrietablering i Bureå (Bure AB, MoDo)
lnez Egerblad: Presentation av Demografiska databasen i Umeå
lnez Egerblad: Studie av bondehushåll i Burvik under 1700- och 1800-talen
Leif Öberg: Föreningsliv i Bureå
Göran Åberg: Samhällsplanering och byggande förr och nu
Åke Lundgren: Berättelsen om Sara-Greta
Repr. fOr Röda fjädern: Föredrag o. konsultationer för astmatiker

1990 Inget möte
1991 27-29/9
Kåge:
Kosmarks kyrka
Avslutning i Kåge fs fattigstuga

Zolo Östlund (ordf.): Inledning och avslutning
Ulf Lundström: Byarna i Kågedalen
Mats Boberg: Kåge under 15- och 1600-talen
Kjell Söderberg: Möt dina förfader på data:
Judit Lundgren-Hannberg: 20-talsbam. Demonstration av material
Per Andre: Trä och järn - Kågeindustrier för omkring 200 år sedan.
Assar Svensson: Företagsutveckling i Kågedalen i senare tid

1992 23-25/10
Skellefteå St Olovs församling
Skola: Sörböle
Samarrangemang med Nordlandersällskapet
Utställningen; Foto Bl.a. kafeer i Skellefteå (Skellefteå hembygdsförening)

Zolo Östlund (ordf.): Inledning och avslutning
Sune Åkerman: Samarbete mellan lokala forskare o. universitetet
Lars-Erik Edlund: Skellefteå i perspektivet rörande kulturgränser
Lennart Sundqvist: Arkeologi i Skelleftebygden
Egil Johansson: Kyrkolivsforskning i Skelleftebygden
Bertil Marklund: Information från arbetsgruppen rörande Lokalhistoriskt institut
Torsten Lundström: Om kraftverksutbyggnad och gruvverksamhet i bygden
Annika Hallinder: studiecirkelverksamheten i Skelleftebygden
Marta Järnfeldt- Carlsson: Kyrkor och kyrkobyggande i övre Norrland- specifikt Skelleftebygden
Ulf Lundström: Centralorter i Skellefteå älvdal före 1650
Per Andre: Skellefteå kyrkstad i äldre tider
Bengt Brunnström /Rolf Granstrand: Att riva gammalt och bygga nytt
Z.Östlund, S Åkerman,Levi Bergström, L-E Edlund, Egil Johansson, Lars-Göran Tedebrandt:
Panelsamtal om ett lokalt forskningsinstitut i Skellefteå
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1993 17-19/9
Jörn
Lokal: Folkets Hus
Österjörns kyrka
Utställning: Fotoutsanning om Jörnsbygden (Göran Marklund)

Harry Åkesson (ordf): Inledning och avslutning
Lennart Sundqvist: Utgrävningarna i Garaselet och Lappviken
Ulf Lundström: Jörnsbygden under 15 och 1600-talen
Per Andre: Nasafjällsvägarna i Jörn
Lennart Öbman: Sjukvårdens långa vägar till myrmarkerna i Jörn
Sara Lidman, Göran Marklund: Samtal kring järnvägshistoria

1994 7-9/10
Skellefteha mn
Lokal Örjanskolan
Utställning: Foto: Hamnen i Ursviken och sjöfarten (Sören Lundgren)

Harry Åkesson (ordf.): Inledning och avslutning
Peter Gustafsson: Lite historiskt kring Skellefteälvens mynning
Lars Cullman: Samhällena Sävenäs, Ursviken och Furunäs Kåseri
LE Edlund: Skelleftebygden, en språklig och kulturell gränsbygd
Ulf Lundström: Kågenäset och Skellefteälvens mynning under 15 och 1600-talet
Per Andre: En handelsresa till Stockholm 1807
Einar Bom, Rolf Granstrand (och publiken): Bolidenbolagets och Rönnskärsverkets tillkomst och utveckling

1995 29/9-1110
Skellefteå landsforsamling
Skola: Brännanskolan
Utställning: Foto Bebyggelsen kring kyrkan.+ Målningar från forsamlingsarkivet F.d. kyrkoherdar (Britt-Mari
och Guy Nordström)

Harry Åkesson (ordf.): Inledning och avslutning
Tomas Wallerström: Nya perspektiv på övre Norrlands medeltid
Ulf Lundström: Norrböle by
Siw Andersson: Kvinnaprofiler i Skellefteås historia
Per Andre: Clausen och Markstedtama - rikast i den nya staden
Martin Hårdstedt: Lokalbefolkningen och 1808 - 1809 års krig
Lars Jonsson: Nils Nordlander - stadsbyggare och präst

1996 4-6/10
Lövånger
Lokal: storstugan
Ulf Lundström (ordf.): Inledning och avslutning
Albert Magnusson: Handel och sjöfart i Kallviken
Torsten Nilsson: Bergskäret -ett storvarv i Bäckfjärden
Erik Lundström, Sten Pettersson: Ur Lövångers skolhistoria
Gunda Lundström: Ny CD-Rom: Kvarnbyn Västanträsk
Peter Gustafsson: Bjuröklubb
Gustaf Ren man: Österbottenskontakter
Karl-Ivan Eriksson, Rolf Gran strand: Emigration från Lövånger
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1997 3-5/10
Burträsk
Utställning: Foto rörande Burträskbygden och Lars Larsson- skrin.
Visningar:
Kenneth Massbergs material rörande Burträsk.(Sten Lundgren)
CD-Rom:K varnbyn Västanträsk m. omnejd (Gunda Lundström)
Ulf Lundström (ordf): Inledning och avslutning
Anders Huggert: Forntiden i Burträskbygden
Mats Boberg: Burträskbygden under 15- och 1600-talen
Robert Tedestedt m.fl.: Idrotten i Burträskbygden:
Nils Lindblom: Burträskbygden från 1500-tal till nutid - fragment ur socknens historia
Gunda Lundström: Kalkbruket i Innansjön.
Mats ocb Gunnel Holmgren, Carina Dahlberg spelade och berättade om bygdespelmän och
spelmanstraditioner i Burträskbygden.
Roland Karlsson (Vid kyrkkaffet): Bygdemålaren Lars Larsson i Åbyn

1998 2-4/10
Byske
Lokal: Broselsgården
Befintlig fotoutställning
RolfGranstrand (v.ordf): Inledning och avslutning
Kjel Knutsson: Byskeälven - Porten till det forntida Norrland?
Ulf Lundström: By ske socken 1539- 1790
Per Andre: Tidigare industrier i byskebygden
Robert Tedestedt: När arbetarrörelsen kom till byskebygden - och med den idrotten. Panelsamtal
Allan Boström: Övre Åby älvdal
Marit Jakobsson/Ragnvald Eriksson: Finnträsk - stenåldersbygd med fortsatt livskraft
Panel: Presentation av projektet " Kulturcentrum Kyrktorget"

1999 1-3/10
Norsjö:
Utställning: Verk av Eva Nilsson
Visning av studieförbundens verksamhet.
Rolf Granstrand (ordf) : Inledning
Barbro Viklund: Norsjöbygden under åtta tusen år
Ulf Lundström: Norsjöbygdens kolonisering, gårdar och byar
Alf Avander: Norsjö församling och dess tre k-yrkor
Ingrid Hedenström!Lars-Åke Lundgren: ... och dess kyrkogårdar
Kerstin Eriksson: Norsjöbygdens mål och dialekter
Gerd Lundström: Glimtar från nykterhetsrörelsens framväxt
Ingemar Nilsson: Eva Nilsson - en aktuell Norsjökonstnär
Åke Larsson: Framtidstro i Fromheden - då och nu
Kjell Johansson/Inga-Britt Lidström: Glimtar från Norsjösläkter
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FÖRENINGEN FÖR SKELLEFTEFORSKNING SKEFO
styrelsen. vald vid årsmötet maj 2000
för tiden

Ordinarie
Rolf Granstrand
Egil Johansson
Barbro Viklund
Harry Åkesson
Bo Persson
Christer Larsson
Karl-Axel Lundqvist
Fyllnadsval
Ulrika Johansson
Bo Göran Edlund
Tage Nilsson

Ordförande
v. ordförande
sekreterare
kassör

2000/2001 - 2001 /2002
2000/2001 - 2001 /2002
1999/2000-2000/2001
2000/2001 - 2001 /2002
1999/2000 - 2000/200 l
2000/200 l - 2001/2002
2000/2001 - 200112002

för Pia Lidvall
för Peter Gustafsson
för S-H Viklund

2000/2001
2000/2001
2000/2001

Suppleanter
Åke Lundgren
Elsa Lundmark
Göran Wahlberg

2000-2001
2000-2001
2000-2001

Arbetsutskott
Rolf Granstrand
Barbro Viklund
Harry Åkesson
adj. UlfLundström
Revisorer (Väljs för ett år)
Nils OlofBerglund
Gösta Renfors
Ersättare:
Birger Eriksson

Valberedning:
Stig Henrik Viklund Sammankallande
Ulf Lundström
Guy Nordström

SKEFOs medlemmar juni 2000
Nr
Namn
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Olaus
15 Åke
16 Gunda
17 Ulf
18 Per
19 Bötje

Adress

Demografiska Databasen
Umeå Universitet
Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Föreningen Skelleftebygdens
släktforskare
Jämsbygdens Hembygdsförening
c/o Naima Östlund
NBV Västerbotten
Skellefteå Hembygdsförening
c/o S-H Viklund
Barn- och grundskolekontoret
Skellefteå lfs kyrkokassa
Skellefteå Museum AB
Studieförbundet Vuxenskolan
Forskningsarkivet
Utbildningsradion
Brännström
Lundgren
Lundström
Lundström
Andre
Brännström
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Box 1441

901 24

Umeå

Gammlia
Nordanå

90142
931 33

Umeå
Skellefteå

Villagatan 7

930 55

Jörn

Åsgatan 24
Nordanå

931 41
931 33

Skellefteå
Skellefteå

Klockarbergsv.1
Box 146
Box 5
Umeå Universitet
Box 316
Luthagsesplanaden 14
Falkvägen 11
Bygdeträskliden 37
Grindvägen 3
Torget 4
Sörbygatan 30 n

931 85
931 44
931 22
937 21
90 1 74
931 21
752 25
930 70
937 94
93 1 45
931 31
934 31

Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Burträsk
Umeå
Skellefteå
Uppsala
Mal å
Burträsk
Skellefteå
Skellefteå
Kåge

20 Ture
22 Stig-Henrik
23 Harry
24 Zolo
25 Stig
28 Göran
29 Hans-Olof
31 Sten
32 Lars
33 Barbro
34 Göran
35 Birgitte
36 Karl Axel
37 Marianne
38 Allan
40 Stig
42 Henning
43 Tage
44 Tore
45 Thore
46 Arne
48 Henning
49 Albert
50 Hjalmar
51 Ella
52 Kjell-Arne
55 Egil
56 Gun
59 Stig
60 Gunnar
61 Ingrid
62 Gösta
63 Rolf
64 Allan
68 Kerstin
69 Doris
71 Lester
73 Eivor
74 Louise
75 Thore
76
77 Guy
78 Christer
79 Ingrid
80
81
83 Richard
84 Curt
85 Henrik
86 Lisa
88 Britta
89 Tomas
90 Ruth
91 Inga-Britt
92 Sture

Rönnmark
Viklund
Åkesson
Östlund
Karlsson
Marklund
Steinwalt
Lundgren
Jonsson
Viklund
Wahlberg
Grönlund
Lundqvist
Andersson
Boström
Stierna
Bergman
Lundgren
Wikner
Sjöström
Holmkvist
Fjällström
Holmberg
Nilsson
Åström
Holmlund
Johansson
Bob erg
Lindström
Hedlund
Nilsson
Burman
Bengtsson
Holmkvist
Lindgren
Lundqvist
Wikström
Andersson
Westberg
Sjögren
Rismyrlidens vänner
c/o Bertil Andersson
Nordström
Larsson
Jansson
Västerbottens Norra
Fornminnesförening
Företagsarkivet i Westerbotten
F ahlgren
Holmbom
Elveros
Brännström
Moen
Nyström
Hedqvist
Lundmark
Alt in
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Vallgatan 12 B
Tjärhovsgatan 1OB
Karlgårdsvägen 14
Trädgårdsgatan 11
Vebomark 39
Kyrkogatan 16
Fältjägarvägen 39
Skärvägen 8
Kaplansvägen l
N. Yttervik 127
Tenarvägen 44
Åkroken 5
Klockarbergsvägen 1
Fältjägarvägen l O
Genvägen 7
Strandgatan 26
Brännäs 2420
Skärvägen 21
Södra Ersmark 470
Villagatan 21
Storgatan I 05 B
Länsmansgatan 22
Nyholm 44
Storgatan 43
Fältjägarvägen 31
Manhemsgatan 21 B
Paradisgränd 2
Skidspåret 8 A
Kläppvägen 2
Södra Hamngatan 27
Lackarbäcksgatan 9
Pulkstigen 12
Bäckvägen 18
Ridhusgatan 9
Åsgatan 20
Nygatan 63 B
Rörbäcksvägen 41 B
Tallbackagatan 3
Tegelbruksgatan 9
Odalgatan 6
Grönliden 14

931 37
931 32
931 62
931 31
930 10
930 55
931 44
930 15
931 44
931 91
931 46
930 47
931 44
931 44
934 31
931 31
930 55
930 15
934 41
930 55
931 35
931 44
936 91
930 55
931 44
931 34
903 63
903 39
932 33
932 33
431 66
931 51
930 15
931 50
931 41
931 30
752 57
931 64
632 28
931 37
936 92

Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Lövånger
Jörn
Skellefteå
Bureå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Byske
Skellefteå
Skellefteå
Kåge
Skellefteå
Jörn
Bureå
Ersmark
Jörn
Skellefteå
Skellefteå
Boliden
Jörn
Skellefteå
Skellefteå
Umeå
Umeå
Skelleftehamn
Skelleftehamn
Mölndal
Skellefteå
Bureå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Uppsala
Skellefteå
Eskilstuna
Skellefteå
Boliden

Romansvägen Il
Gärdsmark 260
N .Drängsmark 34
Nordanå

931
931
934
931

46
95
96
33

Skellefteå
Skellefteå
Kåge
Skellefteå

Nordanå
Ringvägen 6
ståttervägen 32
Brandelis väg 18 B
Vretgatan 24
skiftesgatan 65
Annastigen 23 K
Västergatan 2 1
Tuvagårdsvägen 32 A
Annastigen 23 A

931 33
934 32
931 38
931 33
931 33
931 55
931 70
931 62
931 49
931 70

Skellefteå
Kåge
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå

93 Bertil
94 Gertrud
95 Carl-Bertil
96 Astrid
97 Henning
98 Gudrun
99 Jeanette N.
100 Gunilla
103 Martha
104 Ulla
105 Kerstin
l 06 Christer
107 Rolf
108 Eivor
l 09 Ragnvald
110 Tyra
111
112 Sven-Erik
113 Bo
114 Bruno
115 Birger
118 Curt
119 Ancy
120 Emanuel
121 Efraim
122 Sara
123 Helge
124 Östen
127 Gerd
128 Verner
129 Jan-Olov
131 Göran
132 Olof
133 Ingegerd
134 Hjalmar
135 Elsa
136 Lars-Olof
137 Borghild
138 Gunilla
139 Gunnar
140 Joel
141 Ingegerd
142 Birgitta
143 Jan
144 Ingvar
145 Barbro
146 Ulf
147 Tage

Holmlund
Wik
Nygren
F ahlgren
Carlsson
Lundkvist
Lindh
Wikström
Hellgren
Jonsson
Forslund
Tjärnlund
Tjärnlund
Lindmark
Eriksson
Stenman
ABF Skellefteå
Pettersson
Marklund
Lundström
Eriksson
Pettersson
Boman
Jonsson
Sehlstedt
Lindmark
Lindmark
Andersson
Söderberg
Lundberg
Granberg
Winnberg
Widmark
Lundberg
Lundberg
Lundmark
Lundström
Söderström
Strömholm
Lindgren
Persson
Lundblad
Karlsson
Borg
Lundmark
Werkmäster
Mannberg
Nilsson

Bondegatan 20
Broänge 80
Fältjägarvägen 16 A
Tenorvägen 40
Jämsvägen 95
Köpmannagatan 16 B
Gråberg 26
Gummark 483
Tubvägen 13
Svedjegatan 18
Sopranvägen 26
Kapellgatan 9
Kapellgatan 9
Midsommarvägen 95
Ringvägen 39
Såggatan 3
Box 349
PI 89 Vebomark
Kungsgaran 34
Norrbackagatan 3 F
Bodbysund 20
Södra Åbyn 81
Finnåkersgatan 9
Västomsundet 107
Rågvägen 20
Menuettvägen 3
Menuettvägen 3
Andersvattnet 127
Ljusvattnet 34
Villagatan 6
Ringvägen 18
Torsgatan 19 F
Strandgatan 26
N. Byskeby 155
N. Byskeby 155
Sjön 123
Svedjegatan 11
Lasarettsvägen 20
N. Rudbecksgatan 5
Vallgatan 12 B
Böle 35
Vassunda Edeby 20
Jämsvägen 95
Krongatan 4
Salomonsvägen 39
Malma Ringväg 70 A
Norrstigen 9
Varvsgatan 14 C
SUMMA
121
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93 1 49
930 10
93144
931 46
934 93
931 31
931 97
931 95
931 45
937 31
931 46
936 32
936 32
976 31
930 47
934 32
931 24
930 10
972 41
931 37
937 93
937 91
937 31
937 91
931 45
931 46
931 46
937 94
937 91
937 31
937 32
931 38
931 31
930 47
930 47
931 94
934 31
931 32
752 36
931 37
935 93
741 91
934 93
931 48
934 32
756 45
931 56
931 34
st

Skellefteå
Lövånger
Skellefteå
Skellefteå
Kusmark
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Burträsk
Skellefteå
Boliden
Boliden
Luleå
By ske
Kåge
Skellefteå
Lövånger
Luleå
Skellefteå
Burträsk
Burträsk
Burträsk
Burträsk
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Burträsk
Burträsk
Burträsk
Burträsk
Skellefteå
Skellefteå
By ske
By ske
Skellefteå
Kåge
Skellefteå
Uppsala
Skellefteå
Norsjö
Knivsta
Kusmark
Skellefteå
Kåge
Uppsala
Skellefteå
Skellefteå

SKEFO
Verksamhetsplan f"ör 2000, antagen vid årsmötet 23 mars 2000.
Lokalhistoriska dagar för området Klemensnäs!Ursviken/Bergsbyn/Furunäset, förslagsvis
vid Mikaeli-helgen.
2

Fortsatt samarbete med Umeå universitet inom ramen för projekt "Kulturgräns Norr",
särskilt vad gäller Ske11eftebygdens industri- och näringslivshistoria.

3

Utgivning av två nummer av Skelleftebygden, en specialutgåva om Nils Nordlander och
en ordinarie höstutgåva.

4

Fortsatt och fördjupat samarbete med övriga kulturhistoriska föreningar, framför allt inom
ramen för Nordanåprojektet. Särskild uppgift för SKEFO blir att lyfta fram Nyborgs
möjligheter att utvecklas till museum för Skellefte Kompani .

5

Fortsatt stöd till det lokalhistoriska institutet och dess arbete, nu närmast den fortsatta
utgivningen av "Bönder och gårdar i Skellefte socken".

6

Vidareutvecklat samspel med Ske11eftebygdens skolor i enlighet med tidigare antagen
handl ingsplan.

7

Arrangemang med anledning av Ernst Westerlunds hundraårsdag för att lyfta fram hans
insatser och hans betydelse för den lokalhistoriska bredden i Skelleftebygden.

8

Initiativ för att finna samarbetsformer med SKERIA och högskoleområdet Aktuella
utvecklingsprojekt är bl.a. en kulturhistoriskt orienterad Europautbildning och en
dokumentationscentral för europeiska regioner, kommuner och församlingar

9

Särskilt intresse för Skelleftebygdens skeppsbyggnads- och sjöfartshistoria bl.a. med
anledning av Karlgårdsarkivet, föreningen Allmogebåtars fålbåtsbygge samt ökad närvaro
för Jakobstads Wapen under seglationssäsongen,

l O Övriga uppgifter:
Satsning på tidskriften "Västerbotten", både vad gäller spridning och bidrag till innehållet.
Fortsatt uppmärksamhet kring Landskyrkans tvåhundraårsjubileum.
Insatser för att lyfta fram Bure AB: s arkiv och verka för att det blir kvar i Bureå/Skellefteå/
Initiativ gällande arkeologiska undersökningar i Ske11eftebygden.
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LITTERA TURNYHETER
sammanställda av Stig Henrik Viklund
Under våren och sommaren 2000 har en hel dellitteratur av intresse för släkt- och hembygdsforskaren utkommit. Samtliga finns i museets faktarum KUNSKAPSKÄLLAN:
Aspliden i Byske socken l utg. av Asplidens studiegrupp.
Aspliden (tr. i Bureå), 2000. -Pris: 300:- kronor.
Bergstedt, Helge: Burvik-en plats på jorden, del Il
Skellefteå, 2000.- Pris: 180:- kr.
Bursiljorn text: Alvar Söderström ; bearbetning och komplettering: Inga Märta
Söderström-Wikrna n.
Skellefteå (tr. i Robertsfors), 2000. -Pris: 400:- kr.
Lundberg, Roland: Öhrviken: ett stycke tegelarkitektur l -C-uppsats vt 2000,
Umeå universitet, institutionen för konstvetenskap.
Lundgren, Sten: Gårdarna i Fjätbyn år 1999 : en by i Lövånger l sammanställd av Sten
Lundgren ; foto: Göran Sandberg och Kalle Gustafsson.Bureå (fr. i Skellefteå), 2000. - Pris: 175:Lundgren, Sten: Gårdarna i Kåsböle år 2000 : en by i Lövånger : en bildkavalkad
sammanställd av Sten Lundgren; med hjälpavIrene och Bernt Wikström.Bureå (fr. i Skellefteå), 2000. -Pris: 175:Lundgren, Sten: Gårdarna i Uttersjön år 2000 : en by i Lövånger : en bildkavalkad
sammanställd av Sten Lundgren ; med hjälp av Uttersjöns Byaförening. Bureå (fr. i Skellefteåj, 2000. -Pris: 175:Mjödvattnet förr och nu
Nordlander-symposiet 18mars 2000
utg. av SKEFO i samarbete med Skellefteå landsförsamling; red.: Harry Åkesson.
Skellefteå, 2000. (= Skelleftebygden 2000 special.) Pris: l 00:- kr.
Nordström, Britt-Marie: Skellefteås tidigare centralplats - handelsplatsens och
kyrkplatsens uppkomst och utveckling l utg. av Skellefteå hembygdsförening ; förord: S-H
Viklund. - Skellefteå, 2000. Pris: 40:- kr. (kan köpas i Kunskapskällan).
Risböle : natur och kultur l utg. av Risböle bysförening , (sammanställd av Sune
Andersson och Tage Lundgren). Risböle, 2000.
Sjögren, Thore: Kvarteren kring stadskyrkan : 12 kvartersstudieer mellan
Viktoriagatan och Manhemsgatan l utg. i samarbete med Föreningen Skelleftebygdens
släktforskare. - Skellefteå, 2000. (Staden som hembygd, Skellefteå.)- Pris: 100:- [kan köpas i
Kunskapskällan).
Sjögren, Thore: Skelleftebanan och Bolidens järnvägar l av Thore Sjögren & Rolf
Forslund.- Stockholm (tr. i Eksjö), 2000. (Svenska Järnvägsklubbens skriftserie nr 70)- Pris:
428:Söderström, Svante: Krönika om Bjuröklubb. Lövånger, 2000. -Pris: 195:-
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Minnesbilder av Ernst Westerlund

Ingvar Lundmark har med anledning av 100-årsminnet av Ernst Westerlunds
födelse samtalat med några personer, som på ett eller annat sätt arbetat tillsammans med honom .

Rolf Forsgren är en av dem som arbetade nära Ernst Westerlund. De två arbetade tillsammans på
Tidningen Norra Västerbotten under några år på 1940-talet, för det var som tidningsman Ernst
Westerlund började sitt verksamma liv. Då K H Wikström sommaren 1944 gav Rolf Forsgren en
provanställning på tidningen, hade Ernst Westerlund varit anställd på tidningen ända sedan 1919.
Fram till hösten 1947 trycktes Norra Västerbotten vid 10-11-tiden på förmiddagen. Arbetsdagarna på
en tidningsredaktion var inte reglerade, man arbetade helt enkelt till dess arbetet bedömdes vara så
pass klart att det skulle vara möjligt att få ut en tidning även sedan den just färdigproducerade
tidningen var utgiven och arbetsdagen kunde bli ganska lång.
Då Rolf Forsgrens första sommar som tidningsredaktör gick mot sitt slut hade ingenting blivit sagt om
provanställningen skulle gå över i fast anställning. Och inte dristade han sig till att fråga KH så han
gick till Ernst Westerlund och undrade oroligt vad han trodde om en fortsatt anställning.
- Va faan , det är klart att du ska fortsätta, du ska ge faan i va KH tycker, var redaktionssekreterare
Westerlunds raka besked. Och så blev det. Rolf Forsgrens provanställning på NV varade fram till
pensionering och han blev den som efterträdde Ernst Westerlund som redaktionssekreterare.
- Joo, minns Rolf Forgren, Ernst Westerlund var ingen vän av stora ord, men han använde mycket
svordomar. Och rökte oupphörligt, små turkcigarretter. Då den ena var slut tände han den andra.
Ernst Westerlunds okomplicerade sätt att vara , var förstås en av anledningarna till att han blev allmänt
omtyckt och accepterad av hög som låg. Han var den som verkligen kunde tala med bönder på
bönders vis och med de lärde på latin. Den skolgång han hade var sexårig folkskola med de korta
lästerminer som det var på den tiden. Latin hade han läst per korrespondens, liksom ett par andra
språk samt bland annat arkeologi, etnologi och litteratur.
Den nyhetsbevakande bemanningen på tidningsredaktionen under Ernst Westerlunds 30 år på
tidningen, bestod av en eller två skribenter. Det var födelsedags- och dödsrunor, olyckor, reportage
och allt vad som nu kan hända i en bygd, som skulle bevakas. Byarneddelare läste in sina referat som
sedan skulle skrivas ut från en raspande vaxrulle och i arla morgonstund skulle tidningssidorna brytas
under en redaktörs övervakning. Allt skulle en redaktör klara och fort skulle det gå . Och det ska väl
erkännas att när det gällde reportage så blev snabbt signaturen Aramis känd som den som gärna
skrev om gamla tider. Aramis skrev spaltkilometrar om hur folk slitit och hur de gamla generationerna
haft det. Under Ernst Westerlunds år på Norran blev också läsekretsen införstådd med att det fanns
ett stort musealt värde i gamla redskap som hade ersatts av nyare och som gärna kastades på
sophögen.
Undrade vad det var
- Det kom in folk på redaktionen strängt taget varenda dag och frågade efter Ernst, minns Rolf
Forsgren . De hade ofta nån gammal sak med sig och undrade vad det var och hur det skulle
användas. Och förvånansvärt ofta visste han . Ofta slutade besöket med att mannen, för det var alltid
en man, sa : "Dö få ä".
- Det stod en besökssoffa innanför dörren på redaktionen, berättar han . Det var inte ofta nån kunde
slå sig ner på den soffan , den var i regel belamrad med gamla saker och lyfte man på sofflocket var
det fullt där också och det stod grejer på golvet och lite över allt.
Ernst Westerlund var den som gärna drog en historia, ju mustigare desto bättre, långt ifrån alla
lämpade sig för tryck. Han var nöjd då han fått kollegerna att skratta hejdlöst och hans ansikte
skrynklade ihop sig i ett stort leende när han stod där med den vänstra handen fastklämd under den
högra överarmen med utsträckt underarm, medan han med pekfingret ihärdigt slog askan av sin turk.
En högst anständig historia som han gärna berättade var den om ersmarksbon som kom in på
redaktionen och ville ha hjälp med att formulera en notis. Sådant var ju vanligt förekommande och
självklart stod Ernst Westerlunds till tjänst också den här gången . Han var ju själv från Ersmark

80

dessutom. "Det är som bra folk dom som kom från Ersmark" , sa Ernst Westerlund i ett försök att
minska nervositeten hos mannen som nog var inne på en tidningsredaktion för första gången. Mannen
tittade på Ernst Westerlund en bra stund och så sa han : "Jåå, skräpe ha ju flötte dea."

Peter Gustafsson arbetade tillsammans med Ernst Westerlund under några år på museet under
1960- och 1970-talet och var den som övertog arbetet som museiintendent då Ernst Westerlund
slutade. Ernst Westerlund pensionerades 1965 men i kraft av sitt stora kunnande och sitt brinnande
intresse innebar pensioneringen ingen större förändring. Han hade kvar sin arbetsplats på museet och
den förändring som egentligen skedde var att han fortsättningsvis delade rum med Peter Gustafsson
som var den som övertog det administrativa arbetet så Ernst Westerlund fick ägna sig åt det han
egentligen helst ville göra; att forska och arbeta ute på fältet bland människorna.
- Det är ingen tvekan om att det var Ernst som tog ner den museala verksamheten på ett folkligt plan,
inte minst genom sitt flitiga skrivande i Norran, menar Peter Gustafsson. En gång per år redovisade
han namnen i Norran på alla som skänkt föremål till museet och det bidrog förstås också till att öka
folks intresse att komma till honom med föremål.
- Det var jätteskönt och det var roligt att arbeta med Ernst. Han var en kraftkarl med ett ungt sinne in i
det sista. Aldrig att han kom med några pekpinnar, aldrig att han gjorde sig märkvärdig genom sitt
stora kunnande och aldrig att han på något sätt lät visa att han var chef och den som bestämde.
Lite awaktande
Ernst Westerlunds som själv hade en minimal skolunderbyggnad höll en lite awaktande attityd till
akademiker. Han hade sett alltför mycket av de kunskapsluckor som kan uppstå när en person saknar
praktisk erfarenhet och måste förlita sig på den bokliga bildningen. Peter Gustafsson var tillsammans
med honom vid några tillfällen då Ernst Westerlunds djupa insikt om hur frågetecken skulle rätas ut,
visade sig klart överlägsen.
-Jag minns speciellt en gång , det var då kraftverket i Vargforsen byggdt.:, berättar Peter Gustafsson.
På stranden fanns några ganska stora stenrösen och Riksantikvarieämbetet blev inkopplat. Man höll
seminarier och det togs flygfotografier av dessa märkliga lämningar, men ingen kunde förklara vad det
egentligen kunde vara .
- Till slut var det nån som frågade Ernst så vi åkte upp och tittade. Han gick omkring och småmuttrade
som han brukade och så gjorde han som han alltid gjorde; gick in i närmaste gård och frågade om de
visste vad det var för stenrösen. "Jovisst", sa mannen. "Dom där stenhögarna var pappa med om att
lägga upp då dom byggde stenbrytarna i älven."
Dom är nog lite för fina av sig på ämbetet för att fråga vanligt folk, log Ernst Westerlund belåtet
efteråt. Och det finns anledning tro att han kände sig ganska nöjd när han ringde
Riksantikvarieämbetet och gav dem lösningen på det som gett dem så mycket huvudbry.
Brandkåren kom
En period fanns museets kansli och arkiv på övre våningen i Nordanågården och Ernst Westerlund
uttryckte många gånger sin stora rädsla för att det gamla trähuset skulle börja brinna och förstöra
arkivmaterial och bilder som museet hade. Men en gång var det han själv som ställde till det så
brandkåren kom med tjutande syrener.
Han satt tillsammans med Karl-Bertil stenmark på övervåningen , de hade mycket gemensamt att
prata om . Plötsligt hör det hur brandkåren kommer och de tjutande sirenema tystnar utanför bron och
de springer ner för att höra vad som står på .
- Det är enda gången som jag har sett Ernst Westerlund skamsen , berättar Peter Gustafsson, och så
här efteråt ler han gott vid minnet. Det fanns en rökdetektor ovanför Ernst Westerlunds skrivbord och
det var den som hade gett utslag av de två storrökarna. l vanliga fall brukade vi binda en platspåse
över detektorn för att den inte skulle ge utslag jämt, men den här gången hade vi missat det.
Men en liten dusör var fick allt de två storrökarna betala för den onödiga brandkårsutryckningen.
Blev hedersdoktor
• Ernst Westerlund hade totalsynen, han såg inga gränser mellan etnologi och arkeologi. Han kunde
väldigt mycket och han var mycket källkritisk, sa aldrig nånting som inte var riktigt. Han var en stor
inspiratör att få jobba under.
Att Ernst Westerlund blev promoverad till hedersdoktor, gladde Peter Gustafsson mycket. Glad var
också Ernst Wester1und .
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- Det är ingen som helst tvekan om att Ernst verkligen uppskattade utnämningen, säger han. Han sa
det aldrig direkt men vi som fanns nära honom kunde inte undgå att märka att han verkligen kände sig
hedrad.
- Det är bara så fruktansvärt synd att vi aldrig hann sätta oss ner och skriva ner åtminstone en del av
allt som han visste och kunde. Han tog alldeles för mycket med sig när han helt oväntat dog. Men det
gavs aldrig nåt riktigt tillfälle att intervjua honom och han var ju inte den som ville ställa sig själv i
fokus.

Asta Brandt är nog den som tillbringade flest arbetstimmar tillsammans med Ernst Westerlund under
hans sista tio år. Samarbetet startade med utgrävningarna i Bjurselet i mitten av 1960-talet och sedan
blev det att följa med honom på de otaliga besöken i byarna.
- Kom nu flicka, nu far vi, sa han, och då var det bara att ta på sig och åka. Vi var ett par som var ute
tillsammans väldigt mycket och det var alltid lika roligt att vara med Ernst. Han var ju så omåttligt
populär, folk blev glada när han kom, dom han aldrig hade träffat förut tyckte genast om honom. Man
längtade alltid till nästa dag, kartn var fantastisk. Han bjöd verkligen på sig själv.
- Han var ju en hyperkändis, alla, precis alla visste vem Ernst Westerlund var. Det var verkligen ett
stort nöje att få vara ute i byarna med en så populär person. Lite disträ kunde han bli när han försvann
in i sina funderingar om nån uppgift han fått eller nåt fynd som var gjort. Så ibland fick man hålla reda
både på plånbok och tobak åt honom.
- Ernst ingav sån trygghet, han var så ödmjuk, gjorde sig aldrig märkvärdig, det var väl därför han alltid
fick sån fin kontakt med folk. Det var så oändligt mycket jag fick lära av honom, han blev som en
pappa för mej, det var många roliga episoder vi fick vara med om tillsammans. Han var alltid mån om
att jag skulle lära, jag kan inte förstå att han kunde ha sånt tålamod med att berätta och förklara. Det
är verkligen en stor ynnest att ha fått vara tillsammans med en sån som Ernst Westerlund.

Eivor Andersson som under många år var ansvarig för Vuxenskolans verksamhet i Skellefteå, hade
också mycket samröre med Ernst Westerlund.
- Vuxenskolan i Skellefteå var nog först i landet med att dokumentera bygden på ett så omfattande
sätt som vi gjorde, berättar Eivor Andersson. Och Ernst var förstås i högsta grad med, han hade ju så
oerhört mycket material att bidra med efter alla sina byaundersökningar. Det började med Bäcks by
och sedan kom Ullbergsträsk och därefter kom en lång rad av byar.
- Jag var den som organiserade det hela och Ernst och jag var mycket tillsammans ute i byarna. Han
var jättefin att arbeta med, lätt att ha att göra med på alla de sätt. Han hann ju med allting, han
noterade gamla vägar, nyodlingar, gamla vägmärken och allt. Och Ernst ledde studiecirklar och han
var med på våra byautställningar och han hade alltid en massa mycket fina ideer om hur saker och
ting skulle göras. Och Kvarnspelet på Nordanå var det Sture Kartsson, Ernst och jag som startade och
det var förstås Ernst som hade skrivit dialogen .
En egenskap som han också hade var den suveräna förmåga att umgås med alla slags människor,
vilket gjorde att han fick veta så oerhört mycket.
Hon menar vidare att Vuxenskolans uppskattade utgåvor "Ett sekel i Skelleftebygden", och "Folkmål i
Skelleftebygden", inte skulle ha varit mycket att komma med utan Ernst Westertunds medverkan.

Per-Uno Agren hade under sina år som museichef för länsmuseet i Umeå, tidvis mycket samröre
med Ernst Westerlund.
- Det verkligt märkvärdiga med Ernst var den stora kunskapsbredden hos honom. Han var dessutom
en färgstark person i all sin anspråklöshet, en fascinerande, generös och positiv person med en väldig
arbetsförmåga, säger Per-Uno Ågren.
Han berättar hur Ernst Westerlund redan som 20-åring hade med en artikel när tidskriften
Västerbotten gavs ut första gången 1920. Och när han från 1950 blev museiintendent och kunde ägna
all sin tid åt att skingra dunklet kring hur människor levat i gångna tider, blev han som gammal
tidningsman den som under många år fick huvudansvaret för redigeringen av årsboken.
- Ernst skickade in många artiklar till årsboken och en liten glimt av hans anspråkslöshet kan man få
när man vet att längst upp på första manussidan hade han alltid skrivit "fria strykningar och ändringar".
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- Han samlade även dialekter till dialektarkivet för övre Norr1ands bygdemål och han biträdde också
landsarkivet i Uppsala med dialekter. Det är alldeles klart att han i mycket väsentlig grad har bidragit
till den kulturhistoriska forskn ingen.

Annika Sander på Skellefteå museum ställer sig med förtjusning i den långa raden av Ernst
Wester1und-beundrare.
- Han var en fantastisk människa, tycker hon. Det var verkligen en förmån att få arbeta så nära den
mångkunnige berättaren och storrökaren. När han bö~ade berätta, och det gjorde han ofta och gärna ,
glömde han bort att röka och cigarretten blev en enda lång askpelare. Då började han sakta treva över
kroppen efter en ny cigarrett, inte hektiskt och otåligt som storrökare ofta gör.
När Annika Sander efter Ernst Westerlunds bortgång kom till någon by där han varit var folk
oförbehållsamt positiva. "Du måste komma in och se, när Ernst var här hann han aldrig se det här", lät
det ofta.

Stig-Henrik Wiklund hann också arbeta under Ernst Wester1unds ledning på museet.
- En sak som jag verkligen lärde av honom, var vikten av att ägna människor tid. Hur upptagen Ernst
än var, om det kom någon, en skolungdom eller vem som helst, så la han ifrån sig allt vad han hade
för händer och besökaren måste ha upplevt att han ingenting annat hade att göra än att prata med
dom. Av honom lärde jag mig hur man tog emot besökare och jag gör vad jag kan för att hålla hans
positiva anda vid liv här på museet.
Det var också Stig-Henrik Wiklund som fick uppdraget att sammanställa den bibliografi som finns över
vad Ernst Westerlund publicerade under sitt mycket aktiva liv.
- Mot slutet av bibliografin hade jag mycket med honom att göra då vi gick igen olika saker och skulle
kontrollera och komplettera . Jag upplevde Ernst som en stor man, positiv och givande.
Ernst Westerlund var mycket anlitad som föredragshållare och Stig-Henrik Wiklund tycker det är
angeläget att folk får veta att på museet finns Ernst Westerlunds föredragskoncept inbundna i sex
stora band.

Lennart Sundqvist är arkeolog, anställd vid Skellefteå museum och han lärde känna Ernst
Wester1und redan 1961, han tycker han fick lära sig väldigt mycket av honom .
- Ernst var tveklöst den styvaste pedagog jag har träffat. Han gav sig tid, man fick uttömmande svar
och som den stora berättare han var kunde han också förklara abstrakta saker. Jag hörde ungdomar
som kanske inte ställde så bra frågor alla gånger, han hjälpte dom, ställde själv de frågor han förstod
att de försökt ställa, och så han gav svaren på ett sätt som gjorde det intressant att lyssna.
Lennart Sundqvist menar att det var Ernst Westerlund som lärde honom att se människan bakom
prylarna, att det inte är prylarna som är det viktiga. Att ett fynd av en så enkel sak som en yxa kan
avslöja oerhört mycket om människan bakom. Valet av material, hur välgjord den är, på vilket sätt
yxan var tänkt att användas. Att med föremålens hjälp kunna utläsa sambanden mellan olika
tidsepoker hade inte utbildningsåren gett mycket kunskaper om . Det var en annan väsentlig sak han
fick lära av honom.
Ju längre jag har jobbat med arkeologi desto mer har jag förstått hur enorm Ernst var, han var en
föregångare på många sätt. De arkeologiska utgrävningarna i bygden hade inte tillnärmelsevis
blivit vad de blev utan honom . Och han bildade ett fantastiskt fint team tillsammans med Peter
Gustafsson.
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