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I skriften SKELLEFTEBYGDEN ska i rorsta hand
finnas plats ror lokalforskare att där redovisa sina
forskarresultat Det är viktigt att dessa artiklar kan
komma ut i tryck och inte hamnar bortglömda i någon byrålåda. All kunskap och allt vetande om vår
lokala historia och lokala företeelser är viktigt att
dokumentera och visa upp. Nästa forskare kan hitta
felande pusselbitar eller få uppslag till fortsatt sökande. Så därllir! Du som läser detta: Har du något intressant i dina gömmor, så hör av dig!!
SKELLEFTEBYGDEN är dessutom medlemsskrift
för roreningen SKEFO.
SKEFOs styrelse har beslutat att SKELLEFTEBYGDEN i år på prov ska komma ut med två nummer.
De kommer var och en bli något tunnare än årsskriften, men sammanlagt finnas utrymme ror fler artiklar. Dessutom bör den fungera bättre som medlemstidning. Det blir lättare att genom skriften informera
om fOreningens verksamheter vår och höst.

Tidskriftens utseende rorändras också något - lite
rorsiktigt i detta rorsta steg. Tack vare blandningen
av en och två spalter utnyttjas sidorna bättre. Samtidigt minskas typstorleken till l O punkter. Det ska
nog inte behöva försämra läsbarheten. Anledningen
är bl.a. att vi på detta sätt kan hålla ner vikten. Portot är dyrt!
Nwnmer 200111 domineras av ett block artiklar om
varvsplatser och sjöfart i våra trakter. Det är samtidigt en redovisning av de roredrag som hölls i ämnet
vid ett seminarium 2 november 2000.
Detta nwnmer av Skelleftebygden ger också glimtar

från minnesdagen för Ernst Westerlund, som samlade närmare femhundra deltagare på Nordanå den Il
november samt ytterligare ett antal bidrag av rorhoppningsvis allmänt intresse. Trevlig läsning tillönskas!
Ett nytt nummer kommer till hösten.
Red.
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"Skellefteå- sjöfartsbygd som vänt havet ryggen!?"
Rolf Granstrand
Ja, den här tillspetsade rubriken innehåller två påståenden, som båda går att ifrågasätta.
För det första; är det rimligt att beteckna Skelleftebygden, som en sjöfartsbygd? Och i så fall under vilken
period?
Den frågeställningen bildade utgångspunkt för ett seminarium SKEFO arrangerade i höstas i samarbete med
Jacobstads Wapens vänner med en rad kunniga inledare, vars bidrag utgör en av huvudpunktema llir detta
nummer av Skelleftebygden. Och utan att gå in mer i detalj, så kan vi väl konstatera att svaret på frågan rimligen är Ja och att sjöfartsperioden är mycket lång från äldsta tid och åtminstone fram till andra världskriget.
Men hur är det med det andra tankeledet; har Skelleftebygden under efterkrigstiden vänt havet ryggen ? Har
sjöfarten llirsvunnit ur det allmänna medvetandet ? En sån frågeställning har llirvisso en subjektiv prägel
och besvaras sannolikt olika av en som jobbar ute på Rönnskär eller i Skellefteharnn, där lastmängderna är
större än nånsin (nästan 1,3 miljoner ton år 2000! ), och av en ordinär stadsbo, som inte längre ens kan hitta
skeppslistan i ortstidningarna !
Men vad som är ostridigt är att det kulturhistoriska intresset för sjöfarten i alla dess former ökat under 90talet. Båtmuseet i Stackgrönnan har blivit ett av kommunens mest frekventerade utflyktsmål, inte bara på
grund av goda räksmörgåsar, och Jacobstads Wapen årliga seglatser mellan hamnar längs Skelleftekusten
har gett tusentals skelleftebor egen erfarenhet av att flirdas med ett skepp från segelfartygsepoken, om än i
nybyggd kopia! Och i Föreningen Allmogebåtars regi byggs den ena båten efter den andra efter klassisk llirlaga, skötbåtar, isekor och nu denna vinter en fullstor flilbåt!
Flera nyfunna- eller nyordnade - arkiv har gett oss ny kunskap om bygdens skeppsbyggare och redare, t. ex.
Karlgårdsarkivet och Bure AB:s arkiv, och på flera hålllängs kusten planeras museer eller andra kulturhistoriska besöksmål, t.ex. i Renholmen, Furuögrund, Bureå och Bjuröklubb. För att inte tala om Avafjärdsprojektet, dvs. planerna på att återskapa segelleden in till Lövångers kyrka ! Så nog våras det för skeiIeftebygdens sjöfartshistoria ...

Klitida wrosplatser vid 110rm tNbtubotuiiSitusun
(ejurbla Carl-Ola AntiemonochKuN Bob#g. PG 1980)
1 Furuholmen
2 Busllösundet
3 Renholmen

4 Abyn
5 Bysile
6 &rgskiiret
7 Bastuholmen
80..
9 Surmattd
10 Karlgdrd
11 Striimsör
12 TufXln
13 &rgsbyn
14 Furunils
15 UrsviJ!en
16 Altkrholmen
17 Tellholmen
18 Bu.U
19 Byggni!sudtk
20 &rgskäret
21 GladaviJ!en (Kjelkrstedtska varvet)
22 Gladaiiiilen (''Olov A,.,.sa-wroet '')
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Sjöfart och hamnar i Skelleftebygden från 1500-talet till1700-talet
Ulf Lundström
Skeppsfarten var ett viktigt inslag i 1500-talets ekonomi i Västerbotten. Ännu fanns inte några städer i området varfOr handlande bönder och birkarlar hade en viktig roll att fylla. Vid sidan av landskapets egna handelsmän besöktes området av köpmän från Stockholm och andra mellansvenska städer men även av karelska
köpmän från Ladogaområdet och Vita havskusten. De sistnämnda köpmännen besökte främst marknaden i
Tomeå som hölls vid midsommartid. Både köpmän från Skellefteå socken samt bönder som ville sälja skinn
och fisk besökte marknaden.
I Västerbotten var en mängd olika näringar viktiga såsom boskapsskötsel, havsfiske, säljakt, fjällträskfiske i
socknens västliga utkanter samt in i Lappmarken, laxfiske i älvarna, handel, jakt och jordbruk. Boskapsskötseln var mycket viktig eftersom området hade god tillgång på slåttermarker. Boskapen gav produkter som
smör, ost samt hudar och skinn.
I Avafjärden vid Lövånger gjordes 1926 ett fartygsfynd som under 1960-talet fick sin datering till 1400talets senare del. Set Jansson på Skellefteå museum har gjort en rekonstruktion av fartyget och då beräknat
längden till ca 12 meter. Fartyget var sannolikt nyttjat av seglande bönder. Dessa fartyg ägdes vanligen i lag
av två bönder och lasten på en flird till Stockholm kunde bestå av fbljande persedlar som Östen Cle-metsson
på Falmark l hade år 1582 när han besökte Stockholm. 40 lispund torrfisk, 4 tunnor strömming, 32 hudar
samt 200 bockar.
Man frågar sig om det går att göra flera fartygsfynd i området. Ja, kanske. Den störste köpmannen under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet var Olof Andersson i Tåme, även kallad Tåmffirsten, dvs. TAmefursten. Han bodde vid en numera avsnörd havsvik, där kanske någon övergiven skuta kan ligga ner på botten eller i bottendyn. Han bodde på Tåme 4 som då låg alldeles vid havsviken. Olof Andersson var även engagerad vid bygget av galejor for kronan i Kåge åren 1586 och 1587. Olof Andersson i Tåme och Nils
Hansson i Östanbäck fick 1586 tillsammans med 4 andra bönder 333 daler och 3 mark fbr att de högg, framfbrde och upptäljde skeppsvirke. Betalningen gällde även ersättning till timmermäns lön och kost samt fbr
kol och smedje-drängsdagverk.
Tre platser inom Skellefteå socken hade flera köpmän, nämligen, Storkåge, Bureå och Falmark I Storkåge
och Bureå fanns viktiga hamnar. Utanffir bägge dessa orter finns en ö med namnet Björkön. ön i Storkåge
kallades tidigare ffir Björkön och namnet lever kvar i namnen på två mindre holmar utanffir, nämligen Inre
och Yttre Björköskäret Ön kallades 1703-04 for Björkholmen. Björkön vid Bureå finns med på sockenkartan från 1664. Flera forskare har spekulerat över om namnet kan syfta på att öarna var handelsplatser där
Bjärköarätten, medeltidens stads- och handelslag, gällde. Vid många betydande hamnar efter Norrlandskusten finns namnet Björkön.
Skellefteå socken hade under 1500-talet täta kontakter med Stockholm och Mälardalen och det hänger ihop
med den omfattande bondeseglation som då ffirekom. Västerbotten hade ännu inga städer och landsköpmännen tolererades ännu av kronan. De täta kontaktema visar sig i släktkontakter mellan Skellefteå socken och
Mälardalen. Tack vare Johannes Bureus släktregister som drygt 100 år före kyrkböckerna började ffiras tar
vi en unik inblick i flyttningsrörelser och namnskick
Men åren 1621-22 när Västerbotten fick sina städer fbrändrades läget. Skellefteå och Burträsk socknar hamnade under Piteå handelsdistrikt och bönderna kunde inte längre segla till sina forna avsättningshamnar.
Lövångers socken hamnade under Umeå stads distrikt. Alla kontakter med huvudstaden sköttes nu av borgare från Piteå och Umeå. Visserligen fortsätter västerbottningar att flytta till Stockholm men det tycks som att
flyttningarna minskar. Däremot tilläts bönderna som en undantagsbestämmelse att segla på andra städer i
Norrland. För Skellefteå socken blev Härnösand den viktigaste handelsplatsen.
En verksamhet som kunde pågå ostörd av den nya handelslagstiftningen var kalkutffirseln. Viktiga avsättningsområden ffir kalken från området norr om Skellefteälven, från Morön ner till Ursviken, var Österbotten
och Ångermanland. Kalken brändes nere vid älven, bl.a. på Bergsholmen och området vid nuvarande Moröskolan, och ilirdes på kalkbaxar som ägde~llY bönder i Skellefteå socken, till sin destination.
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Personer i socknarna Burträsk, Skellefteå och Lövånger kunde dock etablera sig som borgare i Piteå och
Umeå. Många sådana exempel finns från 1600-talet och 1700-talet.
Efter 1765 när Bottniska handelstvånget uppmjukades ökade handeln och personer kunde åter börja segla på
Stockholm.
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Tåme 1648. Gård nr J på kartan är Töre 4 som beboddes av Jon Andersson, sonson till OlofAndersson.
Träsket till höger är Nördavan.

UlfLundström (red.), Skellefteå socken 1650-1790- bönder, hantverkare och soldater.
I början av maj beräknas boken komma ut och den är en fortsättning på Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650. I den nya boken, som bygger på
Knut Lundbergs familjeregis över Skellefteå socken 1650-1750, finns samtliga
soldatrotar inom Skellefteå kompani samt nybyggena under perioden. Boken
innehåller även uppgifter om hantverkare och olika förtroendeuppdrag som
länsman, nämndeman och sexman. Vidare kan man läsa om Prästbordet med
dess rörliga befolkning som tidigt antar släktnamn. Här finns även allmänna
kapitel om bygdens historia som bl.a. behandlar gränser, olika näringar, kontakter med andra bygder, vägar och andra kommunikationer, variationer i dialekter, nybyggen, allmänningen, namnskick och etniska grupper. Knut Lundr----------_J bergs uppgifter har kompletterats med material från många olika källor och där
även nyutkomna verk rörande grannsocknar har konsfirerat
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skeppsbyggnadsvirke i Skellefteskogen 1759
Per Andre
Möjligheten att i Skellefteskogen finna gott skeppsvirke blev ordentligt undersökt redan år 1759. Det var
den framstående skeppsbyggaren F H af Chapman som under en resa runt Bottenviken 1758-59 besökte
Skellefteå. Flottan behövde för de stora linjeskeppen ett starkt och hållbart virke. Endast ek ansågs duga och
det började bli ont om lämplig ekskog i landet. af Chapman ansåg att även den norrländska furan skulle kunna användas och tOretog resan för att undersöka hur mycket skeppsvirke som fanns i kustskogarna. Han hade
räknat ut att ett fartyg av furuvirke hade en livslängd som var 2/3 av ett ekskepps men kostade bara 1/3.
af Chapman reste finska sidan av Bottenvikskusten norrut och fann där trakter med gott om lämpligt skeppsvirke medan den bästa skogen redan var huggen på andra håll. När han i Torneå vände söderöver fann han
snart lämplig skog och dessutom på Bergön i Kalix skärgård en mycket bra plats for ett skeppsvarv. Övertygade t o m landshövdingen i Umeå att där fridlysa ett par skogrika öar. Men något örlogsvarv blev det aldrig.
Vid Kinnbäck och Avan kom af Chapman in i Skellefteå socken och fann där ganska litet skog. Kanske
skulle man kunna finna 500 träd tjänliga till skeppsplankor, trodde han. Piteåborna hade redan låtit hugga
plankor till klinkskutor, men de brukade inte längre plankor än 12 alnar.
I Byske fanns ingen duglig skog, mest ihålig, var det snabba omdömet. Men en
halv mil väster om Drängsmark böljade en skog som var en tre mil i fyrkant och
där det fanns en mängd grova och långa träd som borde räcka till 8 a l O stora
fartyg. Det fanns också en lämplig plats fOr att bygga dessa skepp: Kattisholmen i
Kågefjärden.

Mått
l aln =0,6 m
l fot= 0,3 m
l tum = 2,5 cm

Vid Skellefteå kyrka berättades det fOr af Chapman att det i Gummark fanns mycket grov skog - dit gav han
sig inte tid att fara - men på "Skelleftenäset" och Degerön hittade han också ganska grova träd, dock var
många fulla med "tjörn", "sköror" och rötor. Dessutom hade de ofta vattved och var spruckna.
I Burvikstrakten fanns en myckenhet skog, lämplig till skeppsvirke, några träd var tjänliga till master, 25
tum tjocka 1O fot från nederänden och 50-60 fot till första kvist. Där hittade af Chapman också en lämplig
plats för ett skeppsvarv och han undersökte tillgången på arbetskraft i de närmaste byarna - att alla kunde
hantera timmermansverktygen tog han tydligen fOr givet. Skissade också på arbetskostnader: arbetstid 4
fin - 9 em, mat 4 gånger om dagen, mjölk, smör, mjöl och strömming, inget kött.
Överallt efter kusten bedrevs tjärbränning och många träd var odugliga till skeppsvirke därför att de var katade. (Växande tallar hade barkats så långt upp man kunde nå med yxan, efter några år blev denna del impregnerad med kåda och lämplig som tjärved.)
af Chapman klagade ofta häröver. På Burön var det kanske allra värst. Där hade kronobefallningsman Björk
bränt tjära och använt tallar upp till 20 tum grova, så det var inte mycket skeppsvirke kvar av den vackra
skogen.
Enligt domboken fick Björk 1746 av Bureböndema rätt att ta tjärved på Burön, dock inte av träd som kunde
ge timmer eller sågvirke - ett undantag som han tydligen aldrig brytt sig om. 'l
Vid tjärbränningen på Burön inträffade en svår olycka. En tjärdal hade blivit dåligt släckt och midsommardagens morgon år 1752 kom elden lös. All tjära låg kvar i tunnor omkring dalen och brann upp. 2> Tur att det
drabbade kronobefallningsman, fOr en vanlig, enkel bonde hade detta varit ekonomisk katastrof.
På Skallön antecknade af Chapman ingen tjärbränning, träden var där grova, men kvistiga, dugliga till exempelvis kölar.
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I Skellefteå fann af Chapman alltså lång och grov skog endast på några få ställen. En del fanns på öar i havet
andra fick sökas upp till 5 mil inåt land. Till skeppsvirke var han nöjd med tallar som höll 20-24 tum vid
stubben och var kvistfria 10-20 alnar. Träd dugliga till master hittade han endast några få i socknen (25 tum
grova 5 alnar från nedre änden och 25 å 30 alnar till ilirsta kvist). Och det intressanta är att han i den dittills
tämligen orörda Skellefteskogen måste söka efter lämpliga skogsbestånd. Sådana var tydligen inte alls vanliga.

Noter:
l) Skellefteå dombok, vårtinget 1752, s 72
2)
Il
Il
Il
1753, s 419+
Litteratur:
Toivanen, P, 1985: Fredrik Henrik Chapmanin pojan
maan matka 1758-59, Oulu

Denna 400-årigafura, 27m hög, 90 cm under bark i
stubbskäret, skulle dugt till mastämne åt af Chapman
om den kvistfria stamdelen varit något längre.
(Ur Domänstyreisens årsberättelseför 1893)

segelfartyg
l artiklarna nämns olika typer av segelfartyg ochjag
förmodar att några av läsarna - liksom Red - inte
är helt säker på skillnaden mellan de olika fartygstyperna.
Därför en liten kortkurs för landkrabbor från
Bonniers CD-ROM Compakt 99.

Bark
. - - - - - - - -- -----. Barkskepp, tremastat (någon gång
tyr- eller femmastat) segelfartyg med
rår på alla master
utom den aktersta,
som bär snedsegel.
Skonare (skonert),

Brigg

c___ _ _ _ _ _ _ _ __J

. . . - - - - - - - - - - - . . . . , segelfartyg med
två eller flera
master, riggade
med snedsegel.
Tvåmastade sko-

Tvåmastat segelfartyg med råsegel på
båda masterna och
på den aktre
(stormasten) även ett
gaffelsegel, briggsegel. Briggen kan ses
som en tvåmastad

~i~i~~~~~r~

L

fullriggare och små örlogsfartyg riggades ofta som .:r~
briggar.

En slätskonare är slättoppad, dvs. utan råsegel
(på fockmasten).
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,vc

l
C".

Skelleftebygden 2001/1

Båtvarv inom Lövångerskusten.
Albert Magnusson
Att västerbottningen och dänned även lövångersborna varit goda båtbyggare är känt intill våra dagar och
kanske ger Evert Taube omedvetet ett bra betyg om de båtar som byggts i denna landsända då han i sin bok
"Jag kornmer av ett brusande hav", låter sin farfar Otto, som var gift och bosatt å Selsberg i Lövånger berätta: "det var ett barkskepp ifrån Ume, det enda som inte förliste i cyklonen vi fick på Bengaliska bukten."
Han menar uppenbarligen att här byggdes stabila och sjövärdiga båtar vilka kunde klara av svåra stormar.
Man vet att redan under 15- och 1600- talen byggdes rätt stora båtar längs vår kust. Inte bara ilir eget bruk i
den så kallade bondeseglationen utan även ilir Stock:holmsborgamas och skärgårdsflottans räkning.
De båtar vilka byggdes ilir kustnära sjöfart var inte så stora, de liknade i stort sett nuvarande skötbåtar och
de s. k. "fii.hlbåtar" som användes i sälf!ngsten. Men för längre transporter har nog betydligt större båtar använts vilket uppgifter från Österbotten antyder. Dessa större farkoster var betydelsefulla då de ombesörjde
både gods- och passagerartransporter längs kusten ned till Stock:holm men också över Bottenviken till dess
östra sida. Ofta med last av salt strömming till och med spannmål tillbaka hem. Deras storlek var begränsad
av statsmakten ilir att dess ägare inte skulle frestas ge sig ut på längre resor till främmande länder. Men via
Österbotten och Finska viken kunde köpcentra nås längre österut.
Dessa båtar är inte kända till vare sig namn, ägare eller hemmahamn, men man vet att de varit många. I en
del handlingar från andra områden av vårt samhällsliv, vilka finns bevarade, omnämns då och då att vederbörande varit "skeppare", vad det nu i realiteten kan ha inneburit.
Att man byggt båtar av bra kvalitet vittnar de handlingar i Stock:holm vilka berättar att åtskilliga bondeseglare sålde sina båtar till köpmännen (borgarna) där, för att under vintern på nytt bygga sig en ny båt. De har
alltså blivit kända ilir bra och ändamålsenliga båtar och detta ledde kanske i sin tur till att när skärgårdsflottan skulle reorganiseras i början av 1600-talet så fick Västerbotten äran att bidraga med ett antal nybyggen.
Sverige hade mot slutet av 1500-talet haft en stor galärflotta, men kring sekelskiftet ilirsvinner den. Hur detta gick till är delvis höljt i dunkel eftersom källmaterialet är bristfiilligt.
När Gustav II Adolf på 1610-talet började reformera skärgårdsflottan lades stor vikt på galären som kunde
operera i grunda vatten inomskärs och inte var så beroende av vindens riktning. Tillsammans med större
krigsfartyg utgjorde de en allvarlig fara för en fiende.

Ar 1615 byggdes i Västerbotten sex stora s. k. Iodjor för krigsbruk. Två år senare byggdes inte mindre än
elva Iodjor inom länet. Kontaktman och även byggare av flera av dessa lodjor var Anders Mattson i Lövänger.
På vilket sätt han hade utvalts är okänt, men det troligaste är att han var en av dessa bondeseglare som
ibland sålt sin båt till någon stockholmsborgare och därvid gjort sig känd som bra båtbyggare i sjöfartskretsarna.
Fotnot
Gallir, en typ av krigsfartygfor rodd som var i bruk i Medelhavet och Östersjön ännu under 1700-talet;
ofta används ordet om alla rodda krigsfartyg.
Den medeltida galären var starkt forenklad Alla roddare satt på samma nivå. Tre roddare satt på samma
bänk och hanterade var sin åra.
Aven handelsgalärer byggdes. J mitten av 1500-talet skedde en rationalisering: de tre roddarna fick en
gemensam åra. Nu var roddtekniken så enkel att man kunde bemanna skeppen med galärslavar, straff- och
krigsfångar som kedjades vid årorna,
Under stora nordiska kriget 1700-21 blev skärgårds- och amfibiekriget viktigt, och både Ryssland och Sverige byggde upp galärjlottor. Svenska galärer roddes dock alltid av fria sjömän.
(Ur Bonnier Compact 99)
r. r
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Anders Mattson var vid denna tid relativt ung och blev med tiden även bonde och ägare av hemmanet nr 2 i
Bissjön. Men där har nog inte några lodjor byggts utan byggplatsen, varvet måste sökas på någon annan
plats.
Dessa galärer som var kombinerade segel och roddbåtar, blev mer och mer populära och figurerar i fartygslistorna även som bestyckade.
Kontrakten ilir vissa av de större båtarna angav att de skulle byggas med 60 fots ( 18 m) köllängd, 13 fots
( 3,9 m) bredd och 3-4 fots ( 0,9- 1,2 m) djupgående. Det rör sig således om farkoster som i storlek låg
nära det sena 1700-talets kanonslupar. Det byggdes också en del mindre galärer vilka kallades för "strossar",
särskilt grundgående båtar avsedda för mycket grunda vatten.
Lodjoma var försedda med en mast och hade l O- 12 par åror besättningarna bestod c:a 30 man. Hur många
lodjor som kom att byggas inom Lövånger framgår inte i handlingama och var de byggdes är likaså okänt.
Det mest troliga är ändå att det byggts lika stora båtar tidigare på samma ställe och att det använts även nu
ilir byggandet av dessa lodj or.
Ett tänkbart ställe är vid Kyrksjön som den här tiden stod i förbindelse med Avafjärden. Platsen låg centralt
och så att grundgående båtar kunde ännu i bötjan av 1600-talet taga sig ut ur fjärden, men snart skulle det
vara omöjligt att göra det.
Under 1930-talet arbetade ett par män med att förbättra en odlingsväg till Herr-Pehrsgärdan intill Avafjärden. De körde jord med häst och kärra från Grubbedal, ett ställe intill Kyrksjön, för att jämna till vägen. Efter ett tag bötjade de fundera över det tjocka humuslager som täckte platsen.
De kunde också konstatera att det säkerligen funnits några hus där. När de utfrågades var ilir sig, trodde de
att där legat ett fiskeläge någon gång i tiden men någon förklaring av det tjocka humuslagret hade de inte.
De uppskattade lagrets tjocklek till c:a 20 cm.
Om denna plats varit ett varv kan det förklaras då spån och byggrester "tweit" under 350 år hinner ombildas
till humus. Tyvärr blev denna plats inte noggrannare undersökt då området rätt snart blev bebyggt med villor
men där kan mycket väl byggts båtar under mycket lång tid.
Under 1700-talet kantades kusten av små skeppsvarv. Man övergick under detta århundrade från att bygga
på klink till kravell. Åtskilliga ättlingar till utflyttade lövångersbor kom tillbaka från Österbotten till Lövånger med goda kunskaper i hur modemare båtar byggdes.
Ett ilirhållande som inte tar glömmas angående tiden 1770 till 1800-talets första decennier är att en viss tillströmning av folk och kapital måste ha skett under tiden och att en viss efterfrågan på trävaror bötjade anas.
För att kunna exportera dessa krävdes fler och större båtar. Fartygsbyggandet sköt fart och inom Lövånger
byggdes en del båtar för köpmän från mellansverige, bl. a. I Bergskäret, den första udden söder infarten till
Bäckfjärden, rustades ett skeppsvarv till och där byggdes ett antal skutor under åren 1779 till 1794. Där
byggdes bl. a. "Åkers Bruk" som var 115 fot långt och 31 fot brett och det första inom länet byggda barkskeppet.
Senare blev Bergskäret en liten hamn med kaj vid den branta klippan där kalk, cement och handelsgödsel
långt senare lossats. Det sista magasinet fanns kvar fram till 1925. Nu är platsen ett litet fiskeläge för en fritidsfiskare.
Inne i Bjuröfjärden byggdes två skutor vid Ljungbladshällan och en sådan vid St. Uttingen. Det har talats
om ett bygge även i Gärdviken.
När strömmingen gick till som aldrig förr längs Lövångerskusten i slutet av 1830-talet, bildades Lövångers
Strömmingsbolag vars uppgift blev att köpa upp och frakta saltad strömming till Stockholmsområdet, samtidigt som spannmål skulle tagas i returlast tillbaka till Västerbotten.
Bolaget hade hyrt två skutor av patronen Wall i Ånäset men så mycket strömming anmäldes av fiskarna att
en skuta kom att köpas in för en billig penning. Den var i synnerligt dåligt skick, men lyckades ändå segla
sig tillbaka vid den ilirsta resan utan att en olycka intrffffade. Men skepparen Wallin vägrade gå ut med den
igen.
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Det var den närmaste anledningen till att ett skeppsvarv ordnades till på platsen där den första hamnplatsen
funnits i Kallviken. Där förbyggdes skutan och av bevarade räkenskaper framgår att kostnaden för denna
steg till oanade höjder. Men nu var den genomfl>rd och en ny byggarbetsplats hade tillkommit. En ny smedja och andra hus hade tillkommit och nu var det bara att fortsätta .
Under 1840-talet byggdes där två nya skutor, den senaste 1847, men det kan också vara två till då osäkerhet
råder om de byggdes i Kallviken eller Gladaviken. Båtarna bogserades efter sjösättningen till Ursviken fl>r
tackling.
l Lövånger fanns denna tid en mycket uppskattad svarvare, Michael Fällman i Gärde, vilken till stor del livnärde sig på att svarva och tillverka taljor och block till skeppsriggar. Han hade erhållit sitt mästarbrev
1825 "uti sjö - och stapelstaden Söderhamn, utfårdat av svarfvare- och blockmakareämbetet därstädes".
Han levererade sina alster efter en lång sträcka av kusten.

Den första hamnplatsen i Kallvikenfanns på den västra sidan och
där byggdes ett antal båtar under
J840-ta/et. Ivar Jonsson, på bilden, minns när pråmar byggdes
där.
(Foto:Albert Magnusson)

Det är intressant att se hur tillkomsten av en större båt gick till och hur lång tid det tog. Det började med att
i skogen leta upp granar med kraftiga rötter till spanten och därefter gräva ut dessa och tälja till dem en första gång. Virke till bordläggning skulle också väljas ut och de träden skulle avverkas under januari eller
februari månader när månen stod i nedan. Detta för att få så bra och segt virke som möjligt var. Allt var
mycket noggrant planerat.
Några båtar blev också reparerade och förbyggda på detta varv, men därefter övergick man till att bygga
pråmar vilket fortsattes med fram till böljan av 1930-talet. Mot slutet var det mest reparationer och vintertid
verkade det som uppläggningsplats.

I Gladaviken utanförAvan byggde grosshandlaren Clausen från Piteå upp en varvsplats med bötjan 1804.
Hans närmaste medarbetare då var L.P. Janse, även han från Piteå. Han var dock bosatt i Skellefteå. På
platsen var hemmansägaren och skepparen Anders Bergstedt närmast ansvarig.
Efter någon tid kom Clausens andelar att övertagas av grosshandlaren Carl Fredrik Liljevalch från Stockholm. Han hade stora intressen för Bottenviken och hade bötjat driva en del affiirer längs kusten, bl.a. startade han en terpentinfabrik i Skellefteå.
Leonard Janse fortsatte som chef för varvet och rederiverksamheten och förman i Gladaviken var nu Johan
Bergström. Anders Bergstedt var nu sedan en tid skeppare på ena av skutorna.
Att vara skeppare betydde inte enbart att fl>ra fartyget till bestämt mål, utan att också där föra förhandlingar
med de köpmän som skulle taga emot varorna. Ännu viktigare var att skaffa fram en ny last till sitt fartyg i
konkurrens med många andra i samma situation. Det framgår att det ibland kunde bära iväg till Kalmar eller
in i Finska viken eller till något annat mål innan det var dags för återflird till hemmahamnen.

r.

r~
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Det hände också att skutan fick segla på "lätten" hem vilket oftast betydde att sommarens seglatser gått med
fi>rlust. Det svåraste fi>r den tidens skutskeppare var att få betalt fOr den resa de gjort llir någon annan redare. Rederiverksamheten var den här tiden helt beroende på skepparens llinnåga att llira fi>rhandlingar om
och betalningar fOr dessa.
För skepparen Anders Bergstedt gick det inte så bra. Han tvingades låna pengar och en som gick i borgen
för honom var grannen i byn, tingsdomaren och lagmannen A. M. Kjellerstedt. När så Bergstedt råkade på
obestånd 1829 och därefter gjorde konkurs 1840, blev Kjellerstedt ägare av Bergstedts andelar i både varv
och rederi.
Detta var något helt oväntat llir honom som inte hade något intresse fik vare sig handel eller sjöfart. Dessutom var Kjellerstedt på god väg att bli helt blind. Han förlorade llir övrigt sin tjänst strax efteråt på grund av
sin dåliga syn.
Kjellerstedt llirsökte nu på alla tänkbara sätt bli av med sina andelar i denna verksamhet men lyckades inte.
I stället blev det så att verksamheten åren framöver drogs ned och småningom upphörde den helt.
Under åren 1804 till 1844 byggdes och reparerades sju båtar i Gladaviken.
Vid den sista rorbyggnaden som gällde ett örlogsfartyg som kantrat på redden i Ratan, visade det sig att båten blivit fOr tung och låg fOr djupt för att kunna komma ut på öppet vatten. Det lyckades till slut genom att
kalla samman ett stort uppbåd av folk som med rep fllsta långt upp på båtens master, kränga den på sidan
och på så sätt varpa den ut i rum sjö. Det blev den allra sista båten från varvet i Gladaviken.
Att skeppsbyggnad och reparationer av skutor innebar nya och välkomna arbeten för kustregionen är helt
uppenbart. Bara virkesanskaffningen och frakten av den till varvsplatsen krävde många dagsverken då allt
arbete skulle utföras manuellt. Det svåraste fOr våra skeppsbyggare och småredare var säkert att kunna ordna fram kapital till sin verksamhet.

Det sista skutbygget i Västerbotten

skeppsbyggmästare Samuel Andersson
(1843- 1912) med maka.
Reprofoto: Skelleftebild

Skonaren Hu/dia - sista skutbygget i Västerbotten
Reprofoto: Gaston Fällman
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Det sista skutbygget i Västerbotten
Folke Fahlgren
Under vintern 1891/92 byggdes en liten slättoppad skonare i Avan, Brännfors, Byske socken i Västerbottens
län. Det var fOnnodligen sista gången det byggdes ett seglande skepp i Västerbotten. Var skutans stapelbädd
låg kan inte med full säkerhet fastställas, men två platser är tänkbara. Den ena, och mest troliga, är cirka 200
meter öster om den yttre av ensfyrarna på Avalandet. Förre faktorn vid Renholmens sågverk, Anders Gustavsson, kunde erinra sig att han sett skutan byggas på denna plats. Bröderna Torsten och August Fahlgren i
Avan påstår också att skutan var byggd där. Då det även fanns en skeppssmedja ej långt därifrån fllrefaller
det som om denna plats var den rätta. Den andra platsen skulle kunna vara varvet i Buskösundet, som ligger
väl skyddat fllr väder och vind. Eventuellt kan skutan ha riggats där.
Skutan byggdes for ett partrederis räkning av skeppsbyggmästare Samuel Anderson ("Samuel Annersa")
från Hedensbyn, Skellefteå socken. Den l augusti 1892 inregistrerades skutan under namnet Hutdia och fick
registreringsnummer 272 i fartygsregistret. Hutdias dimensioner var 19,05 x 7,50 x 2,33 meter med tonnaget
57 br. t. och 55 nr. t. l juli 1897 såldes Huldia till Domsten i Skåne.
Ägare till skutan var hemmansägaren och skeppshandlaren Johan Algot Vikström, Avan, ,som ägde tre fjärdedelar samt fllrsteklassens sjökapten Johan Gustav Bergström från Ratan, som ägde en fjärdedel. Vikström
blev huvudredare.
Skeppare under Avan-tiden var tidvis under åren 1892 - 1897 Algot Vikström själv, J. Forsberg 1895 1896, Nils Öhlund 1896 samt M. Lindqvist 1897. Här kan även antagas att ägaren till en fjärdedel, sjökaptenen Johan Gustav Bergström från Ratan, var beflilhavare. Hur han kom in i partrederiet i Avan går ej att få
klarhet i.
Johan Algot Vikström var tydligen en driftig karl. Han var storbonde och drev en skeppshandel och nu blev
han redare och beflilhavare på det egna fartyget. På en av sina resor, när han var på väg in i hemmahamnen
Renholmen, seglade han på de s k Degemässtenama. Alla avabor vet var dessa stenar ligger och det visste
också Algot Vikström, ty han hade enligt avaboma prickat dem. Däckslasten som bestod av tomma strömmingsfjärdingar, gick över bord. Den dagen var Avafjärden full med flytande träkaggar.
Algot Vikström hade stora vyer både fOr sig själv och Avan. Han planerade bland annat att uppfOra ett sågverk på Avalandet mitt emot Renholmens sågverk. Detta forverkligades dock aldrig, då Vikström omkom
genom ett dråp, som ägde rum i en liten serveringslokal alldeles i närheten av Huldias stapelbädd, midsommardagens morgon den 24 juni 190 l.
Huldia bytte ägare ganska ofta. Som redan nämnts, såldes hon fllrsta gången till Domsten 1897. Ägare blev
ett partrederi bestående av tre bröder, Magnus, Ferdinand och Nils-Petter Lindqvist. Alla ägde en tredjedel
vardera. Magnus Lindqvist blev huvudredare och beflilhavare.
Den l november 1904 såldes HuJdia till Danmark. Ägare i Danmark blev skeppare B Hane och skeppsmäklare Fredrik Lorensen Knakkergaard i Nyköping Mors. Även Lemvig uppges som adress.
l Danmark kan namnbyte ha skett. I så fall döptes Huldia om till Bertha. Köpeskillingen var 4.500 kronor.
1905 återköptes skutan till Sverige. Nu vet man med bestämdhet att hon seglar under namnet Bertha. Ägare
blev Assar Persson från Skillinge. Köpesumman var 4.250 D kronor. Assar Persson var ensam ägare och
förde själv sitt fartyg. Under skillingetiden var Bertha forsäkrad fllr 2.833:33 kronor och premien var 77:95.
På våren 1907 såldes Bertha till skeppare Rudolf Pälsson i Pukavik och i juni såldes hon fi>r 3.800 kronor
till sjökaptenen Johan Fredrik Fromen, Kalmar. Han förde själv sitt fartyg. Fromen hade tyvärr otur, ty på
tOmatten den 2 september 1907 förliste Bertha vid Brantevik. Livräddningsstationen i Brantevik skriver följande i sin rapport:

(Forts. på nästa sida)
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" 1907 den 2 september.
Kl 9 tim. 30' eftm. strandade Svenske slätskornerten Bertha från Kalmar kapt. Fromen kommande
från Kalmar på resa till WeileDanmark vid södra ändan af Brantevik lastad med Björkstock, Order
om strandningen var strax inne och räddningsmanskapet sammankallades strax och var på sin post
fortast möjligt, jemte skuts, och var på strandningsstället kl l O eftm. Vid framkomsten var just besättningen 3 man ilandkomna med egen båt, fartyget stod fast längs med land, der di på lä sidan hade
skydd tor sjön, fiskebåt var utgången under samma tid men kunde inte angöra fartyget tilltolje fartyget låg inne i bränningen vid land, och temligen hög sjö rådde Winden S.O. frisk Bramsegels kultje
tjock luft men fyrsiktigt.
Branteviks lifräddningsstation
den 3 september 1907
L. Nilsson
Uppsyningsman"
Ett ögonvittne, på den tiden elvaåriga Anna Persson, som bodde i Brantevik alldeles vid strandningsstället
berättar:
"Vid l O- Il-tiden på kvällen hörde vi genom stormen att någon skrek, och skriken bara tilltog, så vi
gingo ut tor att kunna höra bättre. Det var beckmörkt. Det fanns inga lyktor på den tiden, men vi ilirstodo att någon var i sjönöd. Det fanns en bärgningsapparat på Brantevik, men den hann aldrig dit.
När det dröjde gick besättningen i sin egen livbåt, men den kapsejsade så besättningen kom i sjön. De
voro så nära land så att de i Brantevik boende sjömanshustrurna gingo ut i vattnet och hjälpte Berthas
besättning i land. Besättningen var tre man".
Bland dessa kvinnor var Anna Perssons mor. Så berättar Anna Persson.
Kapten Fromen påbörjade sin otursresa den 30 juli 1907 efter att ha intagit last av björkribbor i Kalmar tor
resa till Vejle, Danmark. Fromen hann ej längre än till Bergkvara då han tvingades att vända tillbaka till
Kalmar i en sydlig storm torenad med hög sjögång. Ankaret kastades i Kalmar den 31 juli.
l Kalmar fick Bertha ligga tor ankar till den 20 augusti på grund av det dåliga vädret. Ankaret lättades ånyo
och man stävar sydvart igen. Efter en besvärlig kryssning ner genom södra Kalmar sund så överraskades
man åter igen av oväder vid Utlängan. Det blev en omväxlande västlig vind och sydvästlig storm och man
tvingades söka skydd under Långöran. Där ankrade Fromen upp fönniddagen den 25 augusti. Ankaret lättas
samma dag för vinden hade kantrat till syd. Fromen länsar tillbaka till Bergkvara där de kom lyckligt i
hamn.
Den 29 augusti lättas ankaret ånyo. Under växlande vindar knegar Bertha sydvart. Färden går över södra Östersjön och ned mot Tyskland. Mellan den 31 augusti och l september siktas Areonas fyr. Vinden ökar nu
igen och den l september blåser det sydvästlig storm. Nu vänder Fromen och länsar ilir små segel nordost
hän, passerar torbi Sandhammaren och söker lä bakom skånska ostkusten. För att komma undan sätts fler segel och så småningom ankrar Bertha norr om Simrishamn. Kl 5 den 2 september på eftermiddagen lättas ankaret igen.
Sjögången är svår och färden går förbi Simrishamn. Under svåra vind- och sjöilirhållanden närmar de sig
Brantevik. Här begick F romen sitt stora misstag; han revar storseglet. Han märker ej i tid att de är fOr nära
land. Man försöker att åter hissa storseglet för att övervinna strömmarna men- för sent. Grundstötningen
var ett faktum. Bertha gick loss men fick förmodligen rodret torstört, ty hon blev manöveroduglig och åkte
på grund igen och bröts sönder. Detta skedde vid 21.30-tiden den 2 september vid södra Brantevik.
Vid sjöförklaringen finner "rådstufvurätten" i Simrishamn inget att anmärka mot kaptenen Johan Fredrik
Fromen. Med detta sattes punkt för den sist byggda seglaren i Västerbotten och därmed också på sätt och vis
ilir den glansfulla västerbottniska seglationsepoken.

SKEFOs LOKALHISTORISKA MÖTErBLIR l MALÅ 28·30SEPTEMBER
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
13

Skelleftebygden 2001/1

Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Bo Göran Edlund
Texten är hämtadfrån Folkrörelsearkivet i Västerbottens
historik som gjordes 1994.
~kC"Utftrli: S!)nht nll, ••Jt JJ s...:r.tLf fTF.A T fl O':l lUI,.ICH 41~ ' ' [
t m['>l: G2 mm li .,. t tfil

J: t'' lf. \ Tt'l 09n!17 !R ltfl •'

l

Folkrörelsearkivet böljade sin verksamhet hösten 1969. Tanken på ett folkrörelsearkiv var dock äldre.
Många organisationer hade startat omkring sekelskiftet och hade på 1950-talet stora arkiv. De organisationer
som hade egna möteslokaler kunde ha sitt växande arkivmaterial i dessa men hos övriga organisationer
vandrade materialet mellan olika funktionärer. Dåliga arkivlokaler och arkivspridning mellan funktionärerna
resulterade i att en mängd intressant arkivmaterialllirsvann. Vid organisationernas jubileumstillfiillen utarbetades ofta en historik och man måste då gå tillbaka till det äldre arkivmaterialet. Man kunde upptäcka besvärande luckor i dokumentationen och blev allt mer medveten om att problemet med arkivllirvaring måste
åtgärdas. På årskonferensen 1953 med Västerbottens ABF-distrikt uppmärksammades frågan men diskussionen ledde aldrig till något arbetarerörelsearkiv llir Västerbottens län.
På 1960-talet väcktes frågan åter inom arbetarerörelsen. Socialdemokraterna Karl-Herman Nordlund och
Mauritz Burman inlade 1963 en motion till Skellefteå stadsfullmäktige om inrättande av ett folkrörelsearkiv
i Skellefteå kommun. Detta llirverkligades dock ej men året därpå llirsökte Skellefteå FCO få till stånd ett
lokalt arbetarerörelsearkiv för Skelleftebygden men tyvärr utan resultat. Arkiv frågan togs 1966 åter upp
inom Västerbottens ABF-distrikt och vid denna tidpunkt hade arkivfrågan blivit akut hos många av länets
folkrörelser. Man insåg att ett folkrörelsearkiv geografiskt måste täcka hela länet och alla folkrörelseorganisationer. Arkivering av folkrörelsematerial hade blivit en angelägenhet llir alla typer av folkrörelseorganisationer och frågan bollades vidare till Länsbildningsllirbundet som i sin egenskap av samarbetsorganisation
llir länets studieförbund hade möjlighet att skapa en bred lösning av folkrörelsernas arkivproblem.
Frågan om inrättande av ett folkrörelsearkiv i länet togs upp 2 februari 1967 i länsbildningsllirbundets styrelse. En kommitte bestående av Per-Uno Ågren, K.G. Nilsson och Torsten Tegby fick i uppdrag att utreda
arkivets organisation. I juni 1967 llirelåg ett llirslag till organisation, varvid stadgellirslag till Stiftelsen
Folkrörelsernas arkiv i Västerbotten utarbetats av Torsten Tegby. Vid det konstituerande sammanträde 5
juni 1967 antogs ej stadgarna utan man konstaterade att llirslaget måste utredas ytterligare. Till interimsstyrelse llir blivande folkrörelsearkivet utsågs Ingvar Kvarnbrink, Torsten Tegby och Per-Uno Ågren.
Efter drygt ett år hade interimsstyrelsen åter arbetat fram ett stadgellirslag och man kallade till konstituerande sammanträde 26 juni 1968.
Vid detta sammanträde kunde man liksom llirra gången ej ena sig om stadgarna llir den planerade stiftelsen
utan organisationsärendet återemitterades till en arbetsgrupp llir vidare utredning. Arbetsgruppen bestod av
Erling Jacobsson, Ingvar Kvarnbrink, Sune Zacbrisson och Per-Uno Ågren. Vid sammanträdet presenterades
också en lösning av lokalfrågan. stiftelsen Västerbottens museum planerade vid denna tidpunkt en utbyggnad llir att skapa större utställningsyta. I anslutning till denna utbyggnad kunde man också skapa lokaler llir
folkrörelsearkivet. Ordffirande llir museet var Gösta Skoglund och med dennes folkrörelseengagemang kombinerat med ett intresse från landstingets sida kunde lokalprojektet så småningom llirverkligas.
Den lokalmässiga kopplingen till museet gjorde att man även organisationsmässigt böljade snegla på samverkan med museet. Arbetsgruppen presenterade oktober 1968 åter ett llirslag till organisation. Man hade
därvid frångått llirslaget till stiftelsebildning och folkrörelsearkivet skulle kameralt/administrativt kopplas
till museet. Inflytande från folkrörelserna skulle ske genom en rådgivande kommitte utsedd av länsbildningsllirbundet. Kommitten som på papperet var rådgivande skulle dock underllirstått ha en starkare ställning och
fungera som styrgrupp llir folkrörelsearkivets verksamhet. Länsbildningsllirbundet skulle vara den egentliga
huvudmannen llir folkrörelsearkivets verksamhet medan museet skulle sköta den kamerala och administrativa delen av verksamheten. Organisationen kom aldrig att fungera tillfredsställande pga att kommittens underllirstådda kompetensområde ofta kolliderade med museistyrelsens kompetens i llirvaltningshänseende.
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Den ilirsta arkivkommitten utsågs i december 1968 och konstituerades 7 mars 1969. Ordffirande i arkivkommitten blev ABF-ombudsmannen Holger Englund, som inom ABF och Länsbildningsllirbundet aktivt arbetat llir arkivets ilirverkligande. Övriga ledamöter i kommitten var Axel Sandström Gordbrukets ekonomiska
ilireningsrörelse), John Östlund (nykterhetsrörelsen), Gerda Svensson (idrottsrörelsen), Carl Forsman
(frikyrkorörelsen) samt ländbildningskonsulenten Martin Hällgren som adjungerad sekreterare.
Verksamheten i Skellefteå
Som tidigare framgått fanns det klart uttalade önskemål på en egen arkivdepå i Skellefteå. Skellefteå kulturnämnd med Torsten Tegbyarbetade ilir att inrätta ett särskilt folkrörelsearkiv i Skellefteå. Så skedde också.
Den 17 februari 1972 öppnades en arkivfilial i Skellefteå. Denna var belägen i stadshusets källare med en
kapacitet på ca 200 hyllmeter. Efter överenskommelse med kulturnämnden skulle depån hållas öppen ilir inlämning av och forskning i arkivmaterial 2 dagar i månaden. Skellefteå kommun skulle därvid stå ilir resor
och lokalhyra. Materialinströmningen gjorde att en heltidstjänst i Skellefteå blev alltmer önskvärd. Redan
1972 fick folkrörelsearkivet hjälp av Skellefteå museum att upprätthålla skötseln av arkivdepån. Nils Gustafsson som var anställd av museet, arbetade en del av sin tid på folkrörelsearkivet Från 1974 blev Nils anställd av folkrörelsearkivet på heltid och folkrörelsearkivet hade nu både lokaler och personal i Skellefteå.
Arbetslokalerna i stadshuset var ilinsterlösa och hade dålig ventilation. Vid tillfällig tjänstgöring märktes
dessa olägenheter ej så mycket men heltidsarbete krävde en bättre standard på arbetslokalerna. Genom Skellefteå kommuns ilirsorg fick folkrörelsearkivet nya och personalvänligare lokaler 1975 i Tempohuset mitt
emot stadshuset.
Nya lokaler
Den stora tillströmningen av material medilirde att arkivet snabbt växte ur sina lokaler. De ilirsta lokalerna i
Umeå hade en kapacitet på drygt 1000 hyllmeter och dessa var i stort sett fyllda redan 1974. Tilläggslokaler
hyrdes in på Mariehem men denna depåverksamhet skulle på längre sikt bli både dyr och svårarbetad.
Museistiftelsens ordförande Gösta Skoglund var väl medveten om lokalproblemet och 1975 projekterades
en tillbyggnad till museet för folkrörelsearkivets lokalbehov. Tillbyggnaden kom så småningom att bli en
våning högre med nya utställningsytor och lagerutrymmen fur museet. Till folkrörelsearkivets lokaler anslog
landstinget 200 000 kr och Umeå kommun 100 000 kr. Förutom dessa medel insamlades drygt 105 000 kr
från länets folkrörelser. Detta var en anmärkningsvärd hög summa motsvarande Y. av egenkostnaden ilir tillbyggnaden - en eloge till folkrörelserna fur detta. Sommaren 1976 kunde arkivet flytta in i sina nya lokaler
med en hyllkapacitet på ca 5000 hyllmeter. I dessa lokaler finns folkrörelsearkivet fortfarande trots att arkivutrymmena under flera år varit fyllda till 90-95%. Genom gallring har arkivytor friställts och därigenom har
hittills leveransstopp undvikits.
De första lokalerna i stadshusets källare i Skellefteå hade en kapacitet på 200 hyllmeter och genom utnyttjande av tilläggslokaler och effektivare hyllsystem ökade denna siffra till ca 400 hyllmeter. Det stod dock
klart att redan i mitten av 1970-talet att lokalerna på sikt måste utökas och llirbättras. Tillfililet kom när
gymnasiet på Nordanå flyttades och en stor lokalyta blev ledig. I utredningsgruppen, den sk Nordanåkornmitten med Allan Boström som ordfurande, prioriterades museets och folkrörelsearkivets lokalbehov och
dessa verksamheter kom att utgöra en del av Nordanås utbud som regionalt kulturcentrum. Folkrörelsearkivet kunde 1980 flytta in i Nordanå med arbetsvänliga kontorslokaler och utökade arkivutrymmen ( 1300 hyllmeter). Genom omdispositioner av Nordanå fick folkrörelsearkivet en ytterligare ökning av kontors-och arkivlokaler 1987, då en flyttning skedde till västra flygeln på Nordanå. Arkivet finns fortfarande kvar i dessa
lokaler med en hyllkapacitet på ca 2000 hyllmeter.
Bokbinderi
De första årens materialtillströmning medilirde en efterfrågan på olika typer av arkivvård. Trasiga volymer
och oinbundna arkivserier måste åtgärdas på ett bokbinderi. Till en början fick arkivet nyttja Skellefteå museums bokbinderi men de ökande inbindningsbehoven gjorde att arkivet på sikt måste söka sig andra lösningar. Genom flyttningen till Nordanå kom arkivets och museets verksamheter närmare varandra. Efter
överenskommelse med museet om samarbete i bokbinderiverksamheten kunde folkrörelsearkivet 1983 anställa sin fursta bokbindare (Tommy Burman).
Samarbetet innebar att museet och arkivet gemensamt ansvarade llir bokbinderiet med delade kostnader ifråga om lokaler, maskiner och förbrukningsmaterial. I daj.,tillhör bokbinderiet enbart folkrörelsearkivet
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Arkivleveranser
Under alla år som folkrörelsearkivet varit i verksamhet har det varit en ständig ström av arkivmaterial till arkivet. Under det ilirsta året arkiverades bara ca 30 hyllmeter beroende på att det inte fanns några riktiga arkivutrymmen. Genom successiva utbyggnader av arkivkapaciteten ilirvarar arkivet idag 4000 hyllmeter i
Umeå och 1500 hyllmeter i Skellefteå. Det är främst material från folkrörelseorganisationer men också från
andra organisationer med samhällsinriktad verksamhet. I arkivets gömmor kan man också hitta intressanta
personarkiv och byarkiv. Denna utveckling innebär också att folkrörelsearkivet gjort den insats som avsågs
vid starten av arkivet. Många handlingar har räddats från llirstörelse genom att möjlighet till arkivering funnits.
Umeå har idag 3863 olika arkivbildare och Skellefteå 1740 olika arkivbildare.
Inventeringar
Folkrörelsearkivets målsättning att insamla, uppordna och arkivera ilireningslivets handlingar medilirde att
en inventeringsverksamhet påbörjades hösten 1969.
En inventering genomllirdes i Holmsund fd kommun och var kanske landets ilirsta folkrörelseinventering på
kommunnivå. Arkivet har som målsättning att varje år inventera någon kommun eller kommundel i länet.

SKEFOs styrelse har beslutat att man vid alla större arrangemang alltid ska ha med ett dialektinslag
SKELLEFTEBYGDEN vill inte vara sämre.
Här ett par övningsexempel ur Meta Andreassons bok "Giädjebarn"

Ja 'a Jami

Oljud

Gubben var klen å bedrövli
se doktom kom pa besök en dag.
Han lyssne pa tungem å sa deill
om snabba, kraftiga andetag.
Men gubben försto nu eint rektit
se kälinga komme deill undsättning hon:
"Du ska ja' a. Jami!" sa hon at gubben
"Ja'a Jami!" Å be ilirsto'n.

Dem skull oppvakt n'Klas oppi Li'n
da han fOilld 50 ar i fjol.
Dem komme om marjan ve fyrati'n
a sjonge å spela fiol.
Men be var swårt att fa live uti 'n,
han badd visst sovd dalit om natta.
Men deill slut se knuffe 'n uti kälinga si' in:
"Ah vakem Emma, du leigg oppa kiatta!"

Förstod du?

Vill du förkovra dig?
I så fall påminner vi om några böcker i ämnet:
Torsten Marklund: Skelleftemålet - Gramatik och ordlista.
Det är osäkert om den går att köpa, men i biblioteken ska den finnas.
Sven Mikaelsson:

Lögåmrolit, skrönor och kväden från Järmesträsk och Swidarliden
och
n'Olbok - på Skelleftemål med läsestycken och ordlista

Gunnar Enqvist:

Stäv och talesätt

Meta Andreasson har-ilirutom Glädjebarn-skrivit en rad diktsamlingar, som till viss del är på
Burträskmålet
TREVLIG LÄSNING !!
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Järnvägens materialväg genom Jörns socken
Per Andre
"Stambanan genom Öfre Norrland" öppnades för trafik söderifrån till Jörns station den 8 dec 1893 och hela
banan upp till Boden invigdes av kung Oscar II den 2 augusti året därpå.
Innan järnvägen började byggas anlades utefter sträckningen en materialväg för transport av..arbetare, proviant, redskap o dyl. Järnvägsbyggandet bedrevs med mycken kraft och stor arbetsstyrka. A ven under den
ovanligt kalla vintern 1892-93 sysselsattes inte mindre än 700 man, sommartid var antalet givetvis än
större. 1/ Så nog behövdes en bra transportväg.
Byggandet
Två sträckningar för järnvägen hade tidigare diskuterats, en närmare kusten och en annan något längre in i landet.
Sedan det bestämds att "den inre linjen" skulle gälla undersök-

tes 18 8s terrängen 1. detal"~.
Den då utsedda sträckningen följdes med några fä undantag när
bandelen Bastuträsk - Älvsbyn detaljstakades sommaren 1892.
31
Man utgick från båda ändpunkterna samt från Jörn.
Omedelbart sedan järnvägssträckningen var klar började materialvägen att byggas. Redan befintliga vägar utnyttjades givetvis i
största möjliga utsträckning men söder om
Byskeälven fanns ett stort område som var väglöst. Inom Jörns
socken kunde endast 18 km gammal väg nyttjas medan 22 km
måste nybyggas.
21

Den 26 augusti 1892 lämnade järnvägsbyggarna i Jörn ut stålspadar, järnspett, dynamit och dylikt "att användas vid byggan41
det aftransportväg".
Hoppas alt vägen snabbt blev Pcirdigbyggd under hösten så att
man slapp kämpa med tjäle och is under den kalla vintern 1892-

93.
Materia/vägen, redovisas mer
detaljerat på efterföljande kartor.

standard

Materialvägen är väl planerad, en schaktmästare från järnvägen hade tillsyn över vägarbetet. Det bör ha funnits en "normalritning" for
vägen men någon sådan har inte kunnat återfinnas trots eftersök bland SJ:s handlingar för
bansträckan i Riksarkivet.
Vägbredden är 4 - 5 m, troligen 7 alnar (4,2
m). I fastmark är vägen väl röjd från stenar
och stubbar samt med två diken. Över myr
och annan blötmark lades kavelbroar utan
diken. I sank myr lades först gles tvärgående
kavel (ca l m mellan), däröver 4 längsgående
stockar, sen tvärliggande tät kavel som kan
vara kluven och till slut kantstockar ovanpå.
Ofta täcktes kavelbron med mineraljord så att

Materialvägen vid Fettjärn (Foto: Per Andre 1986)

körbanan skulle bli jämn. Materialvägen var en för trakten och tiden mycket bra väg. Man flirdades där med
~och J2ill:hästar, något Jömsborna knappast sett tidigare.
På vissa sträckor gick materialvägen långt från banan. Där byggdes ibland stickvägar ner till arbetsplatserna.
En av dessa är vid Störhusån, markerad på kartan med mindre prickar. Stickvägen hade samma klass som
huvudvägen men var smalare.
r-r~
(Forts. n. sida)
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Entreprenörer
Statens järnvägsarbeten bedrevs denna tid genom ett entreprenadsystem i begränsad omfattning. En förman
(lagbas) med ett arbetslag överenskom om ett visst arbete, t ex terrassering av viss bansträcka. Förmannen
51
ansvarade för arbetets utförande och fördelade ersättningen på lagets arbetare.
61

Det skall ha varit Erik Lidman, Åliden, Jörn, som åtog sig att bygga materialvägen i Jörnstrakten. Han var
en företagsam hemmansägare med handelsbod och gästgiveri som också drev omfattande affiirer i avverkningsrätter, sågtimmer och dylikt samt en tid var kommunalnämndens ordförande i Jörn. (Farfar till Sara
Lidman-förebild för Didrik Mårtensson i hennes järnbaneromaner.)
Hur omfattande Lidmans kontrakterade arbeten på mate. lvägen vant
. har mte
. kunnat utrö nas. 71
na
Knappast har han byggt alla delar av vägen inom J örns
socken men vägen passerade nära hans gård så delen därifrån och norrut bör väl ha ingått i hans åtagande.
Erik Lidman hade också andra affiirer med jämvägsbyggarna. Han köpte inom kronoparker utefter banan från
Jörn ända upp mot Älvsbyn stora mängder skog på rot som
han lät avverka och sålde som sliprar, sågtimmer o dyl till
81
järnvägsföretaget
Tidigare hade Lidman också drivit andra entreprenadarbe91
ten, bl a sänkningen av storträsket (kontrakt 1888).
101

I juni 1894 begärdes Lidman i konkurs. Men då var
materialvägen sedan länge flirdigbyggd.
En del av materialvägen har Lidman säkert inte byggt.
Den lilla stumpen från landsvägen ner till den plats där
stations huset i Jörn skulle byggas påbörjades i augusti
111
1892 av OlofBjörklund från Talliden med sitt arbetslag.
Men en mer permanent bro över GrundträskAn byggdes
här först efter 1897. Detta år sålde domänverket ett antal
121
träd till brobjälkar. Vägdistriktet skulle bekosta bron.

På hösten kan överväxta kavelbroar
synas tydligare. (Foto: Per Andre 1986)

statens Järnvägar inom statens skogar
Inom Jörns socken skulle ungefår en tredjedel av materialvägen norr om Jörns blivande station gå över mark
tillhörig staten och förvaltad av Skellefteå revir. Söder om stationen berördes statens mark endast på en kort
sträcka.
Den 21 juli 1892 skriver järnvägens avdelningsingenjör H Groth från Åliden i Jörn (där han kanske bor på
131
gästgiveriet hos järnvägsentusiasten Erik Lidman) till revirchefen H Lagerquist i Skellefteå.
Han meddelar vördsamt att en transportväg måste framdragas i järnvägslinjens närhet och att en del kronoparker kommer att beröras. Ortens markägare har alltid upplåtit mark och virke kostnadsfritt till denna väg, de har ju
stor nytta av den. Under de 500 km som vägen byggts från Bräcke och norrut har ersättning veterligen inte
heller ifrågasatts av domänverket. Hur skall det bli inom Skellefteå revir?
Lagerquist är villrådig, skriver till Kungl domänstyrelsen i Stockholm och anhåller om telegrafiskt besked.
Bråttom!
Besked kommer, Lagerquist skriver 11 augusti till Groth: Mark upplåtes gratis men virket som behövs till
vägen skall säljas i vanlig ordning, dvs. utsynas, mätas, märkas och värderas innan det får avverkas. Vill
veta exakt var och när vägen skall byggas.
Den 22:e svarar Groth och konstaterar att utstämpling och värdering på förhand. inte är möjlig. Det är mest
klent virke som behövs till kavling och bäd~ing och detaljförändringar i vägens läge görs ofta under
(Forts. n sida)
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arbetets gång. En schalennästare har tillsyn över arbetet och en kronojägare kan ju bevaka att virket inte
missbrukas. Skulle kravet på utstämpling av virket bibehållas kan vägen inte byggas flirdig i höst och hela
järnvägsbygget ilirsenas. Tillägger botfullt att överingenjören kommer att underrättas härom.
Efter div skrivande medger Kungl domänstyrelsen att virke till kavling över myrarna får tas avgiftsfritt av
"myrskog" under kronojägares tillsyn. Men övrigt virke i vägen och järnvägslinjen skall säljas till i orten
gängse pris. 141 Nog hade de svårt att samarbeta 1892, herrar tjänstemän i statens tjänst!

En rotvälta har blottat en kavelbro nära
Stornäs.
(Foto P Andree 1986)

Rester av kavelbro i trakten av Stornäs.
Kaveln var ibland sammanhållen av
dymlingar.
(Foto: Per Andre 1986)

Materialvägen efteråt
Här fanns nu en väg med hög standard. Men trots att det var enda sommarväg som furband socknens norra
del med kyrkan i Jörn användes den inte utan ilirilill och växte igen. Svagheten var nog kavelbroarna som
utan underhåll snart sjönk ner i myrarna och Byskeälven som saknade bro.
Först i slutet av 1930-talet blev det vägilirbindelse inom socknen mellan bebyggelsen i Byskedalen och kyrkan genom bron över älven vid Grönbo. Vägen söderut från Myrheden byggdes ilirst under kriget j början
av 1940-talet.
Det brukar hävdas att materialvägen inte behövdes sedan järnvägen var byggd. Man kunde ju då ta tåget
som stannade på många ställen. Men är detta riktigt? Omkring 1900 gick dagligen endast ett persontåg j vardera riktningen samt ett godståg som troligen medilirde någon personvagn. Inte mycket till lokaltrafik! Och
151
restiden Myrheden - Jörn (31 km) var ungeflir en timme.
Men i Småträsk, ett par kilometer öster Träskholms station, tyckte man att järnvägen var välkommen. Man
kunde t ex buda barnmorskan j Myrheden med stationens järnvägstelefon varefter hon snabbt kunde komma
161
med trampdressin efter banan, hjälpt av någon banvakt.
Hade ingen tanke på att använda materialvägen.
(Forts. på sidan 20)
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Gustav Tillgren berättade fur mig 1986: När han som barn bodde i Storträsk i början av J 930-talet och
skulle hälsa på sin farbror som var banvaJ...'t några kilometer norr om Jörn använde han materialvägen.
På fastmarken var det fint cykelland, på kavelbroarna fick man leda cykeln. Men banvakten Tillgren använde inte själv vägen, han flirdades givetvis efter banan. storträskborna nyttjade inte heller materialvägen, de använde sin gamla kyrkväg över Långnästräsk ända tills att de fick landsväg till Storträsk håUpJats
1930-31 , en väg som furst 1937 kopplades ihop med allmänna vägnätet.
Gustav Bergsten, Matmyr, berättade 1986 att det under hans barndom på 1930-talet kom en viss trafik efter materialvägen från Norrbotten. Detta var mest nasare och luffare som kom gående denna väg så man
var nog lite rädd för den trafiken.
Erik Sundberg, pensionerad skogsfurman i Myrheden, berättade 1985 att när han bodde på kronotorpet
Rentjärn, öster om Småträsk, på 1930-talet hade han en gång lånat en häst i Storträsk. Hästen råkade komma lös och for givetvis tillbaka hem. Erik hämtade hästen i Storträsk och ledde den mot Rentjärn efter materialvägen. När de kom till bron över Störhusån nekade hästen att gå över, tyckte väl att bron såg skröplig
ut. Erik måste backa hästen över bron, då gick det bra. Någon gång användes tydligen materialvägen även
om den var dålig.

-·
Här låg bron över A/sån, rester av landfästenafinns kvar.
(Foto: Per Andre 1986)

Domänverket byggde åren omkring 1930 ett omfattande cykelstigsystem i skogama söder om Myrheden.
En mycket liten del av materialvägen ingick i detta system. Endast delen omedelbart söder Byskeälven inklusive bron över Ålsån användes. Över Byskeälven fick cyklisterna ta båt eller bära cykeln över järnvägsbron.
Stora delar av materialvägen har på senare tid blivit skogsbilväg. Vägen var så väl planerad och byggd att,
sedan träd och buskar röjts bort och kavelbroarna bankats över, har bilvägen varit flirdig. Några järnvägsövergångar har dock haft så dålig sikt att de inte kunnat användas fur biltrafik.
På sträckan Jörn - Myrheden fick alltså materialvägen förfalla oanvänd. Andra partier av vägen användes
dock flitigt för lokaltrafik, t ex sträckan Hällnäs - Ekträsk. Vägkassan lämnade där bidrag till underhåll
och på 1920-talet övertogs vägen av det allmänna. När inlandsbanan byggdes (flirdig 1937) hade biltrafiken slagit igenom och materialvägen efter den banan byggdes redan från början som bilväg.
Sammanfattning
Materialvägen var en mycket bra väg som till stor del gick genom tidigare väglöst land. Egendomligt nog
användes den inte mycket sedan järnvägsbygget var slut varför den snart förllill. Först på senare tid har
den tiii stor del byggts om till skogsbilväg.
(Forts. på sidan 2 1)
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sträckan Lidlund - Jörn
Från Lidlund till Hornsträsk fanns redan 1865-66 (avvittringskartan) en väg över de stora myrarna i samma
sträckning som senare materialvägen. Enligt lagaskifteskarta fOr Hornsträsk 1886 var då lagd en lång kavelbro över den nordligaste myrpassagen (ligger under nu befmtlig väg). Om de långa kavelbroarna vid sidan
av nuvarande väg är byggda fOr materialvägen eller om de fanns redan dessförinnan är ovisst.
Norrut från Hornsträsk användes början av den gamla kyrkväg som kom fram på landsvägen Skellefteå Jörns kyrka vid Jörnstråskets västra ände. Men for att ta en genare väg byggdes här en helt ny materialväg
omedelbart öster om Hornsträsket till nuvarande Lindå. Där kunde man nyttja landsvägen mot Glommersträsk (här byggd 1876) och tolja denna till nuvarande J örns samhälle.
Järnvägsbyggarna använde alltså söder om Jörn i stor utsträckning redan befmtliga vägar trots att de härigenom kom långt från banarbetet och dessutom på en lång sträcka skildes från detta av vattendrag. Endast ca 2
km måste helt nybyggas: ca 5 m bred väg med två diken i fastrnark, bro över Kvarnbäcken och jordkörda kavelbroar däromkring.
Av den nybyggda materialvägen används numera endast den sydligaste delen, den ingår i en skogsbilväg.
sträckan Jörn storträsk (se karta nästa. sida)
Norrut från Jörn foljde materialvägen forst landsvägen mot Glommersträsk (här tardig 1876-77) till Fettjärn.
Där tog materialvägen av norrut och på en kort sträcka användes den även av de som byggde järnvägen
Jörn - Arvidsjaur 1924-28, bl a hade dessa en fOrläggning här - grunden finns kvar. (Detta järnvägsbygge
behövde ingen särskild materialväg, den fOljde efter en redan befintlig landsväg.)
Under forsök att undvika myrar som erfordrade dyra kavelbroar slingrade materialvägen norrut väster om
banan. Några tidigare vägar att fOlja fanns inte. Öster Stornäs fanns de besvärligaste myrarna som passerades på långa kavelbroar.
Över Storträskån gick vägen på den damm vid storträskets utlopp som troligen byggts av Erik Lidman, Ål171
iden, när denne som entreprenör for storträskborna sänkte vattenståndet i storträsket (kontrakt 1888).
.:r~

(Forts. på sidan 22)
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sträckan storträsk- Ålsån (Se karta lliregående sida)
Vidare norrut passerades Störhusån på en bro som kanske fortfarande ligger kvar. Något söder därom är en
stickväg ner till banan markerad på kartan. Sådana vägar llirekom här och var.
Lite längre fram blev det bättre vägland öster om banan så materialvägen drogs över på den sidan och vid
järnvägsbyggamas stora grustag och barackläger vid Ålsån gick vägen åter över på västra sidan.
Alsån passerades öster om banan på den längsta bron på sträckan, 25-30 m lång med ett stöd ute i ån. Bron
hängde kvar in på 1960-talet men var då inte farbar, är nu borta.
Vägen slutar vid Byskeälvens södra strand for att bölja igen mittemot på den norra. Troligen fanns det filtja
över älven under byggnadstiden.

Norr om Byske älv
Från flitjeläget på norra älvstranden var det inte långt till landsvägen Byske - Siksjön som på detta avsnitt
byggdes just 1892. För att slippa lägga kavelbroar över de stora myrarna norröver vek man här 3,5 km rakt
österut efter den nybyggda landsvägen. Därefter rakt mot norr i fastmark. Men även här blev det några kortare kavelbroar innan länsgränsen nåddes söder om Holmfors by. Och strax llire gränsen hade ett extra storstenigt område vållat vägbyggarna sådana bekynuner att vägen fick bara ett dike vilket eljest är ovanligt.
Vid landsvägen anlades omkring 1920 två kronotorp (ett är kvar) som fick namn efter vägen: Matmyr
(Materialvägsmyran).
Den gamla väg som från Myrhedens fd station lliljer järnvägen norrut byggdes av domänverket 1922
181
(nödhjälpsarbete) som utfartsväg från kronotorpen uppe vid länsgränsen.

Sträckningen norr om Byske älv
(Källor och fotnoter: Se nästa sida)
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(Forts. P. Andre: Materialvägen genom Järns socken)

Otryckta källor

O Holm, B, 1998: Sara i liv och text. Borås

O Domänverkets arkiv som tidigare fanns i Skellefteå och nu (delvis?) finns i Landsarkivet i Härnösand (här kallat DY-ark).

O Lindqvist, M, 1983: Småträsk 1784-1984, Karlstad

O Sara Lidmans arkiv, arkivkartong 52: 19
("Järnbanesviten, Underlag") i Forskningsarkivet
vid Umeå Universitet (här kallat SL-ark).

O Marklund, G och Akesson, H, red, 1993: Jörn
hundra år, Skellefteå

O Skellefteå Nya Tidning, år 1891, 1892 och 1893
(SNT)
O Statsbanan Boden - Morjärv, 1903, Utarbetad av
Kungl Järnvägsstyrelsen, Stockholm

Tryckta källor
'J Granholm, A, 1948: Järnvägshyggarliv och gärning. Sv Turistilireningens årsbok, s 297

O Tillgren, G,.l993: storträsks historia, Skellefteå

Noter
7. SL-ark innehåller inget härom
8. Holm, s27
9. Tillgren, s 69
10. Holm, s 28
Il. Marklund, s 9
12. DY-ark
13. Tjänstemeddelande från ing Groth till jägmästare Lagerquist, DY-ark
14. Alla handliDY-ark
15. Tågtidtabell år 1900. RA
16. Lindqvist, s 23
17. Tillgren, s 69
18. DY-ark

1. SNT 19/l 1893

2. SNT 2/l 1891
3. SL-arkivet,
Reseräkningar från ett flertal teknologer som
stakade järnvägen Bastuträsk - Jörn och norrut
sommaren 1892. De som kom från Stockholm
reste tåg (gratis) till Sundsvall, därifrån ångbåt
(2 kl) till Ursviken, sen ångbåt till Skellefteå
och skjuts till Bastuträsk eller Jörn. Jämilir med
Granholm, s 299, som stakade från Älvsbyn
söderut samma tid.
4. Reversal i SL-ark
5. statsbanan Boden- Morjärv, s 8
6. Holm, s 27. Materialvägen nämns i Sara Lidmans
romaner "Den underbare mannen" (1983) och
"Jämkronan" (1985). Där är Didrik Mårtensson
den som står ilir byggandet av vägen.
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Hur registreras och f"örvaras föremål och fotografier i
hem bygdsgårdar och museer?
Harry Åkesson

Detta var ämnet ilir en träff, som Skellefteå Museum inbjudit till lördagen 18 november 2000. Träffen leddes av Asta Burvall, museet. Deltagama kom från hembygdsilireningarna i Lövånger, Norsjö, Ragvaldsträsk, Skellefteå och Boliden samt från Dahlbergsgården, föreningarna Skellefteå släktforskare, Västerbottens Norra Fornminnesilirening och SKEFO.
Pär Anders Öhmark berättade om hur man på Hembygdsmuseet i Lövånger registrerar föremål och fotografier. Han har tillsamman med Per-Ola Eriksson, Bureå byggt upp ett väl genomtänkt och lättanvänt registreringsprogram. Där finns alla viktiga uppgifter om varje iliremål och foto inlagda. Bildarkivet innehåller
drygt 1800 fotografier. Bilderna har med hjälp av scanner lagts in på en CD-ROM-skiva. Via sökord kan
man snabbt fä fram fotot på dataskärmen. Kvaliten är mycket bra. Även utskriften blir bra. Förutsättningen
är dock att scanner och skrivare har bra upplösningsilirmåga. Köp inte ilir billigt!
Den som vill veta mer om Pj!?gramvaran och utrustningen kan ta kontakt med
Pär Anders Ohmark te/. 09131100 40 eller 070/346 38 02.
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Ä ven i Norsjö har man påbörjat registrering av hembygdsmuseets töremål - en närmast gigantiskt uppgift.
Bl. a. så har man tätt Ester Harnesks fotosamling med mer än 120 000 negativ. Där använder man det s.k.
SOFI-programmet, som konstruerats av Västerbottens länsmuseum. Tanken är att detta program ska användas av alla museer så att samkörning ska vara möjlig. Blanketten utgör samtidigt ett stöd fOr korrekt registrering.
solvår Nordvik - Persson, hembygdstöreningens ordförande, berättade om detta och demonstrerade programmet. Vid en registrering av detta slag är det grundläggande viktigt med genomtänkta rutiner och att registreringen görs konsekvent d.v.s. att man sorterar in toremålen i klart definierade ämnesområden och att
alla handläggare tänker och bedömer lika. Det är inte alltid så enkelt och självskrivet var ett toremål hör
hemma. Problemet är, som fOr alla ideella toreningar, vem ska göra jobbet? Resultatet blir att många avlöser
varandra vid datorn - medlemmar ochfeller korttidsanställda. Solvår bedömde att programmet var lätt att använda. En nackdel är att det är dyrt - inköp plus årlig licensavgift.

Allmänt om samlingar och registerhantering
Se upp med registrering av personuppgifter t.ex. i personregister. Det kan vara olagligt enligt datalagen.
Undvik att ta emot föremål fOr deponering. Tänk på ansvarsfrågan. Försäkring, underhålVskötsel.
Se upp med upphovsmannarätten vid exempelvis kopiering av fotografier och kartor fOr någon besökares
räkning
Asta Burvall tog upp den svåra frågan om förvaring av fotografier. Fyra faktorer, som kan skada bildkopior
och negativ, är
fel luftfuktighet, fel temp och fel torvaringsmateriaL Det ställs närmast orimliga krav tör
en hundraprocentigt säker kvalitetshållbarhet Kristina Friberg museets toremålsantikvarie, har tagit fram
några regler och tips för en rimlig hållbarhet.

w.

Negativen är de viktigaste.
al Miljön
Ideal : Temp + 13° C och 30 % Rh (relativ fuktighet) går inte att skapa utan klimatanläggning.
Alternativ
Sträva mot jämnt och stabilt klimat.
Tips: Ej vind, eller källare, ej mot yttervägg. Bättre i
en bra torr garderob.
b/ Förvaring
Ej pergamynt utan syrafria negativ-fickor.
Använd inte plast om inte klimatet är stabilt.
Positiva bilder (Papperskopior)
Fukt, ljus och värme är skadligt.
OBS! Klister och ej syrafria fotopapper är fiender.
Använd inte plastfickor om du inte har negativen väl
ilirvarade. (Problem: kondens och oxidering).
Positiva "unika" bilder (om negativ saknas)
Monteras på kartong (syrafri) med fotohörn eller
(bättre) hörnen i skåror i kartongen.
Använd aldrig tejp eller klister.
Alternativ: Förvaring i "arkivkartonger" med syrafria mellanblad.
Glasplåtar
Klimatet är det viktigaste(+ 13° C, 30% Rh)
Syran är boven och smuts och damm.
Rör dem ej. Behåll dem i kartongerna tills bra torvaringsklimat kan skapas.

Nitratfilm (gamla spelfilmer och negativ film)
Brandfarlig, Kan självantändas.
Avger gaser (oxideras) som kan skada människor
men även andra negativ och bilder.
Ska sorteras ut ur samlingarna.
Plast, ganska hård, luktar.
Övrigt
Anteckningar som görs på kuvert eller bild eller kartong ska göras med blyertspenna! Tuschskrift på
baksidan av ett foto kan med tiden tränga igenom
och synas på bilden.
Var törsiktig vid förvaring av papper och foto. Tänk
på att "mikroklimat" lätt bildas i plåt/metallskåp
som står i ouppvärmda lokaler!
Alla bilder bleknar i W!
Var noga med att skriva ner bildens historia direkt
vid mottagandet!
Använd (FOTOSOFI -blanketten eller motsvarande)
Föremål skrivs in i liggare.
Vid hantering av negativ: Bomullsvantar på händerna
Till slut lämnades några litteraturtips:
Våga vårda Om vård av toremåL (Nordiska Museet)
Pris c:a 300 kr
Vårda och bevara bilder (Aktuell Fotografi I 990)
Tradition och liv Om årets högtider (Verbum) pris
c:a 150-200 kr

Slutsats: 100-procentig säkerhet är näst intill omöjlig att uppnå, men om du har ansvar för viktigt bildoch/eller ljudmaterial så tag kontakt med någon expert.
Rådgör med museet som bör kunna vägleda dig!!
.:f~·
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Lokalhistoria i skolan
Tage Nilsson
SKEFO ser som sin uppgift att odla och stödja intresse för lokalhistoriskt arbete i alla åldrar. Skolan är ett
intressant verksamhetsflilt, då intressen är en tillgång, som bör tas tillvara så tidigt som möjligt.
Men varför då ägna tid åt historia över huvud taget?
Kritiska röster menar att engagemang i skeenden, som varit, är att stjäla tid från den framtid man kan påverka. Det är som att köra bil med blicken flist i backspegeln. Låt den förbli pensionärernas nostalgiarena.
Många har ett annat perspektiv:
•
"Man måste kunna historia fl>r att undvika att den upprepar sig". Göran Perssons arbete fl>r att fl>rh indra
att nazisternas vidrigajudefl>rintelse faller i glömska fär stå som exempel på detta motiv.
•
Svaren på människans existensiella frågor (som -Vem är jag?- Var finns mina rötter?- Hur ser det
sociala mönster ut, av vilket jag är en del?) kan finnas i historiestudier.
•
Historia är allmänbildande och ger fl>rklaringar till vedertagna begrepp i vår kultur. Hur kan man fl>rstå
"brasklappar" och "gordiska knutar" utan historiska elementärdata?
Historia, som ämne i skolan, är enkelt att motivera: Läroplanen gör historiearbete till ett tång. En auktoritär
syn förvisso utan obligatoriska fl>rankring hos alla individer, men dock ett motiv.
Ämnet - och lokalhistoria i synnerhet - har den karaktären, att den kan väcka nyfikenhet, lust, arbetsglädje
och fortsatt utveckling av arbetssätt och arbetsformer.
SKEFO har därför gått in i ett projekt, som syftar till att på olika sätt stödja det lokalhistoriska arbetet i skolan.
Projektets bärande ideer är fl>ljande:
•
Att ställa en fråga är att vara halvvägs mot ett svar. (Arbetet skall utgå från barnets frågor, men den vuxne bör hjälpa barnet att vidga dem så att de fär en allsidig belysning.)
•
Att erövra kunskaper är värdefullare än att fä dem.
•
Lokalhistoriskt arbete lämpar sig väl för ett undersökande arbetssätt.
•
Det är en fl>rdel om barnets kunskaper kan nyttjas också utanför den egna skolan.
•
Skolan skall vara öppen för samarbete med närsamhället (personer, ilireningar och institutioner).
•
Det lokalhistoriska arbetet bör ge barnet insikt om värdet av att dokumentera:"När dagens tarska händelser i morgon blivit historia, har glömskan ilirvandlat den."
•
Barnets självkänsla stärks av insikten om att Skellefteå, Västerbotten och Norrland har en historia.
SKEFO i samarbete med Skol- och Kulturkontoret erbjuder skoloma
•
en kontaktperson - Tage Nilsson - som också skall fungera som deras samtalspartner, inspiratör och
guide till lokalhistoriska källor
•
sitt kontaktnät till museum, lokalhistoriskt institut och kulturföreningar
•
sina fortbildningstilltlillen
•
datasajten "DÅ DU!" med möjlighet till dialog mellan skolor och publicering av elevarbeten
•
utrymme ilir publicering av sina lokalhistoriska arbeten i sin tidskrift "Skelleftebygden"
ekonomiskt bidrag till historiebytardagar, där ett par skolor parvis besöker varandra ilir presentation av
•
sina lokalhistoriska arbeten
•
möjlighet till inköp av viss lokalhistorisk litteratur till fl>rmånligt pris.
Vid SKEFO:s senaste styrelsesammanträde fattades beslut om att erbjuda skolor, som visat prov på seriöst
lokalhistoriskt arbete, arrangemang av öppet möte vid skolan. Sandfors, Sunnanå och Uttersjöbäcken
är exempel på sådana skolor, och många andra finns säkert. Morön är den senaste som väckt uppmärksamhet och SKEFO ilirlade därfor sitt första öppna "skolmöte" dit.
Eleverna i åk 3-4 i Moröskolan har under året skapat en utställning, som de gett namnet "Morön förr" . Den
behandlar historien kring
• den egna skolanläggningen, skolarbetets innehåll organisation och arbetsrutiner
• älven, som transportled, bostads- och fritidsmiljö
• bebyggelsen
• näringslivet
r
•
idrottsrörelse och idrottsanläggningaf ~
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Eleverna har hämtat underlag till sin utställning från egna samlingar,
gamla tidningar och böcker samt intervjuer med gamla Moröbor.
Under en vecka har iliräldrama haft möjlighet att ta del av utställningen.
Tisdag 14 mars inbjöds också andra intresserade att delta i det av
SKEFO anordnade mötet i Moröskolan.
Ett trettiotal vuxna mötte upp.
Eleverna presenterade utställningen på ett ilirtjänstfullt sätt och visade sitt egenproducerade bildspeL
Två gamla Moröbor, Birger Boström och Sven-Erik Öhman, vilka
båda bidragit till utställningen med gamla minnen och foton från
fbrr, intervjuades av Rolf Granstrand. Båda uttryckte sin uppskattning av den angenäma kontakt de haft med eleverna under arbetet.
Mötet avslutades över en kopp kaffe, där lärarna gav sin syn på arbetet, som utgått från elevernas frågor om hur det var torr, frågor som
lärarna i dialog med eleverna vidgat och fi:irdjupat. De riktade också
ett tack till Birger, Sven-Erik och andra Moröbor for deras medverkan i arbetet.
Övriga deltagare utbytte minnen från sin tid som elever vid skolan.
Ett fint möte!
Elever, lärare och ortsbor kan!

Eleverna Erika Ljung och
Anna Boman berättar om
Moräskalans historia

Moröskolans och Sunnanåskolaos utställningar visas på Expolaris lördag den 17 mars och en tid framöver.

vux-

Sunnanäs historia på vårt sätt
l

hän-

Läsåret 1999-2000 arbetade klasserna 4 a och 4b med sin hembygds
historia d. v. s. om Sunnanå.
De redovisade sitt arbete med en utställning och med ett litet häfte

"Sunnanås historia på vårt sätt".
ch

ion av

Dessutom arrangerade klasserna en historisk vandring genom Sunnanå
där eleverna guidade och även spelade upp en del scener som berättade
episoder ur samhällets historien.
Vid SKEFOs historieby/ardag 11 november 2000 medverkade några av
eleverna med sina lärare och berättade om sitt arbete.
Naturligtvis fortsätter skolan att på liknande sätt intressera nya klasser för
hembygdsforskning.
"Ske/leftebygden 2001" har fått tillåtelse att ta med några exempel ur
häftet.

l 500 år var Sunnanå centrum i bygden.
>eriöst
n

Lisa och Linnea

ksam-

För 700 år sen fanns det några fattiga själar som bara levde på fisket i älven. Laxen var den vanligaste fattigmansmaten. Det var det enda dom fick lita i vissa perioder.

'.Den

Det var i Sunnanå som skelleftebygdens fOrsta innevånare bosatte sig. På Il 00-1200-talet var det fattigt och
eländigt i det flesta hemmen på Sunnanå.
På 1300-talet bodde det så mycket folk kring Sunnanå att de styrande ansåg att det skulle byggas en k}'rka.
Den byggdes på den plats där Skellefteå landsilirsamlings kyrka ligger nu.
På 1500-talet hade Sunnanå fem hemman. Etj:~~stgiveri byggdes upp och en engelsman som bodde bär på
1600-talet noterade att det var mycket fattigt tolk som levde blir i bygden.
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1733 byggdes Lejonströmsbron men det ville inte bli bättre än att den rasade.
1756 öppnade det ilirsta poststället i länet på Sunnanå.
1808 - 1809 kom också finska kriget. 1808 var ett år som blev ödesdigert ilir Sunnanå. Nästan allt manskap
utplånades.

Torp
Astrid och Jessica
soldattorpen i byn låg bredvid Falkträskbackarna. I mitten av 1700-talet byggdes torpen. De var små, gjorda
av timmerstockar.
Det fanns ett rum och ett kök. En liten ladugård hade också vruje torp.
Det finns inga ladugårdar kvar men ett av husen finns kvar i gott skick. under stockarna är det skrivet 1750.
Man jagade och tangade djur ilirr i tiden, det var dom som hade små jordbruk i byn som jagade mest. Det
berättades att soldaterna, som bodde i sina torp bredvid falkträskbackarna var riktiga jägare. Dom var tvungna att jaga ilir att fl något att äta.
soldaterna och soldattorp fanns också i byn. Två torp fanns bredvid Falkträskvägen på Rösbergets sluttning,
överst på den ilirsta backen "Polackbacken". En utav stugorna finns kvar, stugan är omgjord och används nu
som sommarstuga.
Det fanns ett fängelse ilir soldater, soldatfängelserna låg mellan soldatemas bostäder. Några utav dom kända
soldaterna var:
Anders Andersson Sundbom, Anders Johansson Kock, Nils Petter Nilsson Sundbom, Pär Johansson Kock,
OlofPärsson Grubb, Johan Olofsson Sundberg och Jonas Zachariasson Sundberg.
Fängelserna fanns kvar till slutet av 1800-talet.
Två torpstugor finns kvar, men den ena är ombyggd. Den andra är en typisk soldatstuga.

Lejonströmsbron
Staffan, Pierre och Ludvig
År 1733 byggdes Storbron men den raserades av en mycket svår vår flod året efter.
En ny bro togs i trafik år 1735. Den byggdes ilir 20.000 riksdaler. Den är trafikerad idag och är Sveriges
längsta träbro. På södra sidan av bron fanns tingshuset, kronahäkte och tlngvakter. Storbron eller Lejonströmsbron är väl en av dom bättre ställena på Sunnanå.
Under kriget 1808-1809 hade ryssarna hällt ut tjära på bron ilir att bränna bron. Men det blev inte av som
tur var.
1775 och 1738 förstördes bron ilir att det var så mycket is i älven.
1862 byggdes stenpelare under bron.
Edward Billow fick böta 5 riksdaler ilir han travade ilir fort med sin häst.
Det kostade 12 öre att åka över bron på 1700- talet, l öre koppar mynt ilir en gående. Och ilir en ridhäst
kostade det 3 öre.
1914 ilirbjöds all tyngre trafik på Lejonströmsbron

"tejonströmsbron
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Gatunamnen i Skellefteå.
Harry Åkesson
Hur har gatorna i Ske/lefieå fått sina namn? Det är nog mer än en som undrat över detta. Genom Nils
Erik Dahlen på lantmäterienhetfick jag låna en 5-poängsuppsats, som Camilla Norström gjorde 1995,
"Gatunamn i Skellefieå centralort. " Cami/la Norströms undersökning omfattade 357 gatunamn och är
på 22 intressanta sidor + namnregister I dag (år 2001) har centrala staden c:a 370 gator. Det här blir
trots detta en mindre omfattande redovisning. Bakgrunden till en del namn är oklar. Hör gärna av dig,
du som kanske vet !
Men först något om kvarteren.
Kvarteren fick sina namn redan när staden bötjade byggas upp i mitten av 1800-talet. Då låg staden norr om
älven och mellan Lasarettsvägen och Boströms bäcken (Viktoriaesplanaden).
Kvarteren närmast norr om älven fick fisknamn, ex. Gösen, Laxen, Siken.
Nästa kvartersrad fick fågelnamn, ex. Falken, Gladan Höken och kvarteren mellan Storgatan och Nygatan
namn efter fyrbenta djur, ex Geten Hjorten Pantern.
Mellan Nygatan och Kanalgatan har kvarteren namn efter asa-gudar ex. Frigg, Heimdal, Balder och slutligen norr om Kanalgatan efter stjärnbilder, ex Kastor, Orion, Sirius.
Grundiden har som synes behållits när staden utökats med nya kvarter väster och österut.
Närmast norr om järnvägen har kvarteren namn efter berömda svenska generaler och fältherrar ex. Brahe,
Baner, Döbeln och Horn. Norr därom trädnamn ex Almen, Aspen, Björken och Granen och namn kopplade
till naturtyper ex Skogen och Lunden. På samma sätt har kvarter fått efter svampar, insekter, yrken o.s.v.
Kvartersnamnen fmns utsatta på den turistkarta, som kommunen utger.
Gatunamnen:
Man kan sortera upp namnen i olika kategorier.
l. Standardnamn, som alla tätorter brukar ge sina huvudgator tex. Storgatan och Nygatan
2.

Namn efter läge/miljö dvs. kopplat till stadsdelsnamn kvartersnamn, eller naturformation tex. Tjärnvägen (vägen mot Tjärn), Myntgatan (kvarteret Myntet), Getbergsvägen (vid Getberget)

2.

Namn efter verksamhet ex Maskinvägen (genom Mullbergets industriområde).

4.

Namn enligt något tema, vanligt i nybyggda villaområden tex. sädeslag (Råggatan, Korngatan, Havregatan på Medlefors), musiktermer (Orkestervägen, Sopranvägen, Dirigentvägen i Sjungande dalen)

5

Namn efter någon person tex. Hörneligatan och Högströmsgatan.

Oftast är det inte så svårt att torstå varfOr en gata fått sitt namn t.ex. varfOr en gata heter Kvarngatan eller
Kyrkogränd eller Mullbergsvägen, men varfOr heter en gata Amerikagatan när inte det finns en Asiengatan
eller Europagatan i området.
Med hjälp av Camillas uppsats och några andra källor (se slutet) tar jag här bara upp de namn som jag tror
kan behöva förklaras eller kommentar. Intressantast är nog gator med koppling till personer och verksamheter, speciellt där man med namnet vill påminna om en verksamhet som inte längre finns kvar. Jag har inte
lyckats hitta namnilirklaring på alla och i några fall tagit med gissningar. Således plats för läsaren att hjälpa
till.
Anna Nordlander
Annastigen (Erikslid)
Alder = gråal (Gatorna i området har namn efter träd)
Aldergatan (Ö Nygatan)
Amerikavägen (Anderstorp)
Efter villa som byggts i amerikansk stil.
Brandelis väg (Fr. Brännanv.)
Efter kontraktprosten Simon Brandeli (1875- 95)
Brinkvägen (Vid älven)
Brink: Strandsluttning. Ordet används vanligast i norra Sverige
Brunnsgatan (Brännan)
Vid källan till det brunnsvatten som dracks i hälsohemmet
Brunnsgården vid Brännanvägen.
Dahlbergsgatan (n. Kanalgatan)
I kv. Skatboet. AM Dahlberg var kapten i Skellefteå kompani
och tillhörde de karoliner som hamnade som fånge i Sibirien
men rymde. Senare storbonde vid 1700-talets mitt. På norra
sidan av ä!~/! anlade han en stor trädgård.
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Dammgatan (Brännan)
Dyhringegatan (s. Bolidenvägen)

Edensgatan (n Bolidenvägen)
Ernst Westerlunds allen (Nordanå)
Filtergränd (Anderstorp)
Forskargatan (Vid SKERIA)
Furtenbacksgränd (Norrböle)
Grubbgatan N:a, Ö:a, S:a (Sunnanå)
Gustafsvägen (Norrböle)
Hyttlidgatan (Norrböle)
Häggbomsgatan (Norrböle)

Hägglundsgatan (Norrhammar)
Högströmsgatan (Prästbordet)
Hörneligatan (Centrum)
Kanalgatan
Karlgårdsvägen (Sörböle)
Klockarbergsvägen
Klostergatan (Sörböle)
Kronbodgatan (Brännan)
Krokmakargatan (Sörböle)
Kvarngatan (Brännan)
Köpmangatan (Väst på stan)
Ullhemsvägen (Öst på stan)
Manhemsgatan (Älvsbacka)
Morellstigen (Norrböle-Erikslid)
Nilsgatan (Brännan)
Nordlandergatan (väst på stan)
Nybergs gränd (Degerbyn)
Odalgatan (Norrböle)
Oskarsvägen (Norrhammar)
Repslagargränd (norr Kanalg)
stationsgatan
stenbackavägen
stenkilsgatan (Norrhammar)

Mot Klintforsån där det tidigare legat en damm
I kv. Apotekaren. Apotekare M Dyhr (mitten av 1800) i
socknens första apotek på Brännan. 1861 flyttades apoteket till
Storgatan.
GustafEden, lärare vid läroverket och komminister fr.o.m 1873.
Namngavs till minne av museimannen EW:s 100-åriga födelsedag november 2000.
Fick sitt namn när bryggeriet revs och en del verksamhet flyttades till denna gata.
Går genom universitetsområdet. Gatan byter namn till Planvägen
söder om Skråmträskvägen. Varför kan man undra!
CO Furtenback handelsman, tillhörde en inflytelserik släkt, som
ägde stora delar av den nya stadens marker.
Området kallades tidigare ilir Grubban ("Gröbba" =sänka)
Kung Gustaf eller efter tidigare markägare.
Kan det ha funnits en glashytta i området ?
Efter markägaren eller komminister EO Häggbom 1777 - 1855
eller konsul OC Häggbom, bankdirektör och bl.a. ägare till
Strömsörs varv och Bryggeriet.
Troligast efter hemman som låg på Norrböle och hörde till herrgården Hägglunda.
Efter kontraktsprost Pehr Högström i Ske-å 1749-65.
Efter Arvid Hömell, stadens ilirste borgmästare 26 år gammal,
jurist, landstingsman. Dog ung 1885.
Där Kanalgatan ligger fanns tidigare en dräneringskanaL
Efter Karl Fredrik Furtenback som ägde hemmanet i början av
1800-talet. Häradsdomare, nämndeman.
Vid landskyrkan har många gator namn med anknytning till
kyrkan.
Enl. gammal tradition (?) ska ett katolskt munkkloster ha legat
där?
Det låg tidigare ett kronförråd (kronbod) där Blomsterslottet
och ICA Kvantum nu ligger.
Tidigare Skråmträskvägen. Namn kopplat till ENI:s (Ingemar
Nilssons) keramikverkstad.
Går mot Klintforsån där det tidigare legat en kvarn.
En av stadens äldsta gator. Den tidens stora affärsgata.
Den går till Lillhemmet, tidigare hem ilir tbc-sjuka. Byggnaden
riven.
Manhem fornnordiskt namn. Knappast kopplat till Manhemsilirbundet, en patriotisk ilirening 1815- 23.
Morell = körsbär.
Liten gatstump norr om Bolidenvägen. Efter Nils Nordlander??
Nils Nordlander kontraktsprost (1834-1874) Stadens grundare,
riksdagsman, nykterhetsman mm.
Gatan går mot Carltorp. Ägare sedan 1911 familjen Nyberg eller
efter Johan Nyberg (1812-84) hemmansägare och kyrkvärd.
Av odal, "fri bonde som äger sin jord". På Norrböle låg stora
odlingsområden.
Efter Kung Oskar eller kontraktprost Oskar eller markägare.
Här låg bostäderna för personalen vid repslageriet vid
Kanal gatan.
Hette tidigare Västra Trädgårdsgatan men bytte namn, när
stationshuset byggdes.
Löper genom Stensvedjan. (Stenig och backig terräng).
K~pling till stenbrytningen på Vitberget?
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Strandgatan
Trädgårdsgatan (Vid torget)
Valborgs gränd (Morö Backe)
Varvsgatan (Vid Strömsör)
Viktoriagatan (E-4)
Vretgatan (vid Lasarettsvägen)
Ön nemostigen (Tuböle)

Hette tidigare Sjögatan.
Gränsar till stadsparken. Tidigare Östra Trädgårdsgatan.
Ingår i gruppen "Det vi firar" dvs. Valborgsmässoafton.
Vid Strömsör låg tidigare ett skeppsvarv.
Gatan namngavs vid GustafV:s ilirlovning med blivande
drottningen Viktoria 1882.
Vret= liten åker. Staden hyrde ut betesmarker på derma plats.
Troligtvis efter Anna-Maria Roos' klassiska läsebok fur skolan,
"l Önnemo" ?

Den senast namngivna gatan är Ernst Westerlunds
alle, gatstumpen upp mot museet.
Gatan fick påpassligt sitt namn i samband med att
man i november 2000 uppmärksammade l 00årsdagen av Ernst Westerlunds födelse. Initiativet
kom f. ö. från SKEFO:s ordfurande Rolf Granstrand.

Källor:
* Camilla Norström: Gatunamnen i Skellefteå
centralort ( 1995)
* Bebyggelsen i Skellefteå centrum (Inventering
1974/75)
* Skelleftebygdens historia del 8 (1994)
* Lokala telefonkatalogen Skellefteå 2000
* En antal sagesmänlkvirmor.

Sjögatan, Skeliefte-.i

Bilden är från tidigt 1900-tal då
Strandgatan kallades Sjögatan.
Det lilla huset iförgrunden var ett
spruthus, som levererade vatten
från älven främst för brandförsvaret
Det revs 1926.
(Källa: " Väst på stan")
Observera!
De "berömda " trätrottoarerna

Skidsportens historia i Skellefteå
"Skidbibeln "
innehåller det grundmaterial som
har insamlats och sammanställts av
skidcirkeln
"l Fädrens spår"

1900-talet- blev det barnets århundrade?
Göran och Hans Marklund
Skidbibeln Pris l 00 kr
Förlag:
Empa designe/Böcker, Härnösand

storrännare och guldhjältar
• ;:;"} Red.:
· · ·' .,~ '" Åke Forsberg
r~,,.,.

,_

1900

ta\('

Pris 200 kr
Göran Marklund
Tel.: 0916-102 18

,...~,,-~
,1;4-....._

~

Utgivare: Skellefteå kommun, Fritidskontoret
Bägge skrifterna kan köpas på Fritidskontoret
.:r~
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FÖRENINGEN FÖR SKELLEFfEFORSKNING- SKEFO
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SKEFOs styrelse år 2000
(Några sitter som representanter ilir institution)
Ordinarie
Rolf Granstrand
Ordilirande
Egil Johansson
Vice ordilirande
Barbro Viklund
sekreterare
Harry Åkesson
Kassör
Övriga ledarnöter
Bo Persson Demografiska databasen
Tage Nilsson
Bo-Göran Edlund Folkrörelsearkivet
Christer Larsson
Karl-Axel Lundqvist Landsilirsamlingen
Ulrika Johansson Skellefteå museum

Ersättare i styrelsen
Göran Wahlberg
Åke Lundgren
Elsa Lundmark
Tage Lundgren Folkrörelsearkivet
Revisorer
Nils Olof Berglund
Gösta Renfors
Ersättare
Birger Eriksson

SKEFOs verksamhet under år 2000

Vintermötet Äktenskapsmönster i Skelleftebygden i äldre tid lO februari.
Föreläsare Anders Brännström Umeå
Nordlandersymposiet 18-19 mars (Samarrangör: Landsilirsamlingen)
Föreläsare Sara Lidman, Barbro Werkrnäster, Stig Strömholm , Egil Johansson, Lars Karlgren, Karl-Axel
Lundqvist och Allan Boström. Sång: Eva Boström Piano Bengt Harlin.
(Dokumenterat i Skelleftebygden special).
SKEFOs årsmöte 6 april Glimtar ur Skellefteå militärhistoria
Medverkande: Major Bill Svanborg Västerbottens Regementsmuseum, Umeå.
Medverkan i sommaraktiviteter på Nordanå
• Bemanning av Kågegården w 27.
• Familjedag Nordanå 9 juli.
Två resor (Samarrangörer övriga i 4-klövern.)
Furögrund 15 augusti.
• Kulturresa till Bjuröklubb - Lövånger 2 september.

* Kulturhistorisk seglats Kåge -

Lokalhistoriskt möte i Klemensnäs/Ursviken 29 september- l oktober
(Medarrangörer: Lokala ilireningar).
Föreläsare: Barbro Viklund, Folke Fahlgren, Ulf Lundström, Fem panelsamtal med lokal medverkan samt
Egil Johansson (Söndag predikan och kyrkkaffe).
Varvsplatser och sjöfart i Skelleftebygden 2 november
(Huvudarrangör: Jakobstads Wapens vänner)
Se artiklarna i detta häfte.
Historiebytardagen 2000- till minne av ERNST WESTERLUND 11 november
Medverkande: F.d. medarbetare till Ernst W i panelsamtal med RolfGranstrand som samtalsledare.
Utdelning av Ernst Westerlunds pris ilir ilirtjänstfullt Iokalliistorisk insats till Albert Magnusson Hökmark.
(Samarrangörer: VNFF, Utbildningsradion, Vuxenskolan, Skellefteå museum och Norra Västerbotten)
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SKEFOs verksamhetsplan ror 2001
styrelsens förslag till föreningens årsmöte

8. Initiativ ilir att ftnna samarbetsformer med
SKERIA och högskoleområdet
Aktuella utvecklingsprojekt är bl.a. en kulturhistoriskt orienterad Europautbildning och en
dokumentationscentral ilir europeiska regioner,
kommuner och ilirsamlingar.

1. Lokalhistoriska dagar i Malå, ilirslagsvis vid
Mikael i.
2. Fortsatt samarbete med Umeå universitet inom
ramen ilir projekt "Kulturgräns Norr", särskilt
vad gäller Skelleftebygdens industri- och
näringslivshistoria.

9. Särskilt intresse för Skelleftebygdens skeppsbyggnads- och sjöfartshistoria, bl.a. med anledning av Karlgårdsarkivet, Föreningen Allmogebåtars fältbåtsbygge samt ökad närvaro ilir
Jacobstads Wapen under seglationssäsongen.

3. Utgivning av två nummer av Skelleftebygden.
4. Fortsatt och ilirdjupat samarbete med övriga
kulturhistoriska ilireningar, Framilir allt inom
ramen ilir Nordanåprojektet. Särskild uppgift ilir
SKEFO, att lyfta fram Nyborgs möjligheter att
utvecklas till museum ilir Skellefteå Kompani.

10. Övriga uppgifter:
Satsning på tidskriften "Västerbotten" båda vad
gäller spridning och bidrag till innehållet.

5. Fortsatt stöd till det lokalhistoriska institutet och
dess arbete, nu närmast utgivning och spridning
av "Bönder och gårdar i Skellefteå socken (del 2)".

Insatser för att bidra till den kulturhistoriska
satsningen kring Skellefte-älven, t.ex. Kyrkstigen, Kungsgropen, 1809 års krig samt "Broarna
Runt" i olika varianter.

6. Vidareutvecklat samspel med Skelleftebygdens
skolor i enlighet med tidigare antagen handlingsplan, bl.a. genom fortbildningsdagar ilir lärare
och historiebytardagar ilir elever.

Initiativ för att utveckla Bure AB: s arkiv till det
lokalhistoriska besöks- och forskningscentrum,
som det utan tvekan harilirutsättningar ilir.

7. Utveckla Historiebytardagen till en årlig manifestation av den lokalhistoriska bredden i
Skelleftebygden i samarbete med övriga
kulturhistoriska ilireningar, studieilirbunden och
Skellefteå museum. Årets datum blir l O november, då också Ernst Westerlunds pris ilir ilirtjänstfull lokalhistorisk insats delas ut.

Artiklar i tidigare nummer av SKELLEFTEBYGDEN och SKEFO:s Rapporter
Hösten 1986 arrangerade SKEFO ett lokalhistoriskt möte i ilirsamlingsgården, Skellefteå lfs.
Det blev början till en rad lokalhistoriska möten, som sedan - med ett par undantag - hållits varje år på hösten. De ilirsta mötena redovisades i rapporter, som var baserade på de föreläsningar som hållits året före.
1990 blev det ingen rapport p.g.a. svårigheten att fä in föreläsamas manuskript från Bureå möte. Rapport 4 ,
som presenterades vid Kåge möte 1991 , innehöll därilir i stället några artiklar som berörde Kågedalen. Därmed upphörde skriften att vara en rapport.
F.o.m. 1992 har den ersatts av årsskriften SKELLEFTEBYGDEN.
Många av artiklarna i de tidigare utgåvorna kan fortfarande vara av intresse ilir nya medlemmar och andra.
Därför presenterart vi här en förteckning över innehållet i de olika årgångarna. I varje nummer ftnns dessutom en rapport om SKEFOs verksamhet.
Det finns ett antal resterande exemplar av de flesta årsskrifterna. (Inget överex. av rapporterna)
Häften kan beställas till ett pris av 25 kr +porto. Om det inte ftnns kvar häften att sälja kan vi göra kopia av
önskad artikel till självkostnadspris + porto.
Beställning bos
Harry Åkesson Karlgårdsvägen 14, 931 62 Skellefteå tel 0910-122 63.
~t
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Rapport 11987 Från forskardagar i Skellefteå 1986
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noel O. Broadbent:
Bengt Grensjö:
Annika Hallinder:
Lars Jonsson:
Ulf Lundström:
Göran Marklund:
Stefan Nordström:
Carl Eber Olivestam:
John Olofsson:
Kjell Söderberg:

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

•
•
•
•

Zolo Östl und:
Leif Gustafsson:
John Olofsson:
Åke Lundgren:

•

•

Ragnar Norde:
Lennart Klang:

•
•
•
•
•
•
•

Zolo Östlund:
Några milstolpar i Bolidens utveckling
Lars S. Beckman:
Planer på ett grovmuseum i Boliden
Lil Hjertström:
Historik och verksamhet vid Bolidens Hembygdsförening
Carin Lundberg:
Föreningsliv i Boliden
Folkrörelsearkivet i Västerbotten: Arkivmaterial från Bolidens församlings upptagningsområde
Göran Åberg:
Boliden - Brukssamhälle och Trädgårdsstad
Mera att läsa om Boliden

•

Fyra artiklar av Ernst Westerlund, skrivna på 1940 - 50 talen
Bondekultur i Västerbotten: ERSMARK
Bondekultur i Västerbotten: KUSMARK
Bondekultur I Västerbotten: STORKÅGETRÄSK
Bondekultur i Västerbotten: HEBBERSFORS OCH SANDFORS
StigHenrik Viklund
Arkiv i Kågedalen på Folkrörelsearkivet i Skellefteå september 1991
Stig-Henrik Viklund
Bevara ilireningsarkiven!
Weronica Meijer
Jöns Jakobson-inhysing och möbelmålare
Signe Tjernberg Carlsson
Kågedalens kyrka (dikt)
Stig-Henrik Viklund
Gamla repslageriet i Kåge

Rapport 21988 Från forskardagar i Byske 1987
Älven och havet fonnar en bygd
Älven och kusten som resurs for rörligt friluftsliv och turism
Byske på sågverksdödens tid
Gulnade dokument blir romaner- om Tåmförsten, Brattlid-Jonk
och andra
Något om föreningslivet i Byskebygden
Fornminnesinventeringen för den "Gula Kartan" i Västerbottens län

Rapport 3 1989 Från forskardagar i Boliden 1988

Rapport 41991 Till höstmötet i Kåge samma år "Kågedalen- forr och nu"

•
•
•
•
•

SKELLEFTEBYGDEN 1992

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Zolo Östlund
Stig-Henrik Viklund
Georg Markstedt
Petrus Burman
Per Andre
Ulf Lundström
af Lemke, Kjellin & Platen
UlfLundström
Stig-Henrik Viklund
Stig-Henrik Viklund
Per Andre

"SKELLEFTEBYGDEN' (ordförandens ilirord)
Redaktionellt
Hyllning till Skelleftebygden (dikt)
Några blad ur Skellefteå stads historia
Hägglunda- en okänd herrgård mitt i Skellefteås ilirsta stadsplan
Skellefteå kyrkstad och kyrkplats i äldre tider
Annotationer ilirda under recognosering i Skellefteå socken 1811
Kinningsbåten - En säregen båttyp
Vad man kan hitta i tidningsfilm
Bureb)'gdens idrottshistoria
Kosacker i Skellefteå socken 1716
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Meddelanden
Renoverade småprotokoll nu mikrofilmat !Lövångers kommun arkivinventerat/
Bildidentifiering av idrottsbilder.

SKELLEFTEBYGDEN 1993

•

Göran Marklund

Åtta scener från Jöms station.
Historisk kavalkad framförd vid järnvägens l 00-årsjubileum
Jörn på 1500- och 1600-talen
Skellefteå nordligaste punkt
Läxläsning i skenet från jämspisluckan
Sara Greta - en bamamörderska eller en av dessa små?
Byarna i Kågedalen
Ortnamn i Bygdeträsk, Burträsk socken
Fotografier Skelleftebygden
Något om sjukkasserörelsen

UlfLundström
Per Andre
Göran Marklund
Åke
Lundgren
•
Ulf
Lundström
•
• Gunda Lundström
•
Stig-Henrik Viklund
•
Stig-Henrik Viklund
Meddelanden
stadshistoriskforskning /Arkivinventering av Burträsks fd kommun påböijad.

•
•

•

SKELLEFTEBYGDEN 1994 (Slut)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glimtar från Skellefteharnn med omnejd (Klipp ur VF)
Ulf Lundström
Bureätten och Bureå Kloster
Ulf Lundström
Kågnäset och området vid Skellefteälvens mynning
Peter Gustafsson
Chappman och saltströmmingen
Per Andre
Första ängsågen i Västerbotten
Lage Johansson
Nöjeslivet i skelleftebygden - del l
Stig-Henrik Viklund
Att inventera föreningsarkiv - exemplet Burträsk f d kommun
Stig-Henrik Viklund
Sv~nska nykterhetsföreningar på 1840-talet - särskilt den i Skellefteå
Stig-Henrik Viklund
Vad f.K.P.R. betydde

SKELLEFTEBYGDEN 1995 (Slut)
• Skellefteå i främlingens ögon (ur Saxon; 1918)
• Ur "Prost-Eriks historier"
• UlfLundström
Norrböle By
• Ulf Lundström
Den äldsta jordbruksbebyggelsen i Skelleftedalen
• Per Andre
Grovbladiga sågar i Skellefteå före 1830
•
Britt-Marie Nordström
Nils Schillmark, en l 700- talskonstnär från Skellefteå
•
Per Andre
En handelsresa till Stockholm 1807
•
Kerstin Strandberg
"Gruvligt från Kågeträsk"
•
Stig-Henrik Viklund
Undersök folkrörelserna! Om pågående och framtida forskning
•
Från advokater till åkare - Exempel på yrkesutövare i Skellefteå stad
•
Peter Gustafsson
Lokalhistoriskt institut - Förslag
Meddelanden
Krister Lundmarks forskning rörande patienter i Umeå Lasarett mm.
Håkan Anderssons arbeten rörande skjutsstationer, sågar och snickerier.

SKELLEFTEBYGDEN 1996

•

•
•
•
•

•
•

"Anteckningar vid Lövångers socken recognoserande år 1811"
Albert Magnusson
Emigrationen och Lövånger 1860 - 1960
Peter Gustafsson
Nödåret 1867- ur styrmannen GustafHolmströms
dagboksanteckningar
Föreningslivet i Lövånger
Stig-Henrik Viklund
Medeltida laxfisken i Skellefteå socken
Ulf Lundström
Fjällträskfisket änltfi'en gång
Ulf Lundström
Hållskjuts
Per Andre
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•
Skelleftebygden 2001/1
Moröns silvergruva
• Per Andre
Skellefteå Ni-llirening i riksperspektiv - Ett fursta fursök
• Stig-Henrik Viklund
Meddelanden:
Gravinventering 1995 - 96/Arkivinventering Skellefteå

SKELLEFTEBYGDEN 1997
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ernst Westerlund

Slädar, kärror och andra transportredskap - En översikt över beståndet
i länets norra del
Willwass visa - Gånglåt från 1700-talet nedtecknat av Ossian Burström
JosefNyström (Don Jose)
Nils Johan Lundmark - En Burträsk-profil
Knut Lundberg
Bondhustrun i Lappvattnet som lämnade make och hem
Kenneth Mossberg
Förteckning på kronohemman och nybyggen i Lövånger och Burträsk
socken anno 1823
Per Andre
Pottaska i Skellefteå
UlfLundström
Vårdkasberg i norra Västerbotten
Stig-Henrik Viklund
Curiositets- cabinette i Skellefteå 1895 !?
Stig-Henrik Viklund
Arkivinventering Skellefteå- och lite till
Linnea Andersson
Att vara herrskapspiga i Skellefteå på 30-talet
Burträskbygden - En bildkavalkad

1998 inget nummer
SKELLEFTEBYGDEN 1999
•
•
•
•
•

Lotten Finnberg m.fl
Per Andre
Ewa Eriksson - Sundberg
Britt-Marie Nordström
Per Andre

•
•
•
•
•
•
•
•

Kyrkorna i Norsjö
Norsjöbilder 1858
Orglar och orgelbyggare i Norsjö socken
Bodbergs-Sara.. ..
Samer i skelleftetrakten under 1700-talet
(-Vildren i Norsjö omkring 1700/ - Samer på Petisträskskogen 1729/Samer i Burträsk 1769/ -Hjerpe i Ullbergsträsk l - Renstöld i Gumboda/ -Åselet 1786 och 1791 l-Tiggare/ -Kort sammanfattning
Per Andre
Sökte silver fann järn
Göran Marklund
AllmänneJigen efterlyses
Per Andre
CF Liljevalch och Skellefteå hälsobrunn
Harry Åkesson
Sånger till Västerbotten
Rolf Granstrand
SKEFOs Sommarseminarium "Kulturgräns norr"
Gunnar Lindgren, Göran Lundström, Göran Marklund: ur "Tankar kring ödeställen"
Fotografier från Lokalhistoriska dagar i Norsjö
Presentation av Demografiska Databasen i Umeå och Jörn

•
•
•
•
•
•

Stig Strömholm
Karl Axel Lundqvist
Allan Boström
Sara Lidman
Lars Karlgren
Barbro Werkmäster

•

Per Andre

•
•

Göran Marklund
Per Andre

SKELLEFTEBYGDEN 2000 Special: Nordlandersymposiet
Nils Nordlander - i Uppsala och Stockholm.
Nils Nordlander- i skuggan av nyläseriet.
Nils Nordlander- stadsgrundare och kommunalman.
Prosten SörJander i jernbanesviten.
Nils Nordlander- sparbanksgrundaren.
Anna Nordlander- konstnär och prostdotter.

SKELLEFTEBYGDEN 2000
Renstölder inom Skellefteå socken omkring 1830
-Nils Andersson i Jörn l
-Slumpare och Gers i Hobergsliden/
-Johan Orre och Nils Johansson i Bastulund/ -Anders Hällström
i Klintträskf -slutord
Visitkort.: r
Jägmästare Lagerquist i Skellefteå Revir
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•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Jesper Åkerlund
Janny Grönlund
Göran Marklund
Stig-Henrik Viklund
Ingvar Lundmark
Ulf Lundström
Barbro Viklund
Gun Bäckman-Boberg
Ulf Lundström
Stig Henrik Viklund
Harry Åkesson

Skellefteå Nationella Ungdomsillrening-nazism eller naiv nationalism?
Om tjaderjakt och taningar
skolplanscher i Fjällbobeden
Arbetet med Ernst Westerlunds bibliografi
Minnesbilder av Ernst Westerlund
Med älven i centrwn - några notiser från byarna mellan Skellefteå stad
och Ursviken.
Glimtar från Bergsbyn
En unik brevsamling : Sextioen brev från Klemensnas !
Lokalhistoriskt institut - en rapport
Litteraturnyheter
SKEFOs Lokalhistoriska möten 1986 - 1999

Ernst W esterlunds-pris år 2000
I samband med Historiebytantagen 11 november 2000 utdelades for llirsta
gången

"Ernst Westerlunds pris för förtjAnstfull historisk insats".
Pristagare blev

Albert Magnusson, Bodan Lövånger
Prisnämndens motivering:
Albert Magnusson har varit cirkelledare vid ett stort antal studiecirklar
inom Studiellirbundet Vuxenskolan inom Lövångers socken och har även
renskrivit och gett ut cirklamas materiaL Albert har samlat många muntliga
uppgifter om det mesta som hänt i Lövångersbygden. Här finns bl.a. arkeologiska fynd och märkliga saker som framkommit vid grävarbeten. Dessutom har han gått igenom olika arkiv och arkivuppgifterna och de muntliga
uppgifterna har legat till grund for hans artiklar. Albert Magnusson har
även varit en eldsjäl när det gäller Lövångers hembygdstbrening och Lövångers sockenmuseum och inte tvekat att ställa upp på olika sätt. Dessutom
har han varit en eldsjäl när det galler att bevara och bruka Bodans flibodar.
~------------------~
Albert har även sett till att arkiv har lämnats in till Lövångers
Diplomet har ritats av
sockenmuseum och där kunnat bevaras.
Ingemar Nilsson EN!
Albert har i skrift medverkat med
5 cirkelarbeten, 7 artiklar i andra utgåvor och 15 tidningsartiklar

---

Utöver dessa arbeten har aven Albert Magnusson andra arbeten som finns i Lövångers sockenmuseum.
Han har medverkat i Beredskapsminnen 1939-45, Lastbilsägamas jubileumsbok, Petsamotraflken. Han
har skrivit artiklar rörande Tomedalen samt i lng 3: s bok om en olycka i Sunderbyn. Vidare artikelserien
Flykten från Kitala till Lövånger som publicerats i Norra Västerbotten. Teaterpjäser bl.a.
Krigsrådinnan Pettersson.
Instiftare av priset är
Västerbottens Norra Fomminnesllirening,
Föreningen ilir Skellefteforskning SKEFO och
tidningen Norra Västerbotten

Kerstin Lindgren, Ulf Lundström delar ut priset till
Albert Magnusson
Norran representerades av forre chefredaktören
Stig Ericsson, som fotografen tyvärr missade.
fFoto Harry Åkesson)

,:r~
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Till Eivor Anderssons minne

En annan av Eivors utgångspunkter var att i alla
sammanhang koppla ihop dokumentationsarbetet i
cirklarna med frågar om nutid och framtid och i synnerhet då byarnas framtid. Och det är nog inte ilir
mycket sagt att dessa cirkelsatsningar under mer än
tjugo år i hög grad har bidragit till att Skelleftebygdens landsbygd och byar ännu vid sekelskiftet 2000
är osedvanligt levande och livskraftiga.

Det kanske är ännu är för tidigt att fullt ut ilirstå och
uppskatta den betydelse som Eivor Andersson haft
ilir att sprida och förankra det lokalhistoriska intresset över hela Skelleftebygden. Ernst Westerlund var
forskaren, samlaren och föreläsaren, men utan Eivors insats som studieorganisatör och -inspiratör
hade det lokalhistoriska intresset i bygden aldrig
vuxit till att bli en veritabel folkrörelse. Samarbetet
dem emellan inleddes redan vintern 1966 med cirkelprojektet "Socken och by i staden" inilir den
stundande kommunsammanläggningen och den ffirsta byadokumentationen blev "Bäcks by" i september 1968. Och redan samma vinter genomilirdes en
motsvarande cirkel- och dokumentationssatsning i
Jörnsbygden fOr att sen under åren 1970-72 växa till
"Ett sekel i Skelleftebygden" med sammanlagt uppemot ett femtiotal studiecirklar.
Detta oerhört framgångsrika samarbete mellan fr.a.
Ernst och Eivor - men även många andra vid det då
mycket expansiva Skellefteå Museum- har lyckligtvis dokumenterats synnerligen väl i Annika Hallinders bok "Dokumentera för framtiden - om studiecirkelarbetet i skelleftebygden" (Malmö 1992). Liksom också deras samarbete kring Kyrkhelgen och
Kvarnspelet, som likaså kom till i början av 1970talet.

Trots denna starka betoning av Skelleftebygden, så
hade Eivor ändå i högsta grad intresse och utrymme
även ilir omvärlden, för grannlänen, ilir grannländerna - inte minst Österbotten - och t.o.m. ambitioner att sprida studiecirkelns ide och metod i Afrika !
Mer om detta i ett annat sammanhang. Men vad
gäller Finland, så tog bon som pensionär några år in
på 1990-talet initiativ tiil en gemensam studiesatsning kring efterkrigshistorien med Karleby- och Jakobstadstrakten. Och det blev återigen succe; ett tjugotal studiecirklar bara på den österbottniska sidan !
Och samarbetsprojektet har hittills lett till två bokutgivningar, varav en diktbok, och en tredje är på väg
denna vår med Ulf Lundström som redaktör, om
Ordspråk, Talesätt och Vaggvisor från ömse sidor
Bottenviken. Sista handen vid materialet läggs nu
vid Landsbygdsveckan i Lövånger, som årligen arrangeras i regi av bl.a. Lantbruksmuseet, vilket ilir
övrigt också är ett av Eivors många initiativ; i detta
fall tillsammans med Sture Karlsson, som var en
nära samarbetspartner under många år.
Det var ytterst välförtjänt, när Eivor som nybliven
pensionär - och som ilirsta västerbottning - direkt
ur ordffirande Torbjörn Fälldins hand fick motta Föreningen Nordens fOrtjänsttecken i silver.
För mig personligen har Eivor varit en stor inspiratör, god vän och omtänksam granne.
Rolf Granstrand, ordf. SKEFO

En av Eivor Anderssons bärande folkbildningsideer
var att länka samman enskilda studiecirklar till gemensamma, ofta fleråriga studieprojekt, som knöts
ihop genom gemensamma upplevelser som ilireläsningar, resor, utpyte &V texter och ideer och till sist
ofta en gemensilffi h~jrutgivning med material från
alla cirklar.
Ett mycket gott exempel är satsningen på
"Beredskapsminnen" under åren 1983-86.

Ps. Eivor Anderssons erfarenheter som studieorganisatör har forutom i ovannämnda bok, utgiven av
Skellefteå Museum, också dokumenterats i radioserien "Folkbildarminnen", som kan beställas från
Utbildningsradion, te/. 0910-567 80.

~r-

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
38

