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Förord
Rolf Granstrand
Dags igen fOr en ny utgåva av "Skelleftebygden", som denna höst bl.a. sätter Malå i centrum. De lokalhistoriska dagarna 2001 genomfurs den 28-30 september med rorsamlingsgården därstädes som samlingspunkt. För fdrsta gången har SKEFO sträckt sig utöver gränserna ror Skellefteå gamla storsocken, men eftersom Malåbygden en gång koloniserats från detta håll, så har vi ansett det rimligt att inleda samarbete
med Malå fårsamling och Malå Hembygdsrorening samt studieforbunden och andra kulturhistoriskt sinnade foreningar i kommunen. Må de lokalhistoriska dagarna i Malå bli en givande träffpunkt !
Annars är rorstås höstens stora lokalhistoriska händelse utgivningen och den fortsatta presentationen av
Ulf Lundströms stora verk om Skcllefteå socken 1650-1790. Tillsammans med utgåvan om den föregående
perioden, så ger denna totalgenomgång av en hel bygds befolkning under 250 år - speglad via alla kända
källor -en åtminstone ror svenska fOrhållanden unik överblick över utvecklingsprocessen in i dess minsta
detalj. Förutom Ulf själv skall även projektet Kulturgräns Norr under ledning av Lars-Erik Edlund i Umeå
hedras for denna insats.
Och nästa steg har redan tagits; Ulf har nu fortsatt samarbetet med Umeå Universitet med uppgiften att
överfora hela detta material till en databas, som skulle möjliggöra helt andra kopplingar och sökmöjligheter än den skrivna texten. Samt andra möjligheter till grafisk och bildmässig presentation. Tänk att kunna
göra en helikopterfärd över Skeileftebygden 1749, flyga in över t.ex. Storkåge by, landa på en gårdsplan
och möta gårdsfolket ! Om ett eller annat år kan detta bli möjligt ...
Den 10 november är det dags att ånyo uppmärksamma Ernst Westerlunds avgörande betydelse genom en
stor samlad manifestation på Skcllefteå Museum med bl.a. den årliga utdelningen av priset i hans namn
for betydelsefull lokalhistorisk insats. Samt en presentation av det lokalhistoriska arbetet i Skelleftebygden
i hela dess bredd.
VäJ mött till denna festdag !

Redaktionellt
Harry Åkesson

Det är första året som SKEFO prövar modellen med två nummer av SKELLEFTEBYGDEN. Sommaren
är ingen idealisk tid fOr jakten på bidrag. Alla - inklusive redaktören - finns sällan i hemmet, är sällan
kontaktbar. Visserligen bar de flesta mobiltelefon i dag, men vem bar tillgång till alla dessa 070 - nummer? Nu skajag inte klaga. De som lovat komma med bidrag har relativt punktligt levererat sina artiklar.
Vi har några stöttepelare bland SKELLEFTEBYGDENs medarbetare. Framfor allt nestorn Per Andre och
ynglingen Ulf Lundström. De, liksom Göran Marklund, verkar ha oändliga källor att ösa ur. Och allt är
intressant. I detta nwnmer har Göran "'bara" medverkat indirekt, som länk till Aina Backman och Oskar
Holmströms berättelse om tjuren Alfvinge. Där får vi for övrigt lite prov på jämsdialekten utan översättning, men det bör inte vålla något större besvär. Det gäller nog även det andra dialektinslaget nu med
dragning år Byske: Lögåm j er bäst ur Sven Mikaelssons "Lögåmrolit"
SKEFOs lokalhistoriska höstmöte är i år i Malå och det märks på innehållet. Åke Lundgren har levererat
en knippe artiklar med koppling till Malå. De har tidigare varit publicerade i lokaltidningar, med det är
några årtionden sedan. sä de fyller väl en plats i vår tidskrift.
Vad ska man f.ö. kalla häftet? Tidigare, när skriften kom ut en gång om år, kunde den kallas årsskrift. Om
den ska kallas tidskrift måste den utkomma minst fyra gånger om år säger de som vet. Denna publikation
är inte avsedd enbart for våra medlemmar så medlemsskrift är inte heller bra.
Sä! Vad är detta för krångel? Har man inte problem så kan man alltid skapa dem. Läsaren kornmer att
märka vilket val vi gör. Det viktigaste är väl ändä att den fyller en funktion och att medlemmar och
andra - vilket vi hoppas - har n~ja av att läsa.,dcm.
Till slut tack till Allan Boström for hans råd och synpunkter på innehållet.
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Unika dokument från Malå kommuns födelse
Åke Lundgren
I Malå församlings arkiv gömmer sig de tidigaste uppgifterna om Malå kommuns barndom; faktiskt också
uppgifter om tiden rore "f6delsen ".
Ett unikt dokument är en karta - egentligen bara en enkel skiss- som Johannes Mörtseli ritade.
En bild av ett Malå som aldrig blev verklighet. Kartan visar den kommun som Johannes Mörtsen och hans
"capellbor" ville se. "Landet mellan floderna". Trakten mellan Skellefte älv och Vindelälven.
En verklig storkommun.

Skrev till konungen
Tanken på ett fritt Malå hade funnits i nära hundra år när folk i Malå-trakten i december 1856 gav sin
präst, skollärare och allt i allo - Johannes Mörtsen - fullmakt att skriva till kungs och begära att Malå
skulle skiljas från Arvidsjaur. Det var den gången i första hand frågan om en kyrklig "skilsmässa", men
den skulle även få betydelse ror det kommunala arbetet.
1857 skrev Mörtseli sitt brev. Det är undertecknat i sirliga ordalag som den tidens sed: "Med djupaste
wördnad, trohet och nit" till "Stormägtige Wår Nådigeste Konung". Men det skulle inte hjälpa mycket att
malåborna bockade och bedyrade sin underdånighet den gången. Helt skulle de inte få sin vilja igenom.
Men till en del.
Gränsdragningarna.
I brevet berättas att malåborna f6rut begärt att få skiljas från Arvidsjaur när den pastor som då var verksam skulle avgå. Malå skulle bli eget "gäll" och malåborna hade också tydliga önskemål om hur den nya
kommunen skulle se ut.
". .. södra och vestra gränsen kommer att gå ifrån stangurliden eller Svartliden, öfver Sarwasqwoik och
uppför på Windelelfvens södra sida öfver Fraoasröset och till Tjuodtjomsoen och derifrån öfver Kåtaliden
till westra ändan af Lewattnet i Skellefte elf..."
Enklare uttryckt: malåborna ville att gränsen i norr skulle vara Skellefte älv och i söder Vindelälven.

"Wägarna äro stiingda"
I brevet förklarar Mörtseli också att en del av malåborna hört till Lycksele och en del till Arvidsjaur. Han
redogör ror de svårigheter det medror att ha Luleå som residensstad och hur mycket närmare det är till
Umeå.
Piteå hade länge varit malåbornas stad, men "wägar, som wissa tider af året af naturhinder äro stängda"
skapade stora svårigheter att hålla kontakt med kustlandet. I Lycksele, däremot, hade man nyligen inrättat
·
ett postkontor och där fanns också tillgång till mycket som malåborna behövde.

Gick miste om Krisfineberg
Brevet och kartan är unika dokument från malåbomas strävan efter självständighet. Men hur gick det då
med folkets begäran?
Jo, gränsen i norr fästställdes till att löpa längs Skellefte älv. Men i söder fick malåborna inte sin vilja igenom. Gränsen drogs i stället längre norrut, i närheten av KristiDeberg där den finns än i dag.
Det som senare blev KristiDeberg och Björksele hamnade inom Lycksele församling. Kontaktema mellan
Malå och Kristineberg behölls dock. Avståndet var ju nära. Och det är kanske inte så konstigt att somliga i
stället ville inrorliva KristiDeberg med Malå när kommunsammanslagningen med Norsjö kom upp till debatt i vår tid.
Men det är ju en annan historia.
Mörtsel!s skiss: se nästa sida!
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Denna enkla skiss ritades av Johannes
Mörtsell. Den visar den kommun som
han och hans "capellbor" ville se.
Gränsernaför Malå kommun (socken)
är markerad med en++ ++++ -linje.
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Mörtseli den forste och störste
Åke Lundgren
Hade Malås första präst - Johannes Mörtseli - levat i
dag s!allle han säkerligen ha ställt sig i spetsen för ett
fritt Malå, då den kampen var aktuell.
Hans stora dröm var att Malå skulle bli ett bibliskt
Mesopotanien - eller "landet mellan floderna" Eufrat
och Tigris. Våra "floder" Skellefteälven och Vindelälven...
I Malås kyrkohistoria har Mörtseli alltid framstått som
den främste av prästerna. Född bondpojke 1824 i Mörttjärn, blev han vid mogna år både präst och folkskollärare. Han var således på många sätt en ledande profil i den
tidens liv.
En bonde lär ha sagt om denne präst:
- När Mörtseli predikar lagen blir det brännsår på samvetet, men när han predikar evangelium verkar det som
när man snyker tjära och osaltat smör på såret. Det slutar
svida!
1861, tio år efter kyrkans invigning, blev Malå egen
kommun. Ordförande i kommunfullmäktige blev naturJohannes Mörtseli - kapellpredikant i Ma/å
ligtvis- Mörtsel l.
!862-84. Här porträtterad på en oljemålning av
När gränsen för den nya kommunen skulle dras hade
M
Lindqvist.
Mörtseli också sina bestämda åsikter: Gränsen i norr
skulle vara Skeliefteälven och så blev det också. Men i
söder fick Mörtseli inte som han ville. Hade han fått det hade Kristinebergsområdet hört till Malå i dag med
Vindelälven som sydlig gräns.
Mörtseli var en son av sin bygd, men ändå lämnade han Malå på äldre dar. Han blev kyrkoherde i Stensele
en kortare tid och verksam som folkskoleinspektör.
Till sist blev han sjuk och förlamad. Han sökte si§~å till södra Sverige för att fä bot, men avled i Uppsala
1888 - vid samma tid som Malåborna smed planer på en korskyrkas anläggande.
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skogsbranden som födde osämja och ic)rsoning
Åke Lundgren
Sommaren 1771 rasade en våldsam skogsbrand söder om Malå i lappmarken. Det var en brand som skulle
ge eko for långa tider, en brand som vållade tvist och ovänskap- men också samhörighet och forsoning,
Förståelse.
Över tre lappars skatteland svepte den forgörande elden och ödelade skogen. Den orsakade också en uppmärksammad rättegång. Vid den här tiden hade ännu bara några fa nybyggare slagit sig ned i Malåtrakten. Två år tidigare - 1769 - hade de kommit: Eric Thomasson från Norsjö, Johan Johansson från Åbyn
vid "Skellet" och Anders Michaelsson från Lidsträsk inom Norsjö.
Den man som är intressant i det här sammanhanget är Johan Johansson som bosatte sig i Fårträsk, eller
närmare bestämt Fårberget i utkanten av den by som i dag kallas Fårträsk eller Svedjan.

Midsommartid
När midsommarböndagen närmade sig gick samer och nybyggare från trakten till kyrkan i Arvidsjaur.
Men som alltid funns rorstås en del som stannade kvar hemmavid. Det var barn och gamla som inte orkade med de besvärliga strapatserna på sju, åtta mil genom skogar och över vattendrag.
De som stannade hemma fick uppleva något som de aldrig skulle glömma.
Vilodagen störs
Det var en söndag det hände, till råga på allt en vilodag!
Plötsligt gick rykten om att skogen brann söder om Malån, borta vid Fårträsk. Det var torrt i markerna och
elden fick gott faste, den spred sig snabbt.
O fasa, att det skulie hända just nu när nästan allt folket var borta vid kyrkan!
De hemmavarande kunde inte göra mycket. De gav sig ut i skogen for att forsöka hejda eldens framfart.
Med ruskor och det som fanns till hans rorsökte de släcka elden. Men de var ror få. alldeles ror få ror att
kunna uträtta något.
De fick vara glada att ingen människa kom till skada och att inget nybygge blev lågornas rov.
Stor förödelse
i ett dygn rasade elden. Den härjade över tre lappskatteland och vållade stor skada. När den omsider slocknade och dog ut av sig själv kunde man konstatera att ett område på någon halvmils längd och l 800 famnar (cirka 3,2 kilometer) på bredden var ödelagt. Kvar fanns bara forkolnad och pyrande skog, ödelagda
ren betesmarker.
När folket kom tillbaka från kyrkan kunde man bara konstatera att forödeisen var stor:
Det skulle dröja ännu en tid innan orsaken till branden uppenbarades.
Inför tinget
Snart spred sig ryktet om att allt inte stod rätt till med branden, att den inte hade uppstått av sig själv. En
person pekades ut som skyldig till alltsammans.
l januari 1773, ett och ett halvt år senare, ställdes nybyggaren Johan Johansson inför rätta vid Arvidsjaurs
Tingslag i Pite lappmark. Det skedde sedan gudstjänst hade hållits i kyrkan vid Arvidsjaur. Häradshövding Furtenback fanns på plats, likaså kronobefallningsmannen Renhorn och nämndemännen: betrodda
och ärliga karlar hopsamlade från Glommersträsk, Levattnet, Malån och andra orter i trakten.
Tolken Nils Högling icke att förglömma. Han var en viktig man - for att svenskar och lappar skulle förstå
varandra.
Johan Johansson var vid denna tid fYrtioåtta år fYllda.
Nu stod han som en brottsling in for tinget och tvingades svara på frågorna.
Var det riktigt att hans tioårige son sommaren 1771 tänt eld på skogen vid Malån?
Jo, det var jag som sa till han att göra det. Jag behövde svedjebränna för att få mer betesmark. Jag frågade
lapparna om lov, men de nekade mej ...
Och då brände han på eget bevåg?
-Joo ... Men inte kom jag ihåg att det var for~judet och mot lagen. Och inte hade jag tänkt att elden skulle
sprida sig så ... Jag hade bara tänkt bränna ett litet onNåCie. Men jag vet nu att jag bandlade fel och jag är
beredd att betala for skadan - om jag bara fårmår...
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Försvarade "fienden"
Kronabefallningsman Renhorn yrkade att nybyggaren skulle dömas for sin gärning med böter och straff
enligt lagen. Det var också vad lapparna, ägarna tilllappskattelanden, hade krävt.
Men nu hände något märkligt:
Plötsligt tog lapparna tillbaka sin begäran att nybyggaren skul l e få sona sitt brott. De rentav bad att nybyggaren skulle slippa undan så lindrigt som möjligt.
Många ord har flillts från lappen över nybyggare som tränger in och tar mark. Många hårda ord har flillts
av svensken om lappen och hans renar. Nu står plötsligt lappen och rorsvarar svensken.
Vatten och bröd
Så här långt efteråt är det kanske lättare att förstå den vändning som saken tog. Läser man i de gamla
kyrkböckerna finner man att Johan Johansson och hans hustru Margareta hade sex barn vid denna tid. En
pojke hade dött nästan genast av någon okänd barnsjukdom. Men sex barn hade de alltså att försölja och i
magen bar Margareta på ännu ett.
Lappmännen rorstod att familjen skulle få det ännu svårare om nybyggarens straffblev hårt. Därför forklarade de sig villiga att avstå från skadeståndsanspråk, då de nu fått rätt i sak.
Men rätten valde ändå att följa lagen. Något straff måste det bli. Nybyggaren Johan Johansson dömdes att
böta etthundra daler silvermynt. Men betala kunde han naturligtvis inte och alltså återstod bara fängelse.
Det blev tjugofyra dagar "vid vatten och bröd" för att han orsakat skogsbranden.
Det berättas att lappbefolkningen under den tid nybyggaren avtjänade sitt fiingelsestraff hjälpte nybyggarfamiljen på många vis.
Den stora skogsbranden vid Malån 1771 vållade tvist och osämja- men bidrog också till samhörighet och
rorson ing.

Andligt liv och fattigvård
Åke Lundgren
Det tog sin tid, men Malå blev egen kommun till slut. Det skedde den fjärde februari 1861 då Arvidsjaurs
härads allmoge samlades i tingshuset i Arvidsjaur. Kungliga Maj:ts Befallningshavande (landshövdingen)
var på plats och förklarade att häradet i fortsättningen skulle betraktas som två c o m m u n er.
Arbetet i Malå kommun kunde börja på allvar.
Det var ju rätt naturligt att kyrkan och kommunen var ett den forsta tiden. Malå var en liten by, gårdarna
låg utspridda i trakten, och när man samlades var det praktiskt att avhandla det mesta på en gång.
Men det fanns också en annan förklaring: Lagen av I 8 l 7 sade att kommunen var en kyrklig enhet. 1862
kom nya lagar som delade kommunerna i kyrklig rorsamling med kyrkostämma, kyt:ko- och skolråd. Den
borgerliga kommunen fick kommunalstämma och kommunalnämnd och skulle svara ror ordning, fattigvård och sjukvård.

Kyrkan och jorden
Efter denna tid arbetade kyrkan vidare med sitt. Den 14 juni 1863 samlades Malå capelibor till kyrkostämma. Församlingens svenska och lapska ledamöter förklarade, under ledning av Johannes Mörtsell, att
man inte önskade skrift och mässa denna sommar efter Midsommardagen till så kallade Bartolemaiheigen.
Sommaren behövdes till så mycket annat, jordbruket krävde sitt, och därför fick kyrkan stå tillbaka för det
världsliga.
Men det andliga glömdes inte helt bort. Vid samma stämma beslöt församlingen inköpa altartavla.
Johannes Mörtseliledde kyrkans arbete, men också kommunens. Han hade några till hjälp:
Erik Andersson Renström i Tjämberg, som blev den förste ordroranden i kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse. Dessutom sockenkassör.
Zakarias Mörtseli (en bror till Johannes), som senare övertog alla uppdrag efter Erik Andersson, Renström.
Dessa mäns rorsta stora prov blev fattigvården. 1863 skulle två fattiga auktioneras ut till lägstbj udande.
Det innebar att den som krävde m insta ersättning av kommunen fick ta hand om den fattige. Den ena var
en äldre person från Sandås och den andra en flicka. Den äldre utauktionerades ror 80 riksdaler for året
och
flickan för 45 riksdaler.
~r
Annu syntes bara toppen på isberget De stora nödåren under slutet av 1860-talet skulle skapa än större
problem för kommunen.
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Malå korskyrka - templet som skulle rymma hela samhället
Åke Lundgren
Som ett tempel, nära nog en katedral, reser sig den vita korskyrkan mitt inne i Malå samhälle. En helgedom med plats för 2000 själar - eller alla samhällets invånare. Fattiga här på jorden, men rika i tron, har
dessa lappmarksbor rest sitt gudshus under stor möda och svett ...
Men stopp! säger någon. Det här är väl inte sant. Så ser väl inte Malå kyrka ut? Nej - men så kunde den
ha sett ut!
Frågan är: var ska vi börja vår berättelse?
Vi kan börja redan på 1300-talet med de tidiga missionärernas försök att kristna "lapphedningarna".
Vi kan också bölja i tidigt 1600-tal med konung Carl IX som ansåg det viktigt att bygga kyrkor i lappmarken, " - uppå det att den fattige allmogen deruti landzändan må warde frelste utaf det mörker deruti störste parten af dem stadda äro - "

Bröderna från Mörttjärn
Men nu börjar vi inte så långt tillbaka, utan nöjer oss med en sommardag i slutet på 1830-talet. Genom
skogarna norr om Malå kommer tre män gående. De har färdats långväga över skogshedar och blöt myTmark där de balanserat fram på utlagda spänger. Ibland har de rott med båt över vatten. Myggen är ettriga
och angriper deras svettiga ansikten. De är trötta av sin mödosamma vandring.
De tre är bröder: Zak.ris, Olof och Jakob Olofi;son. Alla är de nybyggare i byn Mörttjärn. År efter år har de
tardats den långa vägen till Arvidsjaur kyrka för att delta vid kyrkhelgema. Men nu är de trötta på denna
tingens ordning som kostar både tid och möda. Sålunda kommer de denna heta sommardag tillbaka till sin
by med budskapet: - Nu har vi börjat bygga kyTka i Mal å!
Fast än så länge pågår det bygget bara i deras tankar.

De fattiga i Malå
Vid den här tiden- 1830-talet- fanns ett 30-tal nybyggarfamiljer i Malåbygden. Där fanns också sedan
urminnes tider samer, tillsammans ett 15-tal familjer.
Ett som de alla hade gemensamt var fattigdomen. Folket i dessa trakter kallades allmänt för "de fattiga i
Malå". Och ändå skulle de bygga sin kyrka.
År 1850, tjugo år efter de tre brödernas mödosamma vandring, kom bygget igång. 28 bönder, några handlande, renskötande samer och löst folk gick samman om uppgiften. Från Lindenäs tog de skogen som med
häst fraktades till det som i dag är samhället. Arbetet var hårt och farligt (det finns en uppgift om ett
olyckstillbud som dock slutade lyckligt) men ett år senare stod kyrkan redo att tas i bruk. Nu slapp malåborna gå de åtta milen till Arvidsjaur för att delta i gudstjänsterna.

Drömkyrkan ·
Men korskyrkan då? Hur var det med den? Jo, det är nu som historien om detta drömbygge ska berättas.
Malåborna var trogna kyrkobesökare, som alla den tidens människor. På 30 år hade kyrkan bli"Vit rejält sliten och under 1880-talet började man tala om behov av upprustning. Ja, man gick faktiskt längre än så.
Kyrkan måste byggas ut!
Byggmästaren J Nordeli- som också ritade Stensele kyrka- fick uppdraget att utarbeta ett förslag till utbyggnad. Det gjorde han också. Han ritade en korskyrka med 1 700 fasta och 344 extra sittplatser. Här
skulle hela fOrsamlingen, l 782 personer fä plats: Kostnaden beräknades till 31 700 kronor, en ofantlig
summa på den tiden. Men kyrkostämman sa ja.
Helgedomen skulle fOrvandlas till korskyrka. Ändå blev det inte så ... l dag är malåbornas drömtempel
bara en sprucken ritning som stoppats undan i kyrkans arkiv. Någon korskyrka byggdes aldrig. Varför?
Ja, det förblir ett mysterium. lnga uppgifter finns om varför alltsammans skrinlades. Men kanske blev det
för dyrt för de fattiga vid Malån?
Kanske sa högre makter nej?
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Så var det tänkt och så blev det:

Den spruckna ritningen, som
visar den tänkta utbyggnaden,
som aldrig blev av.
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Ma/å kyrka i dag.
"Kanske var det tur att den inte
blev större än så här?!
Den kyrka Malå har nu är billig i
drift.
Hur hade det varit med korskyrkan?"
(Prosten Harry Edström i NV)
--......,.___ ~; r -

--..--
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n'Arvid - spelmannen som gjorde Malå känt över hela landet
Åke Lundgren
Det fmns tå människor som gjort Malå så känt inom musiklivet som spelmannen Arvid Sjöström från Lainejaur:
Han avled 1964, 72 år gammal, men hans musik finns kvar och spelas både i Malå och på andra platser i
vårt avlånga land.
"Malåvalsen", "Lainejaurs vågor" och "Vargfors brus" är Arvid Sjöströms mest kända melodier.
Det berättas många historier om n'Arvid. Utan tvekan var han en mycket originell människa.
Han var infödd Malåbo och bodde där hela sitt liv. Hela livet fOrblev ban också ungkarl och bodde i en stuga i Lainejaur. Här komponerade han sina många melodier. Många, kanske de flesta, finns ännu bevarade
och några melodier finns till och med inspelade på skiva.
n'Arvid var egentligen arbetare. Han flottade och arbetade i skogen. Ofta gav han också bönderna ett handtag. Hans sätt beskrivs som litet klumpigt. Men när det gä1lde att hantera stråken rörde han sig lekande lätt.
Träskofioler
Huvudinstrumentet var fiol. Han tillverkade själv flera Mest omtalade blev "träskofiolerna". Det var en fiol
som hade formen av en träsko.
Att hantera dragspel stod inte heller n'Arvid främmande. Det är också främst på det instrumentet hans melodier fortfarande spelas.
n' Arvid var inte bara musiker. Han var en mångsysslare av stora mått. Bland annat sysslade han med smidesarbeten och träslöjd. Och ibland grep ban penseln och gjorde en tavla. Då använde han signaturen
"Avesjö". Ännu finns många av hans tavlor kvar i Malåbygden.

Spelade i gårdarna
Men främst av allt var han musiker. Ofta gick han omkring i gårdarna och spelade. Ibland deltog han vid
spelmansträffar i Malå. Hur många melodier han egentligen gjorde vet knappast någon idag. Men i ett brev
till Frukostklubben under hans sista år berättade n' Arvid att han hade komponerat ett 60-tal.
13 melodier finns i dag registrerade hos STIM. Då och då händer det att de spelas i radio. Till de mest kända
hör "Vargforsen brus" som också finns i en annan version med namnet "Vargforsens klagan". Den senare
melodin kom till när Vattenfall hade byggt ut Vargforsen.
I dag finns Arvid Sjöströms noter, texter och instrument hos ättlingen Stefan Sjöström i Malå. Stefans far
var farbror till n'Arvid och minnessakerna hamnade hos Stefan därfOr musiken hör till hans stora intressen.

Arvid Sjöström var en originell spelman som med
sina melodier gjort Ma/å känt över hela landet. Han
tillverkade själv sina instrumenl- ibland i form av en
träsko. (Teckning: Sune Lundgren, Lainejaur:)
~r·

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
9

Skelleftebygden 2001/2

Kyrkvägarna från Ersmark
Per Andre
När en yngling med namnet Erik drog "inåt marken" for att ta upp det nybygge som efter honom fick heta
Ersmark fanns ingen kyrka i Skellefteå. Men när kyrkan skulle byggas under tidigt 1300-tal deltog säkert de
dåvarande invånarna i Ersmark och då behövdes en väg till kyrkan. En väg som sen blev byns kyrkväg och
var en dryg millång om man tog den kortaste sträckningen.
Jag har fOrsökt ta reda på hur sommarvägarna gått från Ersmark till kyrkan från 1600-talet och framåt
(vintervägar har ju ofta en annan sträckning). Källor till den här uppsatsen har varit bevarade gamla kartor.
häradsrättens dombok, något lite som skrivits och berättats om vägarna samt de spår på marken som kunnat
återfumas. Länsstyrelsens arkiv försvann tyvärr vid Umeås brand 1888 och i länsmans- och kronofogdearkiven från Skellefteå finns inga handlingar bevarade rörande aktuell väg.

Källoma anges i noter under vaije avsnitt: VT och HT betyder vårting resp höstting vid Skellefteå häradsrätt
med årtal och sid- eller paragrafuummer. 224 med efterföljande siffror anger kartnummer i Lantmäteriverkets arkiv i Gävle.
Skyldighet att bygga och underhålla vägar åvilade alla som ägde jord. Detta gällde sedan äldsta tid. En uppdelning i allmänna vägar. underhållna av häradet (socknen), och enskilda vägar, underhållna av markägaren,
gjordes tidigt. Konungens Befallningshavande (KB) i Umeå hade ansvaret fOr vägarna i Västerbottens län,
men allmogen fick ge sin mening tillkänna när vägfrågor behandlades på tinget.
Kustlandsvägen var länge den enda allmänna vägen i Skellefteå socken. Alla markägare skulle delta i underhållet genom att de tilldelades ett visst vägstycke. Även de som bodde längst bort från kusten fick var och en
sin bit att hålla i stånd. Övriga av KB bestämda vägar skulle byggas och underhållas av de som ägde marken.

Första kartan
Ersmark blev en ganska stor by. När den kartlades i mitten
av 1600-talet fanns där 15 gårdar. Någon kyrkväg finns dock
inte med på denna karta men år 1699 ritades kartor över både
Ersmarks och Stärnningsgårdens byar och kyrkvägen marke1
rades. ) Den var säkert bara en enkel gång- och ridstig som
började vid nuvarande broläget över Kågeälven, passerade
nära den punkt vid Kamtjärn där Ersmarks, Storkåges och
stämningsgårdens rågångar möttes och slutade vid Kustlandsvägen nedanför nuvarande Dalkarlsliden. Det måste anses ganska säkert att vägen gick rorbi dessa tre punkter, men
däremellan är vägsträckningen troligen ganska schematiskt
ritad på kartorna.

·~
,., ~·•..o t-~.

-

'

Kustlandsvägen, som är angiven på kartan över Stämningsgården, hade funnits länge, men först omkring mitten av
1600-talet blev den så upparbetad att den kunde trafikeras
med hjuldon. Z) År 1699 var den alltså ganska ny som körväg.
Intressant är att området efter kyrkvägen på 1699 års kartor
beskrivs som "Mulbetesmark med tall, gran och små björkskog beväxt" e dyl. Kreatursbetet var då huvudsaken, att marken också producerade brännved och annat husbehovsvirke
var givetvis viktigt. men kom liksom i andra hand.
l) 224 167: l och 224 43:1 båda 1699 ·
2) Lassila 1972, s 37

Ersmarks kyrkväg enligt kartor från 1699
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Kyrkvägen genom Ersmarks skog
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Del av Ersmarks Jagaskifteskarta 1837-38
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Gamla kyrkvägen, som finns på kartan, är här
markerad med prickar.
Nya kyrkvägen är markerad med korta streck.
Den stig som stark tradition utpekar som gammal kyrkväg finns inte på kartan, här markerad
med ringar efter de spår på marken som kunnat
återfinnas.
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Vid vårtinget 1692 gav häradsrätten Ersmarksborna rätt att göra sig en ny kyrkväg inom sin egen skog. l)
På hösttinget samma år klagade dock en bonde från Ersmark och en annan från Storkåge över att deras
"flakaskog" (område for fågelfållor) stördes av den nya kyrkvä.gen. 2> Rätten bestämde då att de som ersättning skulle få en lika bra "flakaskog" som den de mistat, eljest måste man återgå till den gamla vägen.
Om man fick använda den nya eller måste återta den gamla vägen är okänt liksom var dessa vägar gick.
Den äldsta mer i detalj kända vägen är inlagd på 1837- 38 års lagaskifteskarta över Ersmark och kallas i
avdelningsbeskrivningar "Gamla kyrkovägen". 3 > Ungetar den norra hälften av denna väg kan fortfarande
spåras på marken.
Vägen passerade över Djupbäcken långt uppströms den senare kyrkvägen. Bäcken, med de då ännu. ej utdikade blötmarkerna däromkring, var väl ett svårt hinder. Längre upp var den säkert lättare att ta sig över.
Kyrkvägen lämnade Ersmarksskogen en kort bit väster om rågångsröset mellan de tre byarna Storkåge,
Stämningsgården och Ersmark. Ungetar som på 1699 års karta. Troligen avses där samma väg men är något schematiskt markerad.
Dåligt vägunderhåll
Är 1737 anklagades bönderna i Ersmark och Stämningsgården för bristande underhåll av kyrkvägen. 4 >
Den var så dålig att "folket icke utan fara kunde på densamma fram komma". Det var de många kavelbroarna över myrarna som var "oförsvarliga". Det är därror något underligt att jag inte lyckats finna några
rester efter kavelbroar. Men alla myrar är numera dikade, torven är förmultnad och hopsjunken. Broarna
har kanske ruttnat bort.
Det var inte bara Ersmarksborna som använde denna kyrkväg. Ä ven folket i Kusmark och Kågeträsk trafikerade den. Trots att markägaren regelmässigt skulle underhålla vägen tyckte Ersmarks byamän på tinget
1737 att det vore rimligt att även de andra byarna deltog. Sl Särskilt broarna över Kågeälven och Djupbäcken var betungande. Någon hade hört sin fader berätta att Kusmarksbor hjälpt till med bron över Kågeälven, någon gång för länge sedan, vilket dock inte gjorde grannbyarna mer hjälpsamma. Konungens Befallningshavande (KB) skulle besluta i ärendet - ovisst hur.
De som färdades till kyrkan skulle rätteligen ta med sig brännved till sina kyrkstugor från hemskogen.
Detta syntes naturligtvis vara en onödigt lång transport om man kunde finna ved på närmare håll. Samma
år som Ersmarksborna nekades hjälp med brounderhållet anklagade de Kusmarks byamän ror att de tagit
ved när de passerade Ersmarksskogen. 6 ) Dessa menade sig sedan gammalt ha rätt till ved där mot att de
underhöll ett stycke av vägen, vilket bestreds. KB fick besluta härom.
Nv kyrkväg
Så foreslog brofogden, länsman Sundström, på tinget 1746 något nytt och radikalt för att rorbättra kyrkvägen för Ersmarks, Kusmarks och Kågeträsks byar, summa 43 hushåll. 7 > Han ville dra vägen från Ersmark
i sydostlig riktning till stora landsvägen mellan Storkåge och kyrkan. Den gamla vägen gick mest över
djupa myrar med kavelbroar där "den ridande icke utan största äventyr kan fort komma", påstod han, medan "landet var merendels hedaktigt och fast" efter den toreslagna sträckningen. Endast ett fåtal broar behövdes. De fl~ta berörda tyckte på tinget att förslaget var gott. Det stora problemet var dock att den nya
vägen rorutom på Ersmarksskogen skulle gå genom Storkåges skog. Enligt vanliga regler skulle markägaren bygga och underhålla vägen och Storkåge hade ju ingen som helst nytta av den. Detta syntes även
grannbyarna inse så byamännen i Stämningsgården, Kusmark och Kågeträsk åtog sig vissa dagsverken vid
vägbygget. Men underhållet i framtiden skulle varje by sköta inom sin egen skog. KB beslutade om den
nya kyrkvägen 14 januari 1749 (beslutets innehåll okänt) och troligen byggdes denna kyrkväg ganska
snart därefter. På en karta över gårdarna i Ersmark från 1760 finns början av "Nya kyrkovägen" markerad.
8
> Då bör den senast varit färdig. Det var aldrig tal om annat än att den nya vägen bara skulle vara en
gång- och ridväg som kunde användas ror klövjning och släpkörning.
Under 1700-talet nämns i tingsprotokollen ofta att folk red på vägarna men sällan senare. Blev vägarna så
mycket bättre under 1800-talet att man sommartid kunde fårdas med kärra och slutade rida?
Kyrkvägen blir kärrväg
Till hösttinget 1777 instämde länsman Sundström samtliga grannar i Storkåge och Ersmark angående en
helt annan väg. Det var kärrvägen mellan de båda byarna som man låtit forfaila. 9) Väghållarna erkände
att vägen varit nästan ofarbar men detta berodde mest på att hela Kusmarks byalag sommartid körde en
stor mängd tjära efter vägen. Marken var lerig och tålde vid regn inte denna trafik. KB hade redan 1767
forklarat Kusmarks byamän pliktiga att antingen.:lföra sin tjära på vintern eller ersätta den skada de gjorde
på vägen. Rättens utslag blev givetvis att Kusmarksborna, enligt KB:s beslut, skulle ansvara ror den skada
de gjort.
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Tjära brändes vanligen omkring midsommar och om den levererades redan samma sommar blev priset högre
än vid leverans senare under vintern. Därför ville man om möjligt köra ut tjäran på barmark.
101
Några år senare togs kärrvägen Ersmark - Storkåge åter upp på tinget.
Den var uppenbarligen mycket
svår att underhålla. Därför föreslogs att den helt skulle "avläggas" och den nya kyrkvägen från Ersmark i
stället uppbrytas till kärrväg. storkågeborna skulle härigenom slippa det besvärliga underhållet av sin del av
vägen mot Ersmark och de var med på förslaget. Ett problem var dock kaptensbostället som inte ville delta.
Ersmarks by tog då på sig den del som skulle belöpa på bostället.
Kusmarks by framhöll dock att den gamla vägen till Kåge behövdes när de for på hållskjuts och när de fraktade tjära och bräder till lastageplatsen i Kåge. De begärde därför att få ha kvar vägen. Efter något resonerande inilir rätten medgav man att vägen Ersmark-Kåge nedlades och att Kusmarksborna skulle delta i kyrkvägens uppbrytning till kärrväg. Men det framtida underhållet skulle åvila respektive markägare.
l vanlig ordning skulle KB fatta det slutliga beslutet, som är okänt. Men en kärrväg blev det i en sträckning
som finns redovisad på J786 års avvittringskarta, Il! J 837-38 års lagaskifteskarta och som numera är bilväg.
(Kartorna stämmer inte exakt med varandra och med nuvarande väg men detta torde bero på fel vid kartläg.,oningen.)
Kyrkvägen byggdes till kärrväg (för tvåhjuliga fordon), inte fOr vagnar (med fyra hjul). Vagnar kom i all121
mänt bruk mycket sent, först i böljan av 1900-talet.
Den gängse regeln att jordägaren skulle bygga och underhålla vägarna på sin egen mark var inte bra, den
ledde till många tvister. Ganska naturligt att vägar man själv inte behövde och aldrig använde blev dåligt underhållna.
Kvrkväg enligt stark tradition
Det finns ytterligare en gammal väg på Ersmarksskogen som enligt en stark tradition var kyrkväg
(Westerlund 1982, s 19). Den finns dock inte redovisad på någon av de äldre kartorna. Från den numera bilfarbara kyrkvägen utgick vid lidens högsta
punkt ungefar rakt söderut en stig som lär ha kommit fram i Stämningsgården. En äldre generation
kallade denna, enligt Westerlund, för "Gamla kyrkvägen" och det hände fortfarande omkring sekelskiftet 1900 att man gick den till staden.
Början av denna stig går fortfarande att återfinna,
där har t o m funnits en vägvisare uppspikad på en
gran. Men efter ungefår en kilometer försvinner stigen ute på hyggen med plantskog. I sydligaste kanÅr 1987 såg vägvisaren, som visade mot den av tradi- ten av Ersmarks-skogen, vid gränsen mot Storkåge,
träffade jag vintern 1987 Alvar Karlberg som höll
tionen utpekade kyrkvägen ut så här
på att avverka skog på sitt skogsskifte 43:2. Han
visade var "Gamla kyrkvägen" sneddade över skiftet (syntes mycket tydligt medan skogen var kvar), gick en kort bit på Storkåges mark och passerade strax
öster om rågångsröset in på Johannestorp.
Denna "Gamla kyrkväg" är alltså inte den äldsta kända vägen som Westerlund påstod, utan måste ha tillkommit som en genväg efter att vägen mot Kustlandsvägen byggts omkring 1750.
l)
2)
3)
4)
5)
6)

VT 1692:586
HT 1692:629
Z24 43:4 1837-38
HT 1737:106
HT 1737:160
HT 1737: 161 och VT 1738 :42·

7)
8)
9)
10)
Il)
12)

VT 1746:133·
Z24 43:2 1760
HT I 777:387
VT 1784:124 och HT 1784:294
I 786 års avvittringskarta fmns hos lantmäte
riet i Umeå
Westerlund, 1982, s 129·
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Kyrkvägen genom stämningsgården
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Del av karta över stämningsgården
1787.
Kyrkvägen från Ersmark är markerad
på kartan, här förtydligad med stora
prickar. Före 1778 slutade kyrkvägen
vid kustlandsvägen, trolig sträckning
här markerad med ringar.

·-~·····

...

Föreningen för Skellefteforskning- SKEFO
14

Skelleftebygden 2001/2
Kyrkvägen genom Stiimningsgården
Förutom på kartan från 1699 finns hela kyrkvägen markerad endast på stämningsgårdens avvittringskarta
11
från 1787. Vägen börjar där vid Ersmarks rågång strax öster om Kamtjärn, passerar ett smalt pass av
Görjernyran, rundar Hallmyran (numera kallad S och N Halvmyrarna) och går över ett smalt parti av
Stormyran. Därefter följer den högsta liden i torrt och bra vägläge mot sydost för att sen svänga mot söder
och sluta vid dåvarande hemman nr 4 i Stämningsgården. Därifrån användes gårdens vanliga utfart till
kustlands-vägen.
Men tidigare hade vägen en något annan sträckning, den slutade inte vid hemman nr 4 utan vid kustlandsvägen nedanror vad som nu kallas Dalkarlsliden. Vårtinget 1778 instämde en bonde från Bergsbyn alla i
Stämningsgården for att de misskött kyrkvägen från Ersmark. 21 Vatten hade årligen strömmat ut på den
sträcka av landsvägen som Bergsbybon hade att underhålla och skadat den. Han ville att väganslutningen
förbättrades eller flyttades. När avvittringskartan ritades 1787 hade anslutningen till landsvägen därfOr
slopats genom att kyrkvägen dragits till hemman nr 4.
Vid denna tid gick ju rätta kyrkvägen från Ersmark ut till kustlandsvägen över Storkåges skog och skulle
inte alls beröra Stämningsgården. Men många utnyttjade kanske den gamla vägen vid torrt väder - den
var ju något kortare.
31
På en storskifteskarta från 1825 finns markerade två av kyrkvägens kavelbroar, men inte själva vägen.
Bron över Görjemyren finns kvar, bron över Stormyren råkade komma mitt i en rågång där ett dike grävdes och bron försvann.
Rester av Kyrkvägen inom Stämningsgårdens skog är något osäkra, det finns flera gamla stigar från Ersmark. Kavelbron över Görjemyren bör vara ett säkert spår liksom en passage öster om det som nu kallas
Halvmyrhalsen. Uppe på liden söder om Stormyren finns en tydlig stig som bör ha ingått i kyrkvägen. Där
uppstod fyra bosättningar efter vägen. De många små grustagen intill denna stig lär ha lämnat grus vid någon forbättring av övre genom byn (en l. Folke Andersson, Stämningsgården).
Sedan övre vägen blivit användbar under senare delen 1800-talet kom gångvägarna från Ersmark fram till
denna väg vid nuvarande Lilleputlandet.

l) Finns på lantmäteriet i Umeå
2) VT 1778: 150.
3) Z24 167:4 1825-26.

Johannestorp
Vid avvittringsförrättningen i stämningsgården 1791 visade sig byns utmark för s~or i förhållande till
mantalet varför en kronoöverloppsmark frånskildes i nordöstra delen av byns skog. På en karta från 1807
över överloppsmarken är en stig markerad i ungefärlig sträckning norr-söder strax väster röset på norra
rågången där Ersmarks skog möter Storkåges. (Vilket stämmer med "Gamla kyrkovägen" på Ersmarkskar11
tan 1837-38:) Stigen har texten: "Gammal och aflagd väg til Ersmarks by".
År 1827 fick postmästaren Johan Svedberg kronoöverloppsmarken upplåten till ett kronotorp som efter ho21
nom fick namnet Johannestorp. Gården anlades i områdets sydöstra del, nära kustlandsvägen, men det
största odlingsområdet togs upp på en myr i nordväst, kallad Gullskrinet. På en karta, som troligen är från
31
slutet av 1830-talet, är här utmärkt en kammare ror arbetare, en liten ladugårdsbyggnad samt en smedja.
Där bodde några år samen Jon Sivertsson med sin hustru Botilda Ersdotter. Torpet kallades därfor Botelstorpet och låg nära kyrkvägen - rester finns kvar. 41
En karta över hela Johannestorp från år 1847 markerade kyrkstigen ungefår som tidigare, men den passerade nu norra rågången öster om rågångsröset, så som den "traditionella" kyrkvägen gått. 51

z

l) 24 89:1 1807
2) KB:s i Vb beslut ll/9 1827, nr 472
3) "Cituations Charta öfVer Johannestorp", finns
"Ångbryggeriet".
4) Muntl medd UlfLundström
5) Z24 89:2 1847
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Utsnitt ur 1807 års karta över den kronaöverloppsmark som tillkom vid avvittringen av Stämningsgården (och som senare kallades Johannestorp) .
Kyrkvägen är markeradfrån Ersmarks skog nära Kamtjärn till Stämningsgårdens mark. Den betecknas som "ajlagd".
L------~~- ---···- --·-···---------------__;

"Fernstena rör"
Kyrkvägen har alltsedan 1600-talet (kanske även tidigare) passerat nära förbi den punkt på "Kammen" där
rågängarna möts mellan Ersmarks, Storkäges och stämningsgärdens skogar. Vid ett urtima ting 1753 markerades rågängarna exakt på marken och i juni detta är lades här ett "femstenarör", helt enligt jordabalken i
1734 års lag (kap XII, § l). I botten grävdes ner en stadig flat häll i vilken rågängarnas riktningar höggs in.
Ovanpå ställdes en hjärtsten med fyra stenar omkring och en
11
bit därifrån ledare sten i rågängarnas ril'tningar.
Råstenen ställdes enligt protokollet "strax öster om gamla
kyrkavägen" och där står den än i dag - men kyrkvägen är
här helt borta.
(Observera att vägen 1753 kallas gamla kyrkvägen, den 1749
beslutade kyrkvägen till kustlandsvägen var alltså tardig och
var nu ~ vägen. Stenen ställdes öster om gamla kyrkvägen,
precis som den står i förhållande till den "urgamla" vägen på
1837 års karta).
1/ Urtima ting 6-9 juni 1753, sid. 433.
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Fler kartor
Det finns fler gamla kartor som beskriver vägar och stigar me11an Ersmark och stämningsgården än de tidigare nämnda:
År 1802, översiktskarta av lantmätare Strinnholm, Z24 l :4
År J 811, militärkarta (Krigsarkivet)
Bruksvägen mellan Bondhammars planerade järnbruk och Kåge hamn påbörjades längre västerut 1806 men
blev på detta avsnitt bara en upphuggen gata i skogen, använd som vinterväg.
Folke Andersson i stämningsgården säger sig ha hört att den vanligaste gångvägen till Ersmark gick väster
om Kamtjärn.

~all .ad(!.s h<öf' 17M

''Ntrc. kl(rkorö '1 Q l')"

1611

Kyrkotur
Kyrkan krävde i princip att sockenborna skulle besöka gudstjänsten alla söndagar samt dessutom fest- och
helgdagar. I Norrland, där avstånden ofta var stora, blev det omöjligt att upprätthålla denna ordning. Man
träffade därför överenskommelser mellan prästerskapet och sockenborna om K vrkotur. År 168 l antogs vid
landsting i Skellefteå bestämmelsen att vid en kyrkväg inom 1 mil skulle gudstjänsten besökas varje söndag,
11
inom 2 mil varannan, inom 3 mil var tredje osv. Dessutom skulle alla årliga fest- och helgdagar besökas.
För Ersmarksborna, med över en mil till kyrkan gällde alltså varannan söndag. Så det blev ett flitigt gående
efter kyrkvägarna.
Den som inte iakttog kyrkorurens regler kunde av länsman stämmas till tinget och dömas till böter. I domboken finns ett antal sådana mål fram till mitten av 170~talet, inte därefter. Frånvaro från kyrkan togs också
upp vid sockenstämma och kyrkoråd. Här några exempel.
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På hösttinget 1698 angav prosten Busehems ett antal personer som icke varit i kyrkan på årets högtidsdagar. Det var särskilda uppsyningsmän som hållit reda på detta. Men prosten bad att de som hållit sig borta
21
från kyrkan skulle slippa böter ror deras fattigdoms skull och om de bättrade sig.
Första böndagen 173 l måste det varit ovanligt glest i kyrkbänkarna. Socknens två länsmän antecknade att
det saknades folk från ungetar 75 gårdar. Det var husbonden som instämdes till tinget, han svarade för
gårdens folk. (Ett fåtal kvinnor blev dock stämda, det var änkor, de enda kvinnor som vid denna tid kunde
bli myndiga och fick ansvara for sin gård.)
Så många stämdes att de rordelades på två ting, hösttinget 1731 och vårtinget året därpå. Några som varit
frånvarande från kyrkan andra eller tredje böndagen inkallades också. Inför rätten presenterades nu en
mängd anledningar till frånvaron. Första böndagen inföll 1731 den 7 maj "i högsta menföret" då man varken kunde "komma fort med släden än mindre gå eller ränna på skid". Detta var ju, särskilt för kvinnorna,
ett laga hinder. (Rätten antyder försiktigt att första böndagen borde placeras på en vettigare dag i almanackan.)
Andra laga förfall var givetvis sjukdom, havandeskap, nyf"odda barn, hög ålder och boskapsskötsel. Bortavaro i "träskfiske", som svårligen kunde lämnas, godkändes också som frånvaroorsak ror "de som torftiga
är och ha sin förnämsta fOda av sjö och skog men icke av åkern". Några få som borde kunn.at ta sig till
31
kyrkan straffades med böter (som fOrdelades mellan kronan, häradet och målsägaren - länsman!).
I de fall att böterna inte omedelbart kunde betalas forvandlades de till fängelse vid vatten och bröd. Så
skedde t ex år 1756 då en inhysesman och en änka i Böle avhållit sig från kyrkan 4:e böndagen. Båda var
utfattiga och dömdes till fYra dagars fängelse. För dem var det kanske inte så ovant att uthärda en diet på
41
vatten och bröd under fYra dagar.
Hur närvarokontrollen kunde gå till år I 773 syns av kyrkorådsprotokollet den I2 juni: tredje böndagen inkallades kyrkfolket efter aftonsången till sockenstugan och uppropades efter "röklängden" (gårdsrorteckningen). Men ingen saknades.
I) Bergling 1964, s 111
2) HT 1698:70
3) Hr I731:404 och VT 1732:9
4) HT 1756:269:

Marknad, ting och uppbörd
Den viktigaste anledningen till kyrkfården var givetvis gudstjänsten och andra kyrkliga rorrättningar. Men
det kunde finnas fler orsaker till resan. I Skellefteå fanns vid kyrkan marknad tre gånger om året, där förekom ting höst och vår, där hölls sockenstämma och där skulle kronoskatten betalas. Och kyrkplatsen var
naturligtvis av stor vikt för bygdens sociala liv. Det var där man träffade folk utanför den egna byn.
Storkåge var en stor och betydelsefull by. Där hölls marknad i augusti varje år, där hade häradsting hållits
tidvis under 1600-talet. Byn hade också varit en viktig uppbördsplats för kronoskatten med en kronbod
11
som mottagningsplats. Dessutom fanns den goda hamnen för utlastning av bräder och tjära. Det är därror något egendomligt att både Ersmarkare och Kusmarksbor 1784 gick med på att vägen till Kåge nedlades. Naturligtvis användes den även fortsättningsvis, men den som ville nyttja vägen fick nu själv underhålla den och länsmans tillsyn upphörde.
11 Bergling 1964, s 320

Till slut
År I932 invigdes i Kusmark en kyrka for Kågedalens församling dit Ersmark nu hörde och bybornas väg
till kyrkan tog en helt ny riktning. Men redan dessförinnan hade Kågeborna byggt en egen kyrka som var
furdig 1925.
Ersmarks gamla kyrkväg över Kågeskogen hade redan tidigare börjat rorfalla och var omkring 1950 endast "hjälpligt framkomlig, åtminstone som cykelväg." (Westerlund, s 19). N umera är den betydligt förbättrad och fullgod bilväg.
Använd litteratur:
Bergling, R, 1964. Kyrkstaden i övre Norrland, Uppsala
Lassila, M, 1972, Vägarna inom Västerbottens länft Jmeå
Westerlund, E, 1982, Byar och Folk, del I, Ersmark, Skellefteå
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Oskar och tjuren
Oskar Holmström/Aina Berglund

Oskar Holmström, Jörn, har berättat om hur det var när han tjänade dräng hos Andreas Bergman i
Brännäs. Det här hände år 1930. Aina Berglund har skrivit ner hans berättelse.
Tjuren hade det något ovanliga namnet Al(vinge.
Jag var ju bara 15 år, men det var vanlig att när vi pojkar gått ut skolan skulle vi börja arbeta på riktigt
som vuxna män. Vintern rorut hade jag huggit timmer einna Stormfr-haida på halvtid. Vi var två bröder,
så vi var där var annan vecka och arbetade.
Men nu skulle jag vara kusk och hjälpa Andreas att köra plank till Jörn. På gården fanns det en marr och
en tjur att köra med. Andreas son Henning hade bestämt sig ror att ingenting ha med tjuren att göra, så
mitt jobb blev att köra med tjuren. Men jag tyckte egentligen att det var roligt att köra med den, för han
var stärk utta klaan, och så var han aldrig arg.
Ja minns särskilt en gång när jag blev ensam att köra ett planklass till Jörn, för Henning skulle göra något
annat. De hade skrivit upp varorna på en lapp och skickat pengar och jag skulle in på Carlssons och handla. Då undrade jag hur skall jag göra, skall jag köra in tjuren i Carlssons stallet. Nää, sa n' Andreas, ställ
du honom ute på gården, no stå han kwar. När det var dags att handla lämnade jag tjuren ute på gården,
men jag litade inte riktigt på honom, så jag tittade nolöver genom fönstret och såg att allt var lugnt.
När jag handlat skyndade jag mig ut. Under väntetiden hade barn samlats kring tjurens huvud, men han
hade en betvingande blick, så när han tittade åt vänster så bytte barnen sida och tjurens blick också. Men
även gammel-bonnkalla stod där krengom stöttingen och undrade; Vem klaan köör ve töcke jenna? Jag
samlade ihop höet kring tjurens nos å sobbe ne e ini hösacken och la den på stöttingen.
Gubbarna stod tysta och såg på. När jag började köra hörde jag; Men hejer j ö bara en pajk som köör.
En annan gång, som sagt vi körde ju hela vintern, körde jag tjuren och Henning m arra. Marra var ju raskare att gå, så hon for fort hem efter vägen. Denna dag var det så förtvivlat kallt, och jag forstod att tjuren
längtade hem också ror han gick fortare än vanligt. Men det blev så kallt att sitta på så jag steg av stöttingen och gick efter.
Men då vare som he haddjlöue haalen utin, å han for å sprant, och jag efter och jag var rädd att det skulle
hända något galet. Hinna upp tjuren det gick ej. Nu tog jag av mig kärarpälsen och sprang och bar den.
När jag kommit fram till Buberget så står tjuren där och tittar bakåt som om han väntade på mig. När jag
satte mig på stöttingen startade han utan vidare och gick hemåt. När det började glida utfor så började tjuren springa, så att jag kom hem ganska fort.
Så blev det vår och nu skulle alla timmerhopar som låg utefter vägarna köras till sågen. Nu blev det att
köra med marra. Det visade sig att hon var ror pjen att draga lassen där det bara var bark och jord, så hon
orkade aldrig hålla sågen med virke.
Då sa n'Andreas, kör hem och lämnarnarra och tag hit tjuren, och spänn honom med bara en kälke. Nu
hade tjuren slöat några dagar så han var pigg. Jag började med att lasta små lass men ökade på mer och
mer. Ju mer tjuren ansträngde sig desto djupare sänkte han huvudet. Han blåste så det sprutade bark kring
nosen på n'. Men fram kom timret och då kvällen korn hade jag vunnit på sågarna så timret räckte att börja med kommande dag. Tjuren fick äta sig mätt på morgnarna. Han var verkligen en enastående arbetskompis. Han var så snäll och osams blev vi aldrig.
När det blev sommar användes han i jordbruksarbete. Nu var det tid att köra upp potatislanden och vi körde bortersti byn till Johan, en bror till Andreas. Nu blev tjuren spänd ror fjäderharvan och tömmarna skötte jag om. Tjurn bonke oppå och allt gick lugnt och säkert.
Men så kom Sundström, han skulle vara med och sätta potatis. Han var en sån där karl som hade epilepsi
och han höll vänstra armen rakt ut när han gick. Det tyckte nog tjuren verkade konstigt och borde undersökas närmare. Han vände med fjäderharvan och alltihop, jag rorsökte styTa tjuren, men foljde med som en
vante. Vi hade bara nosgrimma på så han for dit han ville.
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Tjuren började småspringa efter Sundström, som i sin tur skrek att jag var ingen kusk. H e bar iväg över potatislandet och en legda å harven hoppe som en guttaperkaboll och Sundström han såg mest uti tiuren så
han sprang mot ett trädgårdsstaket. Dit kom även tjuren. Men han ville bara nosa på Sundström och övertyga
sig om vad det var.
Jag försökte styra honom därifrån men det gick ej. Jag måste gå fram och ta tag i nosringen och vika tjuren
och köra honom över legdan till potatislandet och harva det färdigt. Sedan parkerade jag tjuren mot logväggen där han sedan stod som fastspikad medan vi satte potatis.
Så får jag höra koskällor borti byn. Då sa jag, hur ska jag komma mig hem med den här? Men då sa 'n Andreas, kör du bara, han gör ingenting. Men kom nan a laaj en ko, då måste du spänna ifrån honom tills han
gjort sitt och sedan köra hem honom. Som tur var mötte jag bara en ko-hop, och dem blängde han bara på
och gick vidare. Jag körde hem tjuren, selade av honom, tog honom in i stallet och klappade om honom och
kallade honom Snäll-tjur.
Jag tror attjag var ensam inom hela Jörns socken som körde med en sån stor koloss till tjur, för han var både
stor, stark och tung. Man kan tycka att det var underligt att han lydde en 15-års pajk att köra med sig.
Då n' Andreas var mest upptagen av förvärvsarbete i sågen med att stappla virke med mera så måste jag ut
med tjuren om någon kom med en ko. En dag då det kom ett kobesök, och jag kom ut med grimma på tjuren, då gick tant Karin som vi kallade henne just förbi. Tjuren glömde kon och såg bara tant Karin.
Den gav sig iväg efter henne. Hon sprang dödsförskräckt undan och tog av vägen men det hjälpte inte, tjuren
hann upp henne. Jag slet i grimman och predikade, och när tjuren fått nosa på tant Karin fickjag honom därifrån. Kon var inte så intressant för tjuren hade slitit tungt den dagen.
N·Andreas kom hem just när jag kämpade med tjuren f<>r att ta honom att lämna tant Karin, Andreas skrattade och hade roligt åt den här händelsen.
Det var många mer bravader jag hade med tjuren, men man börjar ju glömma bort vissa händelser så jag tror
jag slutar för den här gången. Jag vill betona att jag var bara 15 år när det här hände. Det kallas ju barnarbete numera, men den här tiden var det bara att börja arbeta efter skolan.
Vintern före hade jag huggit timmer på halvtid och denna vinter körde jag på heltid och förtjänsten var därefter. Jag bodde hos Andreas och där fickjag mat och husrum och tjänade en krona om dagen.
I jämförelse kan jag tala om att a'Lisa Berglund (gift Andersson) var piga på samrna ställe och hon hade 15
kronor i månaden. Hon var avundsjuk på mig för jag tiänade faktiskt 28 kronor i månaden. Men tiderna var
sådana. Nu har det förändrats, som jag tycker till det bättre.

Den kraftfulle men snälla tjlljffl Alfvinge (Foto Johan Bergman)
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Samerna och Skelleftebygden.

j

Olavi Korhonen!U1f Lundström
Följande referat kommer från seminariet med professor Olavi Korhonen vid JnstitUJionen for arkeologi och samiska vid Umeå universitet, som hölls den 11 maj 1999 i samband med SKEFO:s årsmöte.
Ulf Lundström har gjort referatet.

l
l

Inledning.
Olavi Korhonen berättade att avsikten med kvällens seminarium var att sätta in Skellefteå på dess plats
bland de olika folken finnar, samer, karelare och svenskar.

l

Samiskan kännetecknas av en stor dialektuppsplittring. Tidigare bodde samerna i större delen av Finland
men har sedan länge tvingats tillbaka. Många sarner har även assimilerats och gått upp i majoritetsbefolkningen. En fYndtyp som brukar forknippas med sarner är asbestkeramiken. Bland finnarna är 20-25 % av
generna samiska. Inga språk och dialekter inom samiskan överensstämmer med dagens riksgränser i Norden.
Samer har tidigare även bott vid Bottenvikskusten. Språkvetenskap och låneord kan visa att samer bebodde området under urnordisk tid, 300 - 800 e. Kr. Från denna period finns 200 nordiska låneord i samiskan. Konsonanterna i dessa ord har en form som nordiska ord hade före runinskrifterna på 900-talet till
1000-talet. Bland dessa låneord finns även nordiska ord som inte finns dokumenterade i andra källor. Samer har levt tillsammans med nordbor vid kusterna. Lånearden ger vid handen att de har sysslat med boskapsskötsel. Närmare kunskap om samernas relationer med nordborna får man från berättelsen om Ortar
från Hålagaland från 800-talet. Ortar, som var en storman, tog upp skatt från samer.

Kulturkontakter.
Under medeltiden lånades ordet håp in i samiskan och nordiska språket. Ordet som ytterst var av slaviskt
ursprung lånades in från finskan . Från Baltikum, Åland, och sydvästra Finland gick en kulturkontakt ända
upp till Norr- och Västerbotten. I Bottenviksområdet har nordisktalande lånat in sältenner från samiskan.
Det rör sig om orden alg ror sälhanne och morsa for sälhona. Man trodde att sälarna förstod samiska och
därfOr kunde folk inte använda ordet säl när man skulle ut på jakt. DärfOr använde man täckord, noaord,
som sälarna inte skulle kunna förstå. Att nordbor fick lära sig dessa hemliga termer tyder på att kontakten
mellan folkgrupperna varit god. Man kan tänka sig att samer ingick i nordbornas jaktlag och kanske var
experter på just säljakt.

Samiska ortnamn.
Jonas Geddas karta över Ume lappmark från 1671 är ett intressant dokument. Olavi Korhanen kommer
framöver att analysera kartan som innehåller intressanta och tidiga belägg på samiska ortnamn. Gamla dokwnent visar att svenskt namnmaterial trängt in i området vid Skellefteälven mellan Arvidsjaur och Malå
redan under medeltiden. Anders Huggert håller på att skriva en artikel om Altawari eller Altarliden inom
Lycksele kommun. Om en nordist inte hittar en tydning på ortnamn i området så kan man tillgripa samiskan för att se om en sådan koppling är möjlig.
Några ortnamn:
Nådegodd/iden betyder 'nystkullen' . Förleden innehåller ett ord for nystan.
Kidnihaas betyder vitteråsen och heter idag på kartor Vitterliden.
Stor-Bälltjärnen och Li/1-Bälltjärnen norr om storkågeträsk innehåller troligen ordet bielas som betyder
'gaffelformigt stöd under något' . Betydelsen kan även gälla för Belstjärnen vid Kankberg i Jöms socken.
Gräcktjärnen som är ett äldre namn på Grånästjärnen väster om Varuträsk innehåller ordet kruöhkkie som
betyder ' krok, krök' som är ett nordiskt låneord i samiskan. Sjöns form är krökt.
Jörn. Ordet har kommit från finskan och har dokumenterats i övre Satakunta och södra Österbotten.
Ett annat finskt inflytande är ordetje/f som återfinns i gamla skattehandlingar. Ordet betyder ' sjö' och är
identiskt med finskansjärvi. Här är det troligen skatteskrivare som varit kunniga i finska som har lämnat
denna fonn.
Kuljornyran nordväst om Brännäs innehåller ordet goalljo som betyder ' lång, rak, fura' .
Ordet Kus kan komma av samiskans kousa som betydt'r'' ko'.
Jargna som är samiskans namn på Malåtråsket betyder ' det vida vattnet'.
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I samiskan förekommer att orter har parallellnamn. T.ex. heter Jokkmokk även Talvadis. Det sistnämnda ordet betyder 'det ställe där man låter något vara över vintern'. Det beteckningen fmns även för kyrkplatsema
Malå och Arvidsjaur.
Pjesker eller Pjeskejaure innehåller ordet bieskie som betyder 'smalt land', eller 'smalt vatten som skiljer
land'.
Pjäsörn är troligen identiskt med Beässure som betyder 'näversjön'.
Ordet rim i Vuollerim är det samiska ordet riebmi som betyder 'ställe i älv där vattnet rinner snabbt, fors,
strömdrag'. Verbet riebmat betyder att 'snabbt bli eller uppkomma vindil, regnskyar eller snöbyar'.
Ett användbart låneord frän samiskan är mårka, på samiska muorkke som betyder 'landsträcka mellan vatten'. Lånet av ordet har skett under den tid när nordbor fårdades i inlandet med samiska vägvisare. Det
svenska ordet är ed.
Ett annat ord som uppkommit genom ett lån mellan språken i området är namnet Skellefteå som i samiskan
heter Syöldate, Seldut och Sieldut. Namnet har i grunden ett finskt ord si/ta som betyder 'bro'. Ordet bar sedan lånats in i samiskan och fått en betydelse 'överfart i vattendrag, ställe där man lätt kan komma över en
älv, vadställe'. Det kan även tänkas att ordet i samiskan kunde beteckna en verklig bro eller kanske en laxpata som man kunde använda för att ta sig över en älv. Ordet har sedan även kommit att betyda
' marknadsplats'. Åselekallas på samiska Sjeltie. Namnet Skellefteå kan ursprungligen ha betecknat en plats
nära älvens utlopp där det var lätt att ta sig över. Alternativt kan ordet ha betecknat att hela älven var lätt att
ta sig över.
I norra Skandinavien finns en del namn på Mo-. T.ex. Mo i Rana och Mosjöen i Norge. Ordet ingår sannolikt i samiska ortnamnet Muorti. Vid Skellefteälvens nedre lopp finns Mobacken. Ordet mo- kan i ortnamn
ha en västlig utbredning.
I samiskan är alla verb, substantiv och räkneord antingen två eller trestaviga. Ibland finns idag enstaviga ortnamn på samiska. I dessa fall har en stavelse fallit bort.
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Britt-Mari Nordström, som avled år l 999,
hade påböijat ett arbete om pietismen och
herrnhutismen i Skelleftebygden. Guy Nordström, hennes man, har erbjudit oss att ta
med hennes utredning, och vi tycker att den
är värd en publicering trots att den är ofullständig. Den består i sin helhet av en inledning och en del kortare anteckningar. I detta
nummer tar vi med det som berör pietismen
och återkommer med herrnhutismen i nästa
nummer. Artikeln har även varit införd i
"Hermhuts Brödramission nr l 2001" med
denna förtext:
Britt-Mari och Guy Nordström

Ett antal gånger under några år kom Britt-Marie Nordström tillsammans med sin man Guy till oss på
Sibyllegatan 13. De gjorde den långa resan från Skellefteå till Stockholm för att studera material ur vår
stora arkivskatt. Detfannsju Herrnhutiska kretsar på många platser i Sverige under 1700- och 1800talet. Det hörde till sedvänjorna i dessa grupper att skriva dagböcker och självbiografier. En stor del
av sådana levnadsbeskrivningar finns i vårt arkiv och de har med tiden blivit ett mycket värdefullt forskningsmaterial.
Britt-Marie var en idog forskare. Hon samlade särskilt sådant material som anknöt till personer med pietistisk eller herrnhutisk bakrund Hennes plan var att en skön dag kunna sammanställa all sin forskning och skriva en liten bok om några av dessa personligheter. Tyvärr blev det henne inte förunnat. Just
när hon började med att förverkliga sin plan dog hon mycket hastigt av sviterna efter en hjärtoperation.
Hennes man Guy upptäckte i hennes dator början till ett första artikelutkast i ämnet "Pietism och herrnhutism i 1700-ta/ets Skellefieå".
Vi vii/e gärna ta in detta korta stycke i vår "Herrnhuts Brödramission". Det är viktigt för oss att minnas
vilken stor betydelse herrnhutarna hade i Sveriges 1700-talshistoria. Brödramissionen skulle aldrig har
funnits utan dessa förfäder som brann för kyrkans fhrnyelse hemma och kristendomens utbredning på
missionsfälten. Vi anar med vilken kärlek Britt-Marie Nordström fördjupade sig i deras livsöden. Hon
hade säkerligen kunnat levandegöra demför oss, det känns så,. när vi i det följande läser hennes korta
skiss. Vi återger den såsom Gl!yjann den i hennes dator, alltså helt obearbetad.

Pietism och herrnhutism i 1700-talets Skellefteå
Britt-Marie No.rdström:
Slaget vid Willmansstrand 1741. Svenska armen har just lidit nederlag mot en övermäktig rysk styrka. En
erfaren svensk officer med minnen från såväl Poltava som två år i rysk fängenskap har med knapp nöd lyckats undkomma sin vakt som avsett att döda honom.
Officeren är kapten Alexander Magnus Dahlberg, som i mer än två decennier bott i Skellefteå med sin familj. Här berättar han själv:
"Jag hisnar när jag tänker p å den svåra dödifahran, hvarifrån ingen annan, än Gud sjelfigenom sin alsmägtiga arm mig f?jelpa kunde; hans egit nådeverk var det, och icke min mandom, ty hurudan den var, kan
~ynas av nästförutgående beskrifning.

Kära läsare! Var fördenskul raisonabel, och tänk intet at jag skryt skrifver något til mitt heröm, utan at upmuntra mina barn och efterkommande (for hvilkas skull jag mig denna mödan påtagit) at ~ftersinna och
med djupaste vördnad ärkänna och beprisa Guds stora nåd, mildhet och alsmäcktighet, som är större och
outgrundetigare än all hajsvens djup, och at de afdetta exempel måge öfoertygande varda at för honom
ingen ting är omöjeligt; ty här ryckte han mig utur dödens käftar såsom en brand utur e/denom, utan tvifvel
i den nådiga afsigt, at ännu lemna mig tid och råderum ti! bättring.

.?f!

Ovanstående belyser religionens stora betydelse vid denna
och kan vara uttryck för en allmän gudsfruktan som inpräntades i både armen och i den stora massan, men kan också spegla en pietistisk fromhet där
den personliga frälsningsupplevelsen betonades.
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Alexander Magnus Dahlberg placerades i Moskva, men lyckades rymma efter ett par år. Under sin vistelse
kan han ha kommit i kontakt med greve Carl Piper, som hade en ledande funktion bland de svenska krigsfångama och ronnedlade kontakt med hemlandet. Piper hade en pietistiskt targad fromhet. Via honom ,
fångna fältpräster och troende officerare togs kontakt med pietismens grundare, Francke som verkade i
universitet i Halle i Tyskland. Därifrån ordnades hjälpverksamhet och barnen i fånglägren fick nödtorftig
undervisning. Med armen roljde vid denna tid även en del hustrur till officerare och soldater med sina
barn. I staden Tobolsk i Sibirien bildades en fångrorsamling om 1165 medlemmar. De byggde en egen
kyrka och hade konventiklar, religiösa möten utanför gudstjänsten. En uppbygglig väckelse åstadkoms och
spreds efter fångamas hemkomst vidare i Sverige.
Till Västerbotten och Piteå kom 1723 som överste ror regementet Pereswetoff- Morath och i Umeå 1722
som överstelöjtnant Johan Bernhard Wiedemeijer. Båda hade varit fångna i Moskva och där nåtts av pietismen. Speciellt i Umeå växte rörelsen sig stark genom kyrkoherde Nils Grubb, Wiedemeijer och andra
betydelsefulla personer.
Alexander Magnus kom 1719 till Skellefteå och kom att bo kvar till 1742 då han flyttade till Malmö. Hans
bror Lars kom tillbaka från fångenskapen 1722 efter 13 år i Saranski ca 80 mil öster om Moskva. Alexander Magnus som var insatt som cheffOr Skellefteå kompani fick lämna chefsposten till brodern. Denne
bodde sedan i Skellefteå, troligen fram till sin död 1744.
Ordet pietism kommer av pietas, det latinska ordet ror fromhet. Pietismen uppstod i Tyskland i slutet av
1600-talet. Den betonade den personligt upplevda kristendomen med medveten omvändelse i tro och gärningar i motsats till kyrkans överhöghet med kyrkobesök och sakrament enbart av yttre vana eller tvång.
En betydelsefull skrift för pietisterna var Johan Arndts Sanna kristendom. Den kom senare att bli betydelsefull i allt vidare kretsar.
De främsta företrädarna ror den tidiga pietismen var Philip Jacob Spener och Au.,oust Herman Francke.
Den senare anses 1789 ha startat rörelsen. Senare knöts han tlli universitetet i Hal le där han fick en stark
ställning. Endast pietistiska präster knöts till universitetet och den s k ballepietismen grundades. studerande från bi. a. Sverige kom till Halle och därmed spreds pietismen även till Sverige.
1752 tillträdde Urban Reinhold Palmstruch posten som kompanichef. Det är osäkert när han flyttade till
Skellefteå. Han gifte sig 1754 i Stockholm med u1rica Rudbeck, dotter till OlofRudbeck d y.
Själv var han son till generalmajoren Georg Reinhold PaJmstruch och Johanna Christina rijärne, dotter till
Urban Hjärne. Familjen var fromma pietister och Urban Reinhold har berättat om hur han som barn blev
djupt gripen när de vuxna i hans hem begick en nattvardsgång.

k

1757 befinner sig Urban Reinhold Palmstruch och Ulrica Rudbeck i Skellefteå och. är faddrar hos den
kände kyrkoherden Pehr Högström och hans fru Katarina Fjellström vid deras son Fahles dop. Senare under samma år reser Palmstruch ut i Pommerska kriget. Han återvänder 1763, då som chef ror Torneå kompani. Detta år övergår han till hermhutismen i samband med en vistelse i Stockholm. Han har berättat hur
han ...
Herrnhutismens uppkomst och spridning
I Tyskland sökte rorföljda protestantiska grupper en tillflyktsort. De fann den på den unge greven Nikolaus
Ludwig von Zinzendorfs ägor. Platsen kallade de ror Hermhut, d v s Herrens hatt eller Herrens skydd.
Zinzendorfvar uppfostrad i en sträng pietistisk miljö. Han var hov- och justitieråd men lät prästviga sig
och kom att bli ledare för den herrnhutiska rörelsen. Avsikten var att verka inom de befintliga kyrkliga
församlingarna till skillnad från radikalpietisterna som verkade i splittrande riktning.

Källor
Alf Åberg, Göte Göransson: Karoliner, s 155. 137-139.
B Steckzen: Västerbottens regementes officerare till år 1841
Alexander Magnus Dahlberg: En Karolins Jefvnadslopp, sid 100-101
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Pietismen
Kommer av Pietas - fromhet.
Philip Jacob Spener ( 16351705).
Tysk luthersk präst i Frankfurt
am Main, senare i Dresden och
Berlin.
Johan Arndts Sanna kristendom.
Krav på personligt upplevd och
i kärlekens gärningar utlevd
kristendom.
Studier i Schweiz och Frankrike.
Nya vindar från England och
Holland.
Medveten omvändelse, inte förlitande enbart på dopet. Självförsakelsen.
Gudsgemenskapens salighet.
Katakesförklaring. 1675 skriften
Pia desideria, fromma önskningar.
Uppgörelse med kyrkans oförsonliga överhöghet. Inte dop,
nattvardsgäng och kyrkobesök
av enbart yttre vana.
Francke och Ballepietismen
August Hennan Francke (16631727) fostrades av Spener. Dramatisk omvändelse 1687. Stor
vikt vid kristen utbildning och
fostran av barn och ungdom.
Bättringspredikant och konventikelledare.
Opposition hos präster och

andra, anmäld hos myndigheter.
1689 anses pietismen ha startat
genom Francke, då i Leipzig.
Senare knuten till universitet i
Halle.
Universitetet hade en fri status.
Endast pietistiska präster knöts
till universitetet. Francke fick en
stark ställning så småningom prorektor hela universitetet.
studerande från andra länder
kom till universitetet, även
svenskar. Hallepietismen spreds
vida omkring. Hednamission i
bl.a. Indien. Startade fattigskolor.
Tre övriga pietister: Gottfrid
Arnold, Gerbard Tersteegen
ocb Joban Albrecht Bengel
även av betydelse för den tidiga
pietismen i Sverige.
Pietismen i Sverige
studenter som studerat i Halle
spred pietismen i Sverige.
Elias Wolker (1660-1733)
Tjänsteman vid Svea hovrätt.
Höll konventiklar. Georg Lybecker och Jonas Rothåf utgav
sängboken Moses och Lamsens
visor 1717.
Krigsfångar nåddes av pietismen
I Moskva verkade greve Carl Piper, själv krigsfånge, bland
svenska krigsfångar. Hade en
pietistisk fårgad fromhet. Piper
och hans efterföljare C G Rehnskiöld hade en ledande funktion
bland de svenska krigsfångarna.
Fångna präster översatte Serivers Själaskatt åt folket.
Fångrörsamlingen i Tobolsk
hade 1 165 medlemmar. Pietistisk kapten ledde konventiklar.
Skapade en verklig väckelse
bland ffmgama. Fångna officerare skrev brev till Francke och
hjälpverksamhet nådde dem genom Hallepietismen.

August Hennan FranckeSamtida kopparstick

Krigsfångar som kom hem efter
172 I spred väckelsen fram till

konventikelplakatet 1726.
Bland krigsfångarna i Ryssland
var bröderna Lars ocb Alexander Magnus Dahlberg, från
l720~talet och två decennier
framåt ledande officerare i Skellefteå. Enligt muntlig tradition
skall de ha medverkat till en
väckelserörelse här. Bevis for
att de tillhört pietistiska kretsar
under fangenskapen finns dock
inte.
Nils Grubb (1681-1724)
En av de tidigaste pietistprästerna, en av de fårgstarkaste. Två
och ett halvt år i Halle.
Historieprofessor i Greifswal.d.
Kyrkoherde i Umeå. Misstänkliggjord och ärkebiskop Spegel
inkopplad.
Katekesförhör mer individuellt.
Undervisning om lag, evangelium, tro, gärning, kunskap, upplevelse.
Ironiserar över dem som menar
sig icke vara "renläriga med
mindre de i både ord och gärningar visa, att de förakta goda
gärningar''. "Hemlig önskas att
forbliva i sin synd med gott
samvete. Varande för ytlig ordbön." Till nattvarden krävde han
en samfårdig omvändelse. Blev
av kyrkliga myndigheter anklagad for ogemena krav.
Grubb anklagades för att ha arrangerat olovliga sammankomster. Kallade "umeå-väsende".
Ansågs irrlärig. Försvarade sig
infor präster och världsliga myndigheter, landshövding och konsistorium (stiftsledning).
1724 i riksrådet behandlades
"Umeå-väsendet". Kungen frågade om det var förbjudet att
läsa i sitt hus samt där predika.

Barnen i fångtagren
fick nöd~·
torftig undervisning.
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Greve Tessin svarade: Att läsa
med sitt folk hemma i sitt hus,
det liekas ingen. utan det är
fastmer var och en husfaders
plikt och skyldighet att så göras, men att hålla samman-

korct.Ster och då predika sn;m uttyda skriften, det är alldeles förbjudet.
Regeringskomissionen faiill anklagelserna mot Grubb mycket
orätt\-isa. Mötte i stället en
herdetjänst ovanligt rik på frukter andligt, socialt och kulturellt. Dömdes icke sk-yldig. Dog
samma år av en bröstsjukdom.
Fyra konventilkelledare dömdes
till "åtvarning" för att de gått
längre med Guds ords predikan,. förklaring och utläggande
än vad som menas med att läsa,
hålla bön och katekesförhör allena i familjen.
Grubb ville fö. ta bort pliktpallen i kyrkorna och totalförbjuda
brännvinet
Erik Tolstadius (1693-1759)
Den mest uppmärksammade
pietistprästen i Stockholm.
Uppretad över hårda angrepp
pa pietismen från en k}Tkoherde i Stockholm. "Om någon yrkar på ett heligt liv i överensstänunelse med Skriften, hålles
detta av säkra, gudlösa människor som en ny och främmande
lära, fast den är urgammal. ...
Mänga hai inte ens utvärtes
kristendom. men likväl tror de
att allt blir väl om de blott brukar Herrens nattvard.
Sådant är avguderi ... "
Det blev förstås konsistorieförhör. Tolstadius blev avskedad
men fick redan efter någon månad ny tjänst i en amiralitetsförsamling, där militären bestämde mer än biskoparna. Den
lilla tr'åk)Tkan i Skeppsholms
fursamling blev nu centrum för
pietisterna.
Tolstadius hade böne- och bibelstunder i sitt hem eller hos
andra. Detta ledde till anklagan
för konventikelväsen. Tolstadius förfOljdes sedan av konsisto-

tieförhör och rättegängar nästan hela livet.

Rat.ikalpietisten Sven Rosen
skriver:
"Tolstadius' flit, hjärtliga anspråkslöshet, mod och utomordentliga gåvor gav honom
många tusen åhörare och åt
Frälsaren många själar, som
varje vecka sökte och furwo
fräisningerL Hans like till välsignelse hade förut icke varit".
Startade fattigskola. Hjälpte
dödsdömda med beredelse för
döden eller med näåeansökningar.
Kallades till Fredrik I:s dödsläger och "Tolstadius satt vid
bädden, ock konungen ropade
till Gud om nåd och rorbarmande."
Tolstadius satt till sist vid konsistoriet, Obligatoriskt för kyrkoherden i Jakobs församling.
Ville bli från sysslan men förgäves.
Carl Gustaf Tessin sade om
Tolstadius: "Guds kärlek lyste
av hans glada ögon, talte sällan
om Gud utan att fålla glädjetårar; vänlig mot alla, givmild
emot de fattiga. hans och deras
bröd var gemensamt; nitisk om
Herrans lära, vältalig, skarp,
uppbygglig i sin predikstol.
oförliknelig i sitt leverne."

Radikalpietismen
Den konservativa pietismen
håller fast "id ortodoxins dogmatik och bekänneise, separerar inte
frd1l statskyrkan och blir dess
gudstjänstliv trogen.
Efter konventikelplakatet 1727
skärptes konflikten mellan ~T
kan och pietismen. Åtskilliga
drevs till en allt radikalare hållning. Ville inte sluta med konventiklarna. Kyrkakritiken blev
allt våldsa!nnwe. Bibeltolkningarna frigjordes från den officiella k)Tkoläran. I Umeå
fanns radikalpietister som vägrade besöifft: kyTkan. Gidkoltar
med asketisk-t leverne uppstoet

En son till Urban Hjärne "bor
på landet, låter skägget växa,
går klädd i vadmal kokar. tvättar. sopar. bäddar åt sig ~iälv" .
Bl)T sig eljest om ingenting .
och säger att "sinnena inte skall
få råda".
En vän, landshövdingeson,
"vill bli torpare och bekymrar
sig om de allra gemertaste han

såg''.
Norrlandsväckelser
Obestämd blandning av radikalpietism. karismatisk mysticism
och extrem herrnhutism. E"1asismen ganska framträdande.
Mårten Tbunborg (17171775). Komminister i Lillhärdal. "Svärmeriet i Lillhärdal"
En hinnlig folklig ledare Karin Olofsdotter, Bång-Karin
kallad efter sin gård Bångas.
Driven till predikan av starka
uppleveler i drömmar och vaket
tillstånd. Gick runt och predikade bot och bättring. Fördömde
dryckenskap och osedlighe~
lekstugedanser, flärd och högfärd. Inbjöd att ta mot försoningsnäden. Kunde :ta anfall
med komulsiviska skakningar
och tungotal.
Thunborg anklagades för att ha
uppmuntrat villfarcls~rna.
Dömdes av Hovrätten att mista
ämbetet men frikändes av
Kungl. M:jt

Herrnhutismen
Kristna som förföljdes i Tyskland tog 1722 sin tillflykt till en
plats som de kallade
"Herrnhut" - herrens hatt eller
herrens skydd. Dess ledare från
1727 blev greve Nikolaus Ludwig Yon Zinzendorf (17001760), Hov- och justitieråd fostrad i sträng pietistisk miljö. Ville vara den luterska bekännelsen och kyrkan trogen. Präst'igdes.
J nästa nummer C1'.' Ske!le.frebygden kommer artikelns fortsättning, som behandlar Herrnhurismen
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Skellefteå Museum

(Foto:Harry Åkesson)

Skellefieå museum har alltsedan Ernst Westerlunds tid varit det centrum som nästan all lokalhistorisk
forskning cirklat kring. I museet finns en ovärderlig samling av litteratur mm och dessutom personella
resurser, som betytt och betyder mycket for forskare på alla nivåer. Under de senaste åren har omfly ttningar skett och en del organisatoriska forändringar genomförts. Nya lokalforskare har även tillkommit. Därfor tyckte SKEFO att det skulle passa med en presentation av museets verksamhet. Siv Andersson har gjort denna sammanställning av museets olika avdelningar.

Presentation av Skellefteå Museum
Siv Andersson

Dokumentationsavdelningen
Byaundersökningar, bya- och gårdsarkiv, personhistoriska arkiv med utredningar, register, avskrifter, intervjuer och bandarkiv, samtidsdokumentationer, kart- och ritningsarkiv, tidningar och tidningsklipp, film och
video är exempel på det material som dokumentations-avdelningen arbetar med. Långt före devisen "Gräv
där du står" myntades, samlade Skellefteå museum (tillsammans med studiefOrbunden) in berättelser om
bygdens historia. Delar av arkivmaterialet finns tillgängligt i museets faktarum Kunskapskallan.
Insamling av nutida material
Skellefteå museum har länsansvar för det industrihistoriska arvet efter 1900 och arbetar bl.a. med ett industriregister och en inventering av Västerbottens industrihistoriska arv 1850 - 1900. Samarbetet med studieförbunden och hembygdsrörelsen har varit ett viktigt inslag i dokumentationsverksamheten.
Bildsamlingarna
Skellefteå museums bildsamling omfattar ca 500.000 glasplåtar och filmnegativ. Sedän några år tillbaka arbetar vi med att göra bilderna tillgängliga i museets databas Sofie. Det rikstäckande projektet Kulturarvs-IT
har gett museet möjlighet till extra personalresurser i arbetet. Trots detta dröjer det ytterligare några årtionden innan arbetet är slutfört. Många bilder finns kopierade och kan ses i Kunskapskällans fotopärmar.

Föremålsavdelningen
Föremålssamlingen - ca 50 000 f"oremål
Många institutioner samlar textmaterial i form av berättelser, musik och fotografier men föremålen är unika
för museerna.
De fOrsta föremålen till stadens museum samlades in redan 1882. Idag har Skellefteå museum ca 50.000 föremål varav ca 30.000 är sökbara i databasen Sofie. Övervägande delen av samlingarna speglar vår bygds
förindustriella bondekultur och det borgerliga livet i Skellefteå. Idag tackar vi därför många gånger nej till
äldre saker som människor vill skänka till museet. Vi försöker fårklara varför och hoppas att alla förstår att
ett museums samlingar måste för att uppfylla sin uppgift följa med i tiden och skildra en bygds utveckling
och samtid. Det som idag är ett bruksföremål blir imorgon ett museiföremål.
Museet ingår i en nationell grupp för samtidsdokumentation SAMDOK. Vi samlar in aktuella händelser, föremål, bilder och texter med anlrnytning till dessa som t.ex. millennieskiftets hattar, ljusstakar, dukar, speciella fester, sånger och andra företeelser.
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Till Skellefteå museums samlingar hör även Stackgrönnans båtar och motorer och en hel del arkeologiskt
material, byggnadsdelar och tapetprover som tagits tillvara när museet dokumenterat byggnader som rivits
eller restaurerats.

Föremålsavdelningen vårdar och bevarar
Idag rorvaras ungetar 98% av museets samlingar i 15 olika magasin, resten är deponerade eller visas i
våra basutställningar och tillfulliga utställningar. En av avdelningens viktigaste uppgifter är att vårda de
föremål som samlats in genom tiderna. I det arbetet ingår allt från städning av magasins lokaler till rengöring och konservering av arkeologiska toremåL
I avdelningens uppdrag ingår även att göra föremålssamlingarna tillgängliga för personalen och allmänheten. Ett led i detta är den pågående inventeringen där varje sak katalogiseras, fotograferas och registreras i
museets egen databas Sofie. Arbetet som är både kostsamt och personalkrävande har pågått under några år
och har kommit en bra bit på väg, men det återstår fortfarande en tid innan vi kan presentera en offentlig
version av Sofie.
Vi vill ytterligare öppna dörrama till skeHettebygdens kulturarv genom att bygga ett nytt visningsmagasin
på Nordanåområdet. Iden har ännu inte prövats i Sverige men vi har en vision om att bygga ett magasin
där besökarna på egen hand skall kun."'la vandra runt, ta den tid man vill och äntligen ta ta del av våra
gömda skatter.

U-avdelningen
"lY' står för Utåtriktad - som i utställning, undervisning och program. Kort sagt, avdelningen arbetar med
det som många förknippar med ett museum; basutställningar som skildrar bygdens historia, tilltalliga utställningar som skildrar teman (sängar, jugend, skolslöjd) eller aktuella foreteelser (miljö, judeförföljelsen,
religion, Alzheimers) och programverksamhet som visningar, demonstrationer eller föredrag. De tillfulliga
utställningarna kan vara egna produktioner eller inh)'Tda från andra institutioner. Vi guidar skolelever och
vuxengrupper i utställningarna och på Nordanåområdet!Bonnstan. Vår och höst genomför vi forntidsdagar
for elever i åk 3-4 i skolans närmiljö, har programdagar som husförhör eller barnauktion i Kågegården
och sommarnattsmystik i parken med Blå Hästens personaL
Under åren har vi producerat en rad skollådor som distribueras ut till skolorna. De senaste lådorna är riktade till äldreboende, "minneslådor" på teman som fiske, snickarlådan, hattar eller leksaker.
Receptionen är en del av U-avdelningen.

Norda nå
Friluftsmuseet Nordanå med verksamhet i Kågegården, Nyborg och lanthandeln har öppet under sommaren och julen. Kågegården nyttjas året om för barn verksamhet, Nyborg nyttjas främst sommartid för egna
eller andras tilltalliga utställningar och i lanthandeln driver vi butik med cafe. Bagarstugan står redo ror
den som önskar baka för eget behov.
Bergrum Boliden
Gruv- och mineralmuseet i Boliden har säsongsöppet alla dagar under tre sommarmånader.
Förhandsbokade grupper är välkomna året runt. Här kan man lära mer om Skelleftefiiltet, samhällets historia eller prova på den nya mineralstigen.
Aktuellt
Under vintern arbetar avdelningen med två större projekt. I samarbete med Gunnar Holmström visar vi
under våren "Livstycken" som skildrar människoöden i marginalen. På sensommaren anländer "Gud har
99 namn" - en kritikerrosad utställning från Riksutställningar och World Wide Wisdom som vill lära oss
alla mer om de stora världsreligionerna. Ett 20-tal ungdomar ska utbildas till lokala guider under vintern.
Senaste årets samarbete med Blå Hästen har gett mefS\nak- det kommer mera vågar vi nog lova!
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Kulturmiljövårdsavdelningen
Landskapet runt omkring oss, med spår efter människors verksamheter frän forna tider. kan sägas utgöra ett
enda stort ekomuseum. Här finns fornlämningar, byggnadsverk av olika slag och kulturminnen i såväl skog
som odlad mark.
För att ta till vara dessa kulturmiljöer i vårt nutida samhälle arbetar KuJtunniljövårds-avdelningen med information tiU både enskilda och myndigheter, exploatörer och den intresserade allmänheten. Det kan handla
om besiktningar inför avverkningar i skogen, rådgivning inför orobyggnationer av hus eller uppskyltning av
utvalda sevärdheter.
''Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delar vi
alla. " (Kulturminneslagens inledande kapitel)

Aktuella projekt
Västerbottens industrihistoriska arv är ett projekt som syftar tiU att kartlägga hela länets anläggningar uppfOrda 1850- 1970, som med tekniska hjälpmedel och processer förädlar råvaruresurser till massproducerade
varor och energi, avsedda för en större marknad; samt därtill hörande komponenter som tillsammans med
industrin bildar en helhet. Arbetet fmansieras via statsbidrag.
HÅLLA HUS - en arena för byggnadsvård, samhällsplanering och hushållning. En byggnadsvårdscentral
kommer att uppföras i utställningslokalerna under Kunskapskällan. Invigningen är planerad till maj år 2002.
Hålla hus är ett EU-projekt.
En levande kulturmiljö for livskvalitet och utveckling - ett seminarium som den 19-20 september 200 l anordnas på stiftsgården. Riksantikvarieämbetet, Svenska Kommunförbundet och Skellefteå museum står som
arrangörer.
Bland större byggnadsvårdsprojekt märks t ex Bonnstan och Krängfors vattensåg.
Nyligen avslutades de arkeologiska undersökningarna inför byggandet av en ny E4-sträckning söder om
Skellefteå. Undersökningarna bedrevs i samarbete med Västerbottens museum och omfattade förutom ett
bronsåldersröse även boplatslärnningar. Rapporten med analysresultat är ännu inte färdigställd. Arbetet bekostades av exploatören Vägverket.

Produktionsenheten
Museets Produktionsenhet fungerar som en serviceenhet för samtliga avdelningar. För interna och externa
beställare bygger och utvecklar vi basutställningar och tillfålliga utställningar. Vi producerar föremål i trä,
smide och metail och ingår i Riksutställningars resursbank
På uppdrag har vi tillverkat skärmar och podier till Kulturrum Ratan, Världsarvskontoret i Gammelstad, Luleå, museet i Youlierim samt skylthållare till Jokkfall. Söderbärke mm.

Träbro till äldre byggnad
Modell Nisse Lindblom

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO

29

Skelleftebygden 2001/2

Tabellverket 1749-1859- svensk historisk befolkningsstatistik
Bo Persson Demografiska databasen
Efter Kalixkapitulationen år 1809 låg Västerbotten
öppet för de ryska trupperna. l truppernas spår följde
sjukdomar och farsoter som skördade många fler offer än vad själva drabbningarna gjorde. Dödligheten
i olika sjukdomar steg markant. I Skellefteå dog totalt 640 personer varav 340 st dukade under i en förhätjande rödsotsepidemi. Värst var det i september
då 253 personer dog i sjukdomen. Hur den höga dödligheten påverkade befolkningens struktur och befolkningsutvecklingen och mycket mer kan man nu
studera på Internet.
Demografiska databasen lanserade i maj 200 l en
möjlighet att ta del av Tabellverkets innehåll via Internet. Här kan man välja den församling man är intresserad av och sedan ta fram digitaliserade mortalitetsformulär eller folkmängdsformulär att titta på. På
hemsidan finns utförlig information om databasen
Tabellverket samt DDB:s övriga verksamhet se
(http://www.ddb.umu.se).
Den svenska befolkningsstatistiken är unik i ett internationellt perspektiv. Inget annat land förutom Finland som ju var en del av samma rike fram till 1809,
kan uppvisa en nationellt heltäckande information
om församlingarnas innevånare. Men det är inte bara
åldern som utmärker det svenska materialet. De detaljerade uppgifterna angående åldersgrupper, månatliga fördelningar dödsorsaker etc. saknar även de
länge motsvarighet i andra länder.

Komplett registrering
Månadsvis data

saknas

I slutet av 1980-talet påbötjade Demografiska databasen vid Umeå universitet att digitalisera det svenska Tabellverksmaterialet. Registreringsarbetet utfördes vid databasens enheter i Raparanda och Jörn. I
den nu färdiga databasen finns information från i
runda tal 2 500 församlingar. Ungefår 255 000 formulär har registrerats, vilket ger ett genomsnitt på
cirka 100 formulär per församling under perioden.
Om samtliga församlingar existerat under de 111
åren och om alla formulär bevarats skulle det ha gett
uppskattningsvis 140 formulär per församling. Men
eftersom en del församlingar endast fanns under en
Kartan ovan visar fördelningen av de län där man
begränsad del av perioden 1749-1859 får täckningen
gjort en komplett registrering av befolkningsdata
anses vara god. De största luckorna berör I 700-tals
och de län där viss information utelämnats.
materialet.

Databasen Tabellverket innehåller uppgifter från samtliga församlingar i Sverige under perioden 1749-1859.
I princip har all information innefattats. En del av de ekonomiska uppgifter som krävdes in under 1800-talet
har emellertid uteslutits. Men det fm11s också skillnader mellan de olika länen. För ungefår hälften av länen
har alla månatliga uppgifter tagits med, medan de övriga länen har begränsad information om den månatliga
fördelningen av födslar och dödsfall.
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Databasens uppbyggnad
Bo Persson Demografiska databasen
För att kunna bedriva forskning på Tabellverket krävs att databasens uppbyg,onad är väl genomtänl1:. Vid
Demografiska databasen görs fortlöpande förbättringar för att underlätta användandet och hjälpa forskare
och a.'ldra användare. Nedan foljer några vitiga riktlinjer:

Geografzsk injonnatum: Det är svårt att
fastställa de exakta gränserna för många
av de geografiska enheter som förekommer i materialet. Det hände att prästen
fyllde i uppgifter för flera församlingar
på ett och samma formulär. Dessutom
kunde stora församlingar delas och mindre slås samman. DDB har flera projekt
igång som syftar till att förbättra den geografiska informationen, bland annat genom att knyta den till GIS-systemet,
(geografiska informationssystem).
Spädbarnsdödligbet 1848 - 52

c
c

94 - 140

•

140 och högre

1-94

'
Bilden ovan visar spädbarnsdödligheten per l 000 jOdda mellan
åren 1848 - 1852. Tabellens information ger möjligheten att studera befolkningsurVecklingen på väldigt detaljerad nivå.
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Dödsorsakskodning: Dödsorsaker redovisades redan från Tabellverkets början
1749. Åtskilliga av de dödsorsaker som
angavs är idag svåra att tolka i moderna
medicinska termer. Vi får heller inte
glömma att det kunde vara svårt för prästerna att ställa korrekta diagnoser. Tabellverkets dödsorsaker har kodats efter
!CD-systemet, (den dödsorsaksnomenklatur som används idag). Men materialets ålder gör att åtskilliga justeringar har
måst göras. Exempel på dödsorsaker som
man kan finna i materialet är stickfluss,
trånsjuka, tvinsot och mjältsjuka etc.
Yrkeskodning: Det finns mycket information om yrken i Tabellverket Det är
emellertid svårt att .analysera den, eftersom informationsstrukturen förändrades
med jämna mellanrum och eftersom
många yrken sedan länge är försvunna.
DDB har sedan tidigare arbetat fram en
modell för yrkeskodningen, som med vissa justeringar ligger till grund också för
Tabellverket. Exempel på yrken som
man kan finna är pipskärare solfjädersmakare, demaskörer, saltpetersjudare
etc.
T ill vänster visas ett utdrag ur ett folkmängdsformulär frän Skellefteå år 1855.
Tabellen visar en del av de hantverkare
som var skattskrivna i staden.
Med hjälp av de tabellerna kan exempelvis Törändringar av olika näringsgrenar
studeras under en längre tidsperiod.

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
31

Skelleftebygden 2001/2

FORMULÄR
för Morta!itete1JJ' antecknande både i StdcZe'f!1te
och på La11/det.
z
l

Ar 1!~1

~

Födde och Döde m. m. uti Lo/va' a/'~// if..C? Försam!in~.J
c;;;;i;;;;;;t Prosteri ,&~/JJ;--nr~ Stift och~),-6;$U Län.

Anrnl

G.
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Folkmängdsformulär och Mortalitetsformulär
Nedan beskrives kort innehållet i folkmängds- och mortalitetsformulären som furekoromer i materialet.

Folkmängdsformulär: Beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden vid utgången av det år
som angivits på formuläret. Den grundläggande informationen avser sammansättningen efter ålder, kön och
dvilstånd samt sociala/yrkesrelaterade indelningar över antingen den förvärvsarbetande befollmingen, hela
befolkningen eller både/och beroende på formulärupplaga. Variablemas innehåll kan grupperas på följande
sätt:
•
Befolkningens samma."lsättning efter ålder, kön och civilstå..'1d.
•

Befolkningsförändringar de senaste fem åren.

•

Social indeining: yrke, stånd m.m.

•

Omständigheter -

•

Anmärkningar -

Hushålllmatlag och inrättningar.
övriga sporadiskt förekommande uppgifter.

Mortalitetsformulär: Beskriver i forsta hand de centrala demografiska händelserna under ett år:
•
Fertilitet (fördelningar av födda, dödfödda, barnaföderskor).

!
i

•

Mortalitet (fördelningar av döda, av vissa kategorier döda, dödsorsaker).

•

Nuptialitet (fördelningar av ingångna och upplösta äktenskap).

•

Befolkningsförändringar (in-/utgående befolkning, in-/utflyttning, födda, döda).

•

Övriga variabler (vaccination, arnnärkningar om jordbruk, ~jukdomar, vådlig död m.m.).
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Tabellen
ovan visar ett uldrag över födda och döda ur ett mortalitetsfommliir från 6vertomeå år 1813.
På fortgående sida visas en original sida av ett mortalitetsformu.liir med samma uppgifter men året är 1824.

Med Tabellverksstatistiken kan demografiska förhålianden studeras på iokai och regional nivå ur skilda
aspekter i det förindustriella samhället och under inledningsskedet i den genomgripande strukturomvandling
som brukar kalias industrialiseringen och urbaniseringen. Välkommen att besöka oss och sökverktyget
,:r
''Tabellverket på nätet".
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Gruvor inom Guldriket.
Göran Wahlberg
Under Malåresan den 25 augusti ingick en liten tävling. Deltagarna skulle tala om hur många gruvor som
fiillls (funnits) inom Guldriket Inga Brännström segrade.
Det är säkert fler som vill veta vilka dessa gruvor är och därför får läsarna svaret här med uppgift om brytningsår.
Malåkernmun
1946-76
Adak
Lindsköldsgruvan
1950-76
Rudjebäcken
Brännmyran Kourbevare
Rackjaure
l 940 talet + 1966 - 70
1941-45
Lainejaure
Lainejaure ny gruva Storliden
2001 Näsliden
1970-89
Norsjö kommun
Holmtjärn
Bjurfors
Mensträsk?
Kedträsk
Udden
Åsen
P etiknäs

Skellefteå kommun
Renström
Boliden
Ö. Högkulla
Åkulla
Kankberg
Långsele l +2
Långdal
Åkerberg
Varuträsk
Björkdal
Moröns Silvergruva

1924 - 25 + I 984 - 93
1942-47

L veksele kommun
Kristineberg
Rävliden 4 st
Kimheden

1969 - 70 + 1998
1978-91
1970 - 89
1992 -

19521924-67
1951 -60
1946-76
1966-92
1957-90
1967-97
19891938-42

19401941-88

Teckning
S ven Mikaelsson

Dialektbidrag av Sven Mikaelsson från lärmesträsk och Swidarliden

LÖGÅM JER BÄST
Man ska hava lögåm rolit, annars kan man skratt ihjel'se.
A heskavara lögåm bakahalt, annars kan man ju skrena ihjel'se.
Man ska slita man ska släpa
Man ska svettas varje dag.
Det ska vara tungt åjävligt
det ska vara karlatag.
He ska eint va nå tjåller
he ska va rejält med snjö.
Och isig blåst från norr
se man frus ihjäl å dö
då är det som det ska.

Så är det- med oss västerbottningar
Lögåm lite mat ska he vara, se man eint et ihjel'se
... a lögåm möitje1,e man eint swält ihjel.
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Rapport från sommaren 2001
Rolf Granstrand
Som vanligt har sommaren bjudit på åtskilligt av lokalhistoriskt intresse, t.ex. i samband med hemvändardagar, byajubileer, marknader som t.ex. Kyrkhelgen i Bonnstan, filminspelning om 1809 års strider laing
L~jonströmsbron o.s.v.
Inte minst så har Nordanåområdet fortsatt sin uppblomstring med teater, dans barnverksamhet, brödbak,
allsång, rush i lanthandeln och Handens Hus, visning av Kågegården samt den uppskattade sängutställningen i Nyborg. Och den 8 juli genomffirde de kulturhistoriska ffireningarna tillsammans en välbesökt Nordanådag med Sven Mikaelsson, Lars Cullman och Ulf Lundström som huvudattraktioner. Förutom
filbrytan och röktfläsket fOrstås ...
Högsommaren inleddes or övrigt med en gemensam utfärd till Bjuröklubb, där Svante Söderlund och hans
medarbetare bjöd på förmiddagsfika och intressant lokalhistoria i gröngräset nedanför kapellet. Och sen seglats
med Jacobstads Wapen från Bjuröklubb till Skelleftehamn. I strålande sol och ljumma vindar!
Ett tjugotal medlemmar deltog i detta arrangemang, som gav mersmak. Och Jacobstads Wapen återvänder ju
vart år ...
Sommarens stora lokalhistoriska händelse är övrigt är naturligtvis utgivningen av Ulf Lundströms stora verk
"Skellefteå socken 1650-1790" (På 987 sidor !). Synnerligen intressant läsning, såväl vad gäller enskilda
byar och gårdar som vad gäller socknen i stort. De som förhandsbeställt kan nu kvittera ut sina böcker bos
Ulf. Och fOr övriga finns den att köpa or 475 kr. Tel. 72 68 37.
Och så var det dags för den sedvanliga sensommarresan i samarbete med övriga kulturhistoriska föreningar, alltså Norra Fornminnesföreningen, Släktforskama och Skellefteå Hembygdsförening.
Lördagen den 25 augusti genomförde de kulturhistoriska föreningarna den sedvanliga sensommarutflykten,
denna gång till Örträsk, Malå och Adak. Även i år var resan övertecknad; 62 personer rymdes dock. Vädret
·v ar strålande och såväl Göran Wahlberg som Ulf Lundström var inspirerade vägvisare. Liksom Bosse Biström vid Linbanan, Britta Stenberg från Malå Hembygdsförening samt Thomas Bergqvist vid sagabiografen i Adak.
Nästa år utforskas vi en ny bygd; kanske Kåge älvdal från källan till havet ...
När detta skrivs så återstår två planerade, större arrangemang, som presenteras i ffirordet
Till Mikaeli återvänder vi till Malå där SKEFO genomför sitt Lokalhistoriska böstmöte. Det andra gången
som föreningen förlägger mötet utanför Skellefteå kommun. J999 var mötet i Norsjö och det känns logiskt
att även besöka Malå och i november ses vi till Historiebytardageo!

SKEFOs ordförande Rolf G ombord på
Jakobstads Wapen
(Foto Pär Lindström NV)

Nordanådagen 8 juli - en stekande varm söndag
(Foto: H~ Åkesson)
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Förutom det tidigare presenterade verket om Skellefteå socken 1650- 1790 har det som vanligt producerats
en del skrifter/böcker av lokalhistoriskt intresse bl.a.
Nyheter från predikstolen av Göran Marklund
Nyheter som folket fick genom de kungörelser som länsstyrelsen skickade ut och som upplästes i kyrkan. Det
kunde gälla vägfrågor, kommunala val, strandfynd, bortsprungna hästar, gårdfarihandelsrättigheter,
utdikningar, lagfarter och -det kanske mest spännande -efterlysningar.
65 sidor. Häftad ryggtape. Pris 50:Köp genom Göran Marklund Jörn tel.: 0916-10 218
Skelleftebygdens släktforskare. Jubileumsnummer
Redaktion: Sten Lundgren UlfMannberg (redigering), Thore Sjögren.
Ansvarig utgivare Göran Wahlberg
Tjugoårig återblick på föreningens verksamhet och artiklar på temat "Släktforskning i tiden"
69 sidor. Häftad ryg.,otape Pris 60:Köp genom Kunskapskällan, Museet eller Sten Lundgren Bureå 0910-78 60 92
Björkliden från 1801 - 2001 Redigering. Tyra Nordström och Tore Sparrman.
Bygger på studiecirkel i ämnet "Lär känna din hemby".
65 sidor i dokumentplastpärm. Pris l 00:Köp genom Tore Spamnan Björkliden Jörn 0916-230 23.
Hebbersfors -Befriande vidsträckta utsikter.
Redigering Sonja Persson.
Sammanställd av studiecirkel med mycket med tanke på att den ska kunna locka unga läsare. Bygger till stor
del på Per Abraham Forslunds anteckningar.
Inbunden 200 sidor. Pris 250:Köp genom Lagergrens bokhandel eller genom Byaföreningen, ordf. Eva Forslund 0910-920 42 Hebbersfors.
Avans by - En ädelsten belägen på Åbyälvens norra strand
Redigering. Gunnar Östberg
Inbunden !59 sidor. Pris:200:Köp genom Vema Karlsson, Avan Byske Tel.: 0912-300 95
Förteckning över lokalarkiv i Svenskfinland av Mikael Korbonen
Häftad 68 sidor. Pris: ? Köp från Svenska litteratursällskapet i Finland.
Risböle Fiske Risböle byaforening
Fiske och säljakt i vattnet kring Risböle. Om redskap, fiskebodar mm.
Häftad 48 sidor. Pris 30:Köp genom Tage Lundgren Folkrörelsearkivet Tel.:09l0-880 05
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