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Harry Åkesson

Detta nummer av Skelleftebygden är den sjuttonde publikationen som föreningen ger ut om man räknar med
de fYra rapporter som inledde serien. Starten skedde 1987 med Rapport nr l, som innehöll de
föreläsningarna som hållits vid föreningens första lokalhistoriske möte i Skellefteå 1986.
Efter fYra år tvingades föreningen överge ambitionen att i tryck redovisa föreläsningarna. Det blev allt
svårare att få in manus, möj ligen beroende av att många föreläsare enbart hade stolpar antecknade i förväg
och att många endast stödde sig på overheadmateriaL
Från och med 1992 fick skriften namnet Skelleftebygden och nu innehåller den rapporter och annat, som
förhoppningsvis skildrar den breda verksamhet med forskning på alla nivåer och inom alla tänkbara
områden, som bedrivs inom skelleftebygden.
Tidskriften har således från början en direkt koppling till de lokalhistoriska dagarna, som föreningen
genomför vatje höst i slutet av september. Det sambandet har vi behållit. Höstnumret av Skelleftebygden
präglas därför alltmer av den plats där höstmötet hålls. I år vill föreningen uppmärksamma älven och
området söder därom, det gamla municipet Sunnanå och Sörböle. Området kring Landskyrkan var det
naturliga centrat för församlingen, men många mer världsliga samhällsfunktioner hade sina lokaler sin
verksamhet på söder.
Omslagsbilden av Lejonströmsbron ska således symbolisera vårt steg över älven till söder.
Ur den lokala forskningens synvinkel har året kretsat en del kring avslutningen av projektet Kulturgräns
norr. Till projektet uppgift hörde naturligtvis dokumentationerna av de forskningsresultat, som kommit
fram. Det har redovisats i en skriftserie, Kulturens frontlinjer. 38 skrifter har det blivit och den 37:e är den
med spänning motsedda "Industrialismens Skellefteå", en diger volym på 497 sidor.
Det lokalhistoriska institutet (läs Ulf Lundström), som är kopplat till projektet, kommer att arbeta vidare i
första hand till sommaren 2003. Institutet har betytt oerhört mycket för den lokalhistoriska forskningen i
Skellefteå inte bara för "Det stora projektet''. Ulf har genom sitt personliga intresse och med sitt stora
kunnande stimulerat, stött och uppmuntrat många fritidsforskare. Dessutom har han lämnat många egna
bidrag till projektet, men även till exempelvis denna skrift. Hur ska vi kunna få behålla honom ??
Med denna fråga - tyvärr utan svar- hälsar jag dig välkommen att läsa detta nummer av Skelleftebygden.
Och tack till alla medverkande för era bidrag!

Industrialismens Skellefteå
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Torbjörns Danell, Sven Gaunitz & UlfLundström
med intervjuer av Lars Westerlund
Vad gjorde Skellefteregionen till en utpräglad
företagarbygd? Boken försöker ge ett svar genom
att behandla två epoker, en förindustriell och en
industriell i ljuset av den tredje, som vi är i just nu.
Nr 37 i skriftserien Kulturens frontlinjer
Utgiven 2002 Pris 240 :-
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Vårtal den 30 april 2001
Rolf Granstrand
Tack, kören. Nu är det vår på riktigt. En eld kan ju råka tändas i förtid, men i kombination med körsång så är
det bevisligen Valborgsmäss. Ni återkommer strax, men innan dess ska vi hurra för våren. Och jag har fått
Landsförsamlingens uppdrag att utbringa detta leve men också tala c:a tio minuter om nåt som ligger mig
varmt om hjärtat - eller som kan värma våra hjärtan- eller hur nu Lars Jonsson uttryckte saken vid ett
telefonsamtal för några veckor sen. Och eftersom jag fömtom radioproducent också bl. a. är ordförande för
Skelleftebygdens lokalhistoriska förening, SKEFO, så får det gärna bli nåt historiskt, sa han .
Och varför inte ? - På derula plats så inpyrd av historia; bygdens centmm och mötesplats så långt tillbaka
man kan veta nåt säkert, alltså åtminstone i sjuhundra år. Så det dagspolitiska får anstå tills imorgon. Och jag
tror att det är så att de allra flesta av oss som är samlade här för att hälsa våren välkommen har personliga
minnen och upplevelser förknippade med nästan vatje enskild del av denna enastående kulturmiljö, vars
bevarande Riksantikvarien har angett som ett riksintresse; allt från Rovön och Lejonströms bron, den vackra
Stiftsgården, själva kyrkan och dess tre kyrkogårdar, Försarnlingsgården, som är nästan slottsliknande från
älvsidan, med sin klassiska kälbacke, bort genom Bonnstan mot Nordanå. inte att förglömma Kyrkholmen
med sina våfflor och de åtta eller mo andra öarna ute i älven, mindre välbesökta men i stället hemlighetsfulla
och lockande. Vilken gemensam skatt vi har på så nära hålL att njuta av och att förvalta för framtiden!
Själva traditionen att hälsa våren med en eld här på backen invid kyrkan, den är inte alls så gammal utan
snarare ganska precis femtio år. Det var den nytiiiträdde prosten Axel Boström, som i bötjan av femtiotalet
tog detta goda irutiativ, liksom en del andra; t.ex. att bevara och försiktigt renovera bonnstan, som vid den
tiden var förfallen och hotades av rivning. Och att återuppväcka midsommarfirandet i bonnstan, alltsedan
dess en av årets stora begivenheter. Och det finns kanske dom här på plats i dag, som minns den allra första
vårelden här i backen.
Men låt oss blicka längre tillbaks i historien ! När man bor här tvärsöver på Sunnanå - och har hund - , så får
man ju dagliga tillfållen att begrunda vad som här timat. Låt oss t.ex. gå precis hundra år tillbaka i tiden, till
190 l . Då var det helt otänkbart att tända en eld här, eftersom hela området nedanför sockenstugan, som låg
på samma plats som församlingshemmet idag, var täckt av en brädgård, som gick ända bort mot
Lejonströmssågen rakt nedanför kyrkan. Ja, även Kyrkholmen var täckt av brädstaplar, även om den då ännu
kallades Långholmen. Och brand på sågverksområdet var en av den tidens aktuella skräckscenarior. Låt oss i
stället tänka oss ett gäng brädgårdsarbetare komma släntrande här uppför backen efter sitt tolvtimmarsskift
med att lasta alla dom pråmar som skulle forsla virket ner till Ursviken och sen vidare ut i världen. Och dom
var säkert förväntansfulla, dom liksomvi - i denna förhoppningarnas tid. I morgon var det Första Maj, och
även om dom ännu inte hade nå'n fackförening, så visste dom att arbetare på andra håll, t.ex. i Sundsvall och
Malmfålten, skulle demonstrera för rösträtt och åttatimmarsdag . Här i bygden skulle det dröja ännu några år,
men nog visste dom vad som var på gång ...
Eller låt oss gå ytterligare hundra år tillbaks i tiden. Då satt kanske några pigor och drängar här i slänten, på
Valborgsmässoafton år 1800, lyssnande till vildgässen ute på älven, tittade på skeppet som höll på att byggas
på Sunnanåvarvet tvärs över älven och mot solnedgången kunde dom se den nya ståtliga kyrkan resa sig mot
himlen, vit och grann som ingen ann. Och även om själva invigningen skulle dröja till midsommar, så var
förstås alla mycket stolta och förväntansfulla. Inte minst kvinnorna, eftersom man i den gamla kyrkan satt på
skilda sidor om mittgången, på kvinnosida och manssida. Och genom krigen hade socknen alltid ett stort
kvinnoöverskott, så det var väldigt trångt på kvinnosidan, inte minst på de bakre bänkarna, där pigor och
obesuttna hade sina platser.
Bygget hade pågått i nästan tio år och alla socknens bönder hade fått bidra med virke och dagsverken.
Men att hälsa våren med en eld här på platsen var inte att tänka på, eftersom kyrkstan då gick ända fram till
kyrkogårdsmuren och även delvis ner i slänten här. Nästan fyrahundra låga kyrkstugor tätt sammanpackade
plus bodar och stallar. Så inte att undra på att vatje natt två av socknens bönder var ålagda att gå brandvakt
och att man till varje pris ville hindra socknens fattiga att bo permanent i stugorna. Men det hjälpte ändå inte.
Föreningen för Skellefteforskning- SKEFO
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På kvällen den 2 september 1835 så utbröt brand och under natten brann praktiskt taget hela kyrkstan ner.
Men man lyckades rädda sockenstugan och - allra viktigast - själva kyrkan. Och redan några dar senare. den
6 september, så beslutar sockenstämman under prosten Nordlanders ledning att bygga upp kyrkstan igen.
men med tvåvåningsstugor, raka gator emellan och framför allt på längre avstånd från kyrkan.
En annan gång man skulle velat vara med är Valborgsmässoafton 1737, då sockenborna samlades här kring
stränderna for att se om den nya Storbron, skulle stå rycken, när vårfloden tog fart. I två år hade sockenborna
från Skellefteå och Burträsk byggt och fyllt upp dom tio stenkistorna ute i älven - på själva forsnacken - och
sen byggt vägbana och räcken och här var nu det märkliga resultatet: en av Sveriges vid den tiden längsta
och mäktigaste broar. Och förväntningarna var stora; det var ju ganska opraktiskt att ha socknens centrum på
ömse sidor om en strid älv. På Sunnanåsidan ting, gästgiveri, post och officersboställen och på den här sidan
kyrka, sockenstuga och marknadsplats. Och däremellan några rangliga roddfårjor.
Och Storbron visade sig klara vårfloden 1737 och sen nästan alla andra år; den sopades nästan helt bort 1772.
Men ännu efter mer än tvåhundrafemtio år ~'ller den väl sin funktion . O.K. den har varit med om en del
ombyggnader och förbättringar men i alla fall - tala om kvalitet!
sekelskiftet 1700 förbigår man gärna med tysthet; då inleds den stora ofreden, som kommer att vara i över
tjugo år och då bygdens kvinnor gång efter gångjust här vid kyrkan tvingas vinka adjö till fästmän, bröder,
söner och äkta män. Västerbottens regemente - och därmed Skellefte kompani- måste tre gånger på några fä
år helt nyrekryteras, efter att praktiskt taget ha utplånats vid Poltava och i Baltikum.
Nej, ska vi tala om den s.k. stormaktstiden, så är det vid ett annat tillfålle jag skulle velat vara med och just
här, nämligen kring Valborg 1649, alltså året efter trettioånga krigets slut, ett krig som också drabbade dessa
tämligen glesbebyggda trakter oerhört hårt, genom skatter och inte minst genom utskrivningar. Först var
tionde, sen var femte, så var tredje osv. tills nästan allt manfolk var borta.
Så då på våren 1649 enas kvarvarande bönder i dom åtta västerbottniska kustsocknarna- från Umeå i söder
till Torneå i norr om ett förslag - för att för all framtid fä slut på kronans utskrivning av soldater genom att
självmant upprätta ett landskapsregemente med ett visst antal soldater, nämligen ett tusen femtiosex; soldater
som i fredstid brukar torp hemmavid förutom korta exercisperioder - men alltså ska finnas till hands vid
ofred. Men bara l 056 - varken mer eller mindre ...
Och faktiskt, lagom till Valborg, rar den västerbottniska allmogen besked från kronan, det var drottning
Kristina som var regent, att man går med på att sluta avtal med västerbottningarna om "det vissa talet", alltså
1056. Och att socknarna själva ska ra fördela bördan och rekrytera soldater.
Och det sker sen - på landstingets möte här vid sockenkyrkan i Skellefteå, som var den vanliga platsen, när
sockenborna i Västerbotten skulle komma samman. Tingets kista med protokoll och andra handlingar stod
här i kyrkan och nyckeln förvarades hos den äldste av tolvmännen i socknen. Så därför kan man säga att det
svenska systemet med landskapsregementen, soldattorp och lokal kontroll över rekryteringen föds just här
vid Valborgstid 1649. Ochjag tror att det låg mycket förhoppningar i luften, om en ljusare framtid. och
möjligheter att utveckla bygden.
Att sen dom svenska krigarkungarna inte lät sig nöja med "detta vissa tal", när krigandet fördes ut på alltmer
avlägsna slagfält, det är en annan och sorgligare historia.
Låt oss sen ta ett sista steg baköver, till medeltiden, och kisa genom eldsflammorna neröver backen, så
kanske vi kan skymta ett halvdussin ganska stora skepp nere vid stranden. Här låg nämligen med största
säkerhet Skellefteås första hamn, i en skyddad vik strax nedanför forsen och alldeles invid kyrkan. Kanske
var ärkebiskopen OlofBjörnsson Björnram här redan på sin sommarresa till Norra Botten 1324; vi vet att
han hade intressen och andelar i laxfisket i t.ex. Byske älv och några år senare tar initiativ till en kolonisering
av hela området från Skellefteå och norröver. Och alldeles säkert vet vi att ärkebiskop Birger Gregersson var
här den 2 september 1374 - på hemväg från Torneå. Och kanske fick sockenmännen då åläggande att
anlägga en 1iktig hamn vid sockenkyrkan, en "kungshru1m", som uttrycket löd. Och när -vi far dom första
kartorna över bygden, vid mitten av 1600-talet, så kallas den här platsen faktiskt för Kungsgropen.
Ytterligare ett indicium alltså.

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Så vi i SKEFO har begärt att man ska genomfåra en ordentlig arkeologisk undersökning av strandkanten och
grubban här nere på platsen. Och vem vet; kanske vi redan vid Valborg nästa år kan stå och titta ner i ett
schakt och skymta resterna av ett medeltida skepp, som råkat sjunkajust här nere i hamnen och sen bevarats
i dy och lera genom århundradena.
Tills nu är regelskeppet Vasa det äldsta bevarade men ... N äh, nu bär det kanske iväg för långt. Låt mig i
stället till sist få utbringa ett fyrfaldigt leve får våren; förhoppningarnas ljuva tid. Den leve
Och när vi nu ändå är i farten kan vi väl också hurra för alla som fyller år just idag; för kung Karl Gustav,
som fyller femtiofem, får vår hund Luna som fyller åtta och för alla andra som fyller. Dom leve .....

Valborgsmässoeld på 70-talet (Foto Henry Lundström)

Några nya bygdeböcker

Lossmensbygdens historia
Red. Sven OlofMarklund
Boken är resultatet av 2 års arbete där hela bygden varit inkopplad.
Några kapitel bygger på artiklar efter förre journalisten Henrik Salomonsson.
Bl.a. behandlas den stora strejken 1924- 31.
Utgiven av Lossmens byastugefårening. år 2002
l 06 sidor
Pris 150 kr

"Gagsmarksboka"
Red.: Stig Lennart Wikström och Hans Sehlstedt.
Ä ven denna bok bygger på arbete i studiecirklar under några år.
Utgiven år 2002 av Gagsmarks bygdegårdsfårening
288 sidor
Pris 300:-
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Älven var stadens livsnerv
Ulf Lundström
Älven har haft en avgörande betydelse för bygden. Dess gamla centrum låg längst in i älvens mynningsvik,
dit havens fartyg kunde nå. Från denna plats vidtog kontaktakterna från inlandet och lederna följde älven
både på land eller ute i vattnet där man kunde fårdas med mindre båtar. I viken kom även den första kyrkan
att byggas. Avgörande för stadens placering 1845 blev närheten till socknens centrum. Bönderna vid
stadsbesöken bo i kyrkstugorna.
Vid den här tiden var fortfarande sjötrafiken bygdens kontakt med yttervärlden och det kan tyckas märkligt
att staden förlades så långt från en hamn. Men via Skellefteälven hade staden kontakt med hamnen i
Ursviken. Till en början skedde frakterna med pråmar vilka bogserades av roddbåtar. På 1860-talet kom de
första ångbåtarna.
Innan staden grundades var älven med sitt fiske mycket viktig för bönderna i Norrböle by.

Fisket
Fisket i älven bedrevs främst med not, och till laxfisket hade man större not. Tidigare var maskoma ca l 00
mm mellan knutarna, så att laxar med miniroivikt av åtta kilo fångades. Till det övriga fisket fanns en mindre
och finmaskigare not som des ena. Med den fångades främst sik. Noten drogs av två båtar mitt i älven mellan
Norrböle och Sörböle byar och drogs sedan upp i den ena båten vilken kallades notbåt Notvarpet var några
hundra meter långt. De bägge byarna nyttjade fisket vart annat dygn. Fisket pågick frånjuni fram till hösten.
Under 1900-talet förekom två fridygn, från kll8 på fredag till kll8 på söndag, då fisket var förbjudet älven.
Avsikten var att låta fisk passera och gå längre upp i älven. Efter stadskyrkans tillkomst 1927 spanade
bönderna ängsligt upp på tomuret för att veta när de skulle våga fiska. Var det fel tid riskerade man att
fiskeredskapen togs i beslag.

Sunnan å notfiskelag drar in noten i
notbåten mellan storholmen och
Sunnanås strand. Notbåten är en
kinningsbåt och raitbåten (hjälpbåten)
är en flottningsbåt av
inlandsbåtsmodel/. Metoden att fiska
med två båtar och att noten drogs in i
den ena båten kallas för "bonötning" på
skel/eftemål. I bakgrunden skymtar
Parkbron. (Foto: Ossian Olofsson
1934, i Nordiska Museets arkiv.)

...

~t:•

•

Det var ett notlag i Norrböle som fiskade och en föreståndare hade ansvar att fiskredskapen sattes i stånd
varje år. Ar 1853 då Anders Kantlund var föreståndare skulle ett 8 alnars nytt stycke bindas till noten och ett
6 famnars stycke till enan samt telnar efter behov. Arbetet utfördes av lagets medlemmar. Kantiund fick l
lispund färsk lax som ersättning. Skulle någon i notlaget utebli vid notdragningen, så fick föreståndaren leja
en ersättare som fick den uteblivnes fiskelott.
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Noten dras upp på gisterna, "dra opp nota oppa gistern", vid laxboden, nedströms nuvarande
Viktoriabron på Sörböle. Mannen ute till vänster vid båten är Hjalmar Lundberg. Männen Ii/l höger
är från älven räknat JB. Oqvist och Nils Söderlund. l bakgrunden skymtar Alvsbackaområdet.
(Foto: Ossian Oloftson 1934, i Nordiska Museets arkiv.)

Nils Clausen på Norrböle nr 8 och grosshandlare OlofHenrik Swartling på Norrböle nr 12 ville komma med
i notlaget 1855. Då fick de inlösa 1/9 av fiskredskapen och båtarna till en kostnad av 27 Riksdaler. 1857
skaffade man 25 famnar notrep och varje lottägare fick lägga 6 Riksdaler for inköp av garn och telnar.
Notlaget hade en fiskebod vid älven, nedanfor Strömsör, där notar och båtar forvarades. 1861 lades nytt
brädtak på boden och 1863 gjorde man ett nytt forsta timmervarv samt bytte ut en del ruttnade stockar.
Under golvet gjordes en ny källare. Intill boden torkade man notarna genom att hänga upp dem i en gistgård.
Boden torde ha forsvunnit fore år 1900, den finns inte på foton från början av 1900-talet. Däremot finns
Sörböles laxbod kvar på södra sidan av älven. Den är från slutet av 1700-talet.

Fiskearrende i Norrböle by:
1885-1898
OlofDaniel Dahlberg
1900-1903 Johan Dahlberg
1904-1905 Erik Risberg, Sörböle
1906
Sörböle by
1907-1911 målarmästare CAL. Tornaeus
1912-1915 målaren Nils Andersson
1916-1926 stadsfiskal Hjalmar Häggbom
1927-1932 G.A. Hägglund
1933-1935
Sörböle by
1936-1937
fiskhandlare J.E. Thelander i Sörböle
1939Sörböle by
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Ar 1862 ville arrendatom av det hemman som Skellefteå stad löst in komma med i fiskelaget. Men de flesta i
notlaget var ovilliga att släppa in någon fler i laget. Handlaren Abraham Ruth i staden yrkade att få nyttja
fisket efter sin skatt i Norrböle by. Aret därpå ville även handlaren C O Brandt i staden delta i fisket. Han
ägde 9/64 mantal av Norrböle nr 12. Byastämman kunde dock inte fatta något beslut då många i notlaget var
frånvarande.
Byastämman beslöt 1867 att sälja sikenan till högstbjudande. Man skulle annonsera i Skellefteå Tidning och
den fick inte säljas för under 40 Riksdaler. 1873 klagade man på skador för fisket på grund av flottningen i
älven. Bystämman ville ha en reglering av flottningen så att timret flottades i flottar. Löjtnant Nyström fick i
uppdrag att sätta upp en fullmakt som skulle cirkulera inom Norrböle by. Fullmakten skulle överlänmas till
den person som företrädde byarna efter älven. Byn verkade inte ha haft någon framgång i frågan .
Flottningsföreningen betalade årligen en avgift till byakassan. 1918 ville Norrböle by ha en höjning från 200
kronor till 500 kronor. Begäran motiverades med den stora flottgodsmängd som flottades detta år. Timmer
som sjönk till botten fastnade i noten vid notfiske och åstadkom stora hål. 1919 beslöts att driva frågan
tillsammans med Sörböle och Hedensbyn och 1920 bjöd flottningsföreningen 400 kronor.
År 1885 beslutade byastämman att dela upp fiskerätten och fördela den i fyra dygn och ett dygn skulle
tillkomma vaije 7 tunnors skatt. Vaije person som nyttjade fisket skulle betala alla utskylder för fisket och
byakassan skulle få de medel som flottningsföreningen gav för sitt intrång. Det gamla notlaget
representerades av konsul OlofHäggbom, (ägare till herrgå rden Strömsör, Norrböle nr 6 och 8), löjtnant
Ludvig Nyström, (ägaren till gården Älvsbacka, Norrböle nr l 0), Olof Daniel och Johan Dahlberg, (Norrböle
nr 9) samt Johan Pettersson och OlofDegerstedt, (ägare till en del av Norrböle nr lO). Dessa hemmansägare
ägde tillsammans 55 skäl skatt, och de skulle få ett fiskedygn. De återstående tre dygnen skulle utarrenderas
till högstbjudande på fem års tid och även ha rätt att nyttja den gamla fiskeboden så länge den fick stå kvar.
Detta år inropades fisket av Olof Daniel Dahlberg vilket gav 35 kronor och 50 öre per år i fem års tid.
Samtidigt beslöts att gamla notlagets medlemmar skulle lägga 11 kronor 83 öre per år till byakassan, för att
alla skattägare i byn skulle få del i inkomster av fisket.
Efter det att byn böljat arrendera ut delar av fisket upphör alla uppgifter om notlaget. Det är ovisst hur länge
de fortsatte med sin verksamhet. Ännu 1954 arrenderar Sörböle by fisket inom Norrböle by. Fisket har alltid
varit av större betydelse i Sörböle by där det var mer givande. Man hade bl.a. varp i vilka det var möjligt att
dra noten i land.
År l 887 såldes byns båthus till P .A. Pihlblad för 17 kronor och 50 öre. 1895 fanns planer på att bygga ett fast
laxfiske med lax1ina vid norra stranden. År 1900 tillsattes en konunitte för att driva frågan. men detta blev
aldrig förverkligat.
Fiskfångsten såldes till fiskhandlare eller direkt till olika restauranger.

Tidigare hade flottningen varit ett hot mot fisket i Norrböle by. Men 1951 dyker ett nytt hot upp kraftverken. Laxfisket lider skada av kraftverksbygget i Selsforsen. 1964 är älven grumlad och byn ställer
ersättningsanspråk mot Skellefteälvens regleringsförening. Laxfisket hade länge varit en källa till rikedom i
byarna längs älven och ännu 1945 f'angades rekordfångster. Men kraftverksbyggena i älven har gjort att
naturlaxen har dött ut och den odlade laxen har drabbats av sjukdomar, bl.a. beroende på miljöförstöringen.
Historien om Skellefteå stad har ständigt berättat om stora framsteg och djärva satsningar, men älven och
fisket visar på framgångens baksida. Förvånande nog förekommer notfiske fortfarande mellan Skellefteå stad
och Bergsbydammen.

Sjöfoderslåtter, bad och tvätt
Norrböle by arrenderade årligen ut slåttern på Grönnan vilken var en samfällighet. Både bönder på Norrböle,
handlare och hantverkare i Skellefteå stad kunde här få efterlängtad tillgång till kreatursfoder. Som exempel
kan tas året 1897 då guldsmeden Tycko Brandt på byastämman ropade in slåttern på Grönnan för 18 kronor.
Innan staden fick sin vattenledning från Falkträsket så tvättade kvinnorna i älven. Vid nuvarande
Norda.nåområdet hade man sommartid kallbadhus i älven, en anläggning vardera för damer och herrar. 1943
slutade man att lägga ut badhusen p.g.a. föroreningarna i älven.
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Vinterväg över isen
Viktoriabron, över vilken E4:an passerar Skellefteälven, byggdes så sent som 1962. Men här har man haft en
vinterväg över isen sedan lång tid tillbaka. På 1724 års karta över Norr- och Sörböle fanns vinterväg över
isen på detta ställe. Här kunde hästskjutsar åka över ännu i böljan av 1950-talet. Många skulle till kvarnen i
staden. Före Parkbron var klar, 1913, gick här en fåija över älven sommartid. Färjan hade inrättats av staden
i början av 1890-talet, efter det att den nya Burträskvägen blev klar. Ännu hade man inte kunnat forverkliga
den nya bron över älven, så personfåijan fick bli en övergångslösning. Men man har även haft vinterväg
längs efter älven.
Norrböle byamän blev 1861 ålagda av häradsrätten, att ploga älven från Moröns byarå och till Stora
landsvägen vid prostgården, intill landskyrkan. Byborna protesterade över att de var tvungna att ploga på
Prästbordets område och menade att prästerskapet skulle sköta detta. Plogningen utbjöds till den som
begärde minst i ersättning. Det är oklart hur länge plogningen av älven fortsatte, men ännu 1873 höll man på
en ligt ett protokoll i Norrböle byaarkiv. Det året hade plogningen av älven kostat 58 Riksdaler och 25
skilling. Nu kom även kammarkollegiets beslut att Norrböle byamän slapp ploga vägen mellan staden och
kyrkan.

ilven har även kommit att användas som plats för tävlingar, bl.a.
travtävlingar. Foto från 191 O-talet. I och med kraftverksbygget vid
Kvistforsen på 1960-talet blev isen osäker.(Foto: Skellefteå Museum)
Fortfarande på 1930-talet hände det att isen utnyttjades vid transport av tegel till platser som låg
nära älven. Tegellassen kördes från de olika gårdarna och lastades på slädar, som stod nere på
Skellefteälvens is i Degerbyn. Genom att köra efter isen kunde man ha dubbelt så stora lass som på vägarna.
Vintertid hade man alltid en brandvak öppen där brandkåren kunde få tag på stora mängder vatten. Under
slutet av 1800-talet skötte ångbåtskommissionären Nils Nilsson uppgiften att hålla vaken öppen. Dessutom
fanns sköljvakar som användes vid klädtvätt.
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Idrottstävlingar
Skellefteälvens is intill staden var en viktig arena för vinteridrott och redan i början av seklet anordnades
travtävlingar på isen. Detta fortsatte fram i tiden tills travbanan på Sörböle byggdes.
På 1920-30-talen förekom skidtävlingar, bil- och motorcykeltävlingar. I mars 1928 hade Skellefteå AIK sina
återkommande propagandatävlingar på skidor. Start och mål hade man förlagt på älven intill Parkbron.
Seniorklassen vanns av Erik Lundström från Klemensnäs. I mars 1932 anordnade Skellefteå motorsällskap
motorcykeltävlingar på älven mellan Strömsör och landskyrkan. Deltagarna körde i par. Under samma
månad hade man en tolkningstävling, där en skidåkare tolkade efter motorcykel. Segrare blev Simon
Lindgren från Byske på motorcykel med KA. Bäcklund som tolkare.
I början av 1920-talet hade engelsmannen Saunders flyguppstigningar från isen vid läroverket. Efter det att
K vistforsens kraftstation var klar i början av 1960-talet blev isen på älven osäker vid staden.
Kajen och ångbåtstrafiken
Under Skellefteå stads första år sköttes trafiken mellan staden och hamnen i Ursviken av s.k. roddarkäringar.
De hade stora båtar som roddes av ett lag på fyra personer. Två kvinnor rodde medan de andra vilade. Där
det var strömt fick de gå iland och dra båten med linor. På älven pågick även en trafik med pråmar. Det var
bl.a. sparrar, tjära och virke som forslades på detta sätt från området vid landskyrkan och Körran. Vid
återtransporten fick man gå på stränderna och dra pråmarna.
I Skellefteå stad fanns 1868 ångslupen Lovisa, vars föregångare hette Elida. 1874 fick staden sin femte
ångbåt, Trafik. 1889 fanns följande ångbåtar: Trafik, Carl XV, Lovisa, Enigheten, Viktoria och Gustaf.
Dessutom fanns de mindre ångbåtarna Bure och Svan. Senare tillkom bl.a. båtarna Nya Trafik, Oscar och
Sigrid. Under 1870-talet fanns fortfarande roddarkäringarna kvar, men pråmarna drogs av ångbåtarna.

Motortävlingen i Skellefteå den 12 mars 1932. Läroverket på Nordanå, där
Skellefteå museum och Nordanåteatern nu huserar syns på älvbrinken till
höger. (Foto Skellefteå Museum)
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Turerna gick inte bara till hamnen i Ursviken utan även vidare till Bureå och Burvik. 1850 beslöt stadens
styrande att anlägga kaj och nedkörningsplats nedanför stadsparken. Senare kom ångbåtskajen att ligga
nedanför bryggeriet och bort mot Hörnellgatan. Nedanför Strömsör, där nuvarande Varvsgatan kommer fram
till älven fanns den s.k. nedre kajen. Ännu 1932 kom lastbåten Valdes hit för att lasta bensinfat. Under denna
sommar rådde högvatten och hela kajen låg under vatten.
När järnvägen kom till staden 1913 gick många varufrakter över till det nya transportmedlet. Staden vände i
hög grad sitt ansikte från älven och till järnvägsstationen. Men fortfarande på 1920-talet pågick
persontransporterna på älven.
Lars Cullman i Skellefteå har berättat, att bensinbåten Valde som var chartrad av AB Svenska Shell, kom
sista gången till nedre kajen eller Manhemskajen år 1946. Båten lossade bensinfat och tog i retur tomma
tunnor. 150meter upp efter Varvsgatan fanns bensinförråden. Här sattes punkt för en lång epok med
lasttrafik på Skellefteälven. Landhöjningen hade definitivt fjärmat staden från havet.

Ångbåten Viktoria på Skellefteälven.
(Foto Skellefteå Museum)

Novation i norr
Linnea Gustafsson
Nya förnamn i Skellefteå-området på 1800-talet. Det är Linnea G: s
doktorsavhandling, som blev klar våren 2002. Pris c:a 150 kr
Föreläsare vid Lokalhistoriska mötet 2002 Sunnanå kyrka.
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Sörböle
Ove Lindström
Sedan några år arbetar ett par studiecirklar med att dokumentera Sörböles historia. Ove Lindström leder en av
cirklarna och Vivianne Lundström den andra. Vi har fått lov att ta med delar av inledningen. Vi hoppas att
publiceringen kan leda till att cirklarnafor kontakt med andra som kanlämna bidrag till Sörböle-cirklarnas
forskning.

Vi börjar vid tiden kring 1500-talet. I skattelängderna nämns då en by Böle vid skellefteälvens dåvarande
mynning. Ordet böle betyder boställe eller bosättning. I skriften Skellefte Sockens historia (Karl Fahlgren)
sägs att Norrböle har funnits längre som by vilket är sannolikt. Man kan läsa i några enstaka skrifter från
1500-talet om både Norrböle och Sörböle. Från 1760 nämns dock båda som egna byar i skattelängdema.
Man hade fram till den tiden delade ägor i enstaka fall på ömse sidor om älven. Sunnanå och Lund var också
en by. I äldre skrifter nämns Lund eller Lunden och då avses bl. a området söder om slakteriet, bl a
gästgiveri . Detta finns kvar ända in på 1750 -talet men upphörde sedan Lejonströmsbron byggts klart.
Bebyggelsen på södra sidan om skellefteälven hade då sitt centrum kring det färjeställe som fanns där bron
sedan byggdes. Här fanns t ex skelleftebygdens första postlokal ( 1756), tingshus och häkte (där Sunnanå
ålderdomshem senare byggdes), värdshus, skola m m.
1845 bildades staden Skellefteå. Den utgjorde då en mindre del av Norrböl e by, stamhemmanena Böl e 6 och
8. stadsgränsen norrut låg ungefår vid nuvarande S:a Jämvägsgatan, österut vid nuvarande E 4: an. Man
köpte till mark efterhand bl a i Kallholmen som blev Skelleftehamn. Norrböle by blev 1912
municipalsamhälle, men rean 1915 inkorporerades det tillsammans med delar av Prästbordet i Skellefteå
stad. 1951 införlivade staden Skelleftestrands municipalsamhälle samt kringliggande byar, även en del av
Boviken.
Fram till mitten av 1920-talet var inte staden särskilt stor, 2.984 bodde i staden 1920. Genom
Bolidenmalmens exploatering och Rönnskärssmältverkets byggnad började en enorm befolkningsutveckling
och efter inkorporationen 1951 var stadens befolkningsmängd större än residensstaden Umeå.
När Skellefteå stad bildades tillhörde staden Skellefteå landsförsamling som då var en av Sveriges största
församlingar. 1872 avskiljdes Byske och 1913 (l maj !) bildades stadens församling S:t Olov. Vi lämnar nu
staden och övergår till byn Sörböles utveckling.

Sörböle, den första planeringen 1927
1913 var den nya broförbindelsen över Skellefteälven från Sörböle till stadens centrum kla r. Den ersatte dels
en fårjeförbindelse med roddbåt som fanns i nuvarande Färjegatans förlängning dels den aJltmer besvärande
trafiksituationen vid Lejonströmsbron. Genom den nya bron (sedan 1960-talet kallad Parkbron) kom som en
naturlig följd efterfrågan om hus söder om älven. Byns vägar var då Bastuträskvägen (även gamla
Burträskvägen) västerut genom Sunnanå, Kustlandsvägen genom Tjärn samt vägen till
Stackgrönnan-Nyhamn som först fick namnet Strandvägen sedermera Notvägen (1960-talet) . Bebyggelsen
av villor började kring dessa, men snart behövdes även gator.
1927 meddelade Länsstyrelsen nybyggnadsförbud i byn och lantmätaren Ivan Hedman fick uppdraget att
imnäta och upprätta förslag till avstyckningsplan för delarna av Sörböle kring nämnda vägar upp till
Hammar'n (Vändskivan kan man också kalla den delen som här avsågs). En ny väg till Burträsk hade redan
påbörjats, men den bebyggelsen som fanns söder om vändskivan var inte aktuell. Lantmätare Hedman
anställde för jobbet en ung sörbölebo, fjärdingsman K A Lindström äldste son Bertil, som hantlangare.
1928 var man klar med förslag och i augusti 1929 var den första avstyckningsplanen för delar av Sörböle
fastställd av Länsstyrelsen. Som en kuriositet kan nu nämnas att denne mätningshantlangare Bertil Lindström
sedan utbildade sig till mätningsingenjör och under en lång tid var ordförande i Sunnanå municips
byggnadsnämnd och därigen kom att arbeta med Sörböles samhällsbyggnadsutveckling ända till den sista
planen, söderområdet fastställdes åren före kommunsammanläggningen 1967, då planeringen överfördes till
Skellefteå stad. Bertil var inte bara en välkänd siffermänniska utan visste i stort exakt var tomtrör,
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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baspwlkter och polygonpunkter fanns vid utsättningar av tomter. "Skrapa här så hittar du röret". och det
gjorde man också. När han pensionerades hade han arbetat vid Lantmäteriet 151 år.
Avstyckningsplanen innebar att man fick möjlighet att avstycka tomter igen, och man hade även lagt in
möjligheter till allmänna platser såsom torg och idrottsplats, båda f ö på Nisse Söderlunds jordbruksmark
Detta kom aldrig till genomförande . Något torg fick man aldrig förrän trafiksituationen tvingade kommunen
att stänga Brogatan senare delen av 1970-talet.
Gator bötjade dock anläggas och den första från planen var Villagatan. Söder om den kom sedan Björkgatan
och Klostergatan, som båda utgick från Brogatan västerut. Klostergatan är ett namn som förbryllar. Något
kloster har sarmolikt inte funnits här. Kan det vara en förväxling med Bure kloster. Platsen skulle ha varit där
"Rallarbacken" ligger. Det finns inte angivet i Fahlgrens böcker eller Skelleftebygdens historia.
Under slutet av 1930-talet byggdes den nya Bockholmsvägen och den gamla vägen längs älven fick namnet
Strandvägen. Vid kommunsammanläggningen 1967 ändrades namnet till Notvägen, trots att man egentligen
aldrig dragit not just där. Däremot bykade man tvätt vid stranden nedanför Ragnar Lindgrens fastighet.
Plangatan, söderut från Kustlandsvägen byggdes också under 1930-talet, men någon anslutning norrut mot
älven genomfördes aldrig. Edde Lundgrens kärrväg från Bockholmsvägen till Kustlandsvägen blev heller
inte någon gata. Däremot söder ut från Kustlandsvägen under 1950-talet, då Östergatan kom till.
I en senare plan (troligen 1939) flyttade man det föreslagna torget till Kalle Berggrens skiften och benämnde
den gatan Västra Torggatan. Den heter nu Västergatan söder om nuvarande Skrämträskvägen och Villagatan
norr om mot Bockholmsvägen.
En lekplan var föreslagen vid Klostergatan mitt för nuvarande Sörböle kyrka. Det blev aldrig genomfört. De
första lekparkerna anlades först i början på 1950-talet, en vid fotbollsplanen. nuvarande Särvalla och en vid
Bockholmsvägen/Ya Torggatan. Den senare var kvar längst och togs bort 1979 då radhusen började byggas .
Sörbölebamen gick i småskolan i bönhuset och i klasserna 4- 6 i Surmanå. Den nya skolan. som nu kallas
Vita skolan var klar 1935. Den ritades av arkitekt Artur Lindgren, då bosatt på Strandvägen.Skolhuset på
Sunnanå revs.
1935 bildades Sunnanå municip där Sörböle ingick. Municipets främsta uppgift var att sörja för
gemensamhetsanläggningar såsom gator, vägar, vatten, avlopp, att dessa byggdes och sköttes. Vatten togs
dels från egna brunnar, dels från älven eller från vattenverket som var beläget i skogsskiftet söder om
nuvarande idrottsplatsen, där ett rödfärgat vattentom byggts. Det var från bötjan en privat vattenförening
men municipet köpte in denna. Den fungerade ända till 1955 då kommunens nya ledning från Slind
kopplades in.
A vloppen gick i många fall direkt ut i älven. Man badade bl a i en liten badplats vid det gamla fårjeläget.
men efter polioepidemin under 1951 slutade man med detta. Först i början av 1970-talet kunde de sista
spillavloppen kopplas från de gamla systemet och föras till Tuvanverket Municipets ansvar för vatten,
avlopp och vägar sköttes av rörnätsförman Axel Bask, son till Frans Bask, som ägde hemmanet vid
Strandvägen direkt i anslutning till det gamla fåijeläget (nuvarande brofåste för E4-bron) .
Frans Bask ägor var till en stor del belägna på vardera sidan om nya Burträskvägen, på Hammarn. Han kom
att upplåta mark till en fotbollsplan på västra sidan om vägen 1939, där nu travbanans parkering är belägen.
Där startade således den nybildade sport- klubben Surmanå-Lund SK sin verksamhet. Några år senare hade
man klar fotbollsplanen vid Brogatan. "Fotboll på Söder" stod det i tidningsannonserna långt in på 1950talet. Det var först när planen !att gräs och läktare, 1957 som planen fick namnet Sörvalla.
Centrum för det nya municipet blev egentligen Sörböle. Genom Kustlandsvägens sträckning över nya bron
fick man en koncentration kring södra brofåstet av affårer, kiosk cafe, frisersalonger mm. Man byggde till
och med ett hotell, Hotell Savoy beläget vid Brogatan.
Avstyckningsplanen fick således en mycket stor betydelse för Sörböles utveckling. Man gick dock skonsamt
fram mot de i bruk varande jordbruken. Man la inte ut mer mark än som var nödvändigt inom överskådlig
tid. Tomtmarken såldes av markägarna direkt, i vissa fall kunde det vara både två och tre markägare
inblandade i en blivande tomt, vilket naturligtvis kunde vara besvärligt, men man löste detta i bästa
samförstånd.
Staden hade en annan markpolitik. Där köpte man alltid in marken före man gjorde nya byggnadsplaner och
stadsplaner, avsikten var naturligtvis att förhindra markspekulationer, men ibland måste i bruk varande
jordbruk slås igen eller flyttas, vilket problem landskommunen aldrig drabbades av.
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Brogatan mot norr 1948
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l serien Staden som hembygd har Thore Sjögren nu kommit
utmed

Kvarteren norr om Kanalgatan
Den omfattar lO kvarter från kv. Alderbaran till kv.
Vintergatan samt Järnvägsområdet
Han går därmed fram till Lasarettsvägen och har lovat en
fortsättning med kvarteren väster om den gatan.
Utg. år 2002,
93 sidor Pris l 00:-

Åbyn Brännfors. En sågverksby.
Birgitte Grönlund
Historik från 1539 till nutid. Berättar om 155 gårdar och de som bott där,
om sågverket och herrgården.
350 kr
385 sidor
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Ett besök på kronohäktet tillsammans med Stina Bäckström.
Lärarinnan Stina Bäckström - i dag l OJ år - bodde i sin barndom pit kronhäktet i Sunnanå. Hon var
do!fer till f areståndare Johan (JP) Bäck'>lröm, som "ärvt "'jobbet efter sin f ar. den kände
nykterhetskämpen CHE Bäckström. Vid ett kulturkafe på IOGT-gården i februari 1991 berättade Stina
om häktet, sett genom en litenflickas ögon.
Vi har .fott hennes tillåtelse att återberätta hennes barndomsminnen. Ett tack till Bosse Löjbom, som
spelade in Stinas berättelse och som sedan sparat den i sitt numera mycket välfyllda arkiv av lokala
radioprogram.
Jag brukar säga att jag är född i tingshuset och bodde på häktet och det låter ju lite kusligt förståss men pappa
var vaktmästare på tingshuset. Det fanns ett rött litet hus bredvid tingshuset. Där föddes jag och där bodde vi.
Att jag bodde på häktet berodde på att jag hälsade på hos farfar och farmor. Han var fångelseföreståndare
och det blev fannor Karolina, som fick sköta om fångarna och hon var väldigt bra med dem.
Om vi går efter Falkträskvägen så låg där ett stort vitt hus - i varje fall i mina ögon stort. Det här var i början
av 1900-talet. Där, i andra våningen bodde Östers - nykterhetstalaren. Om man passerade det huset och
ytterligare ett så kom man till en stengärdsgård. Den är riven nu. Sen gick man över en "stätta", en bro byggd
av stenar och över några gärden innan man kom fram till häktet.
Häktet låg till höger om Falkträskvägen där ålderdomshemmet senare låg. Den lillaflicka Stina upplevde
avstånden längre än vad vi tycker i dag. Byggnaden var synligfrån Skråmträskvägen och låg där
Hökvägen nu ligger.
Här börjar vår promenad. Vi ringde på klockan och i väntan på att porten skulle öppnas som såg vi oss
omkring .. Det var ett högt plank, förskräckligt högt, åtminstone i mina barnaögon.
Det måste ju vara så högt att ingen kunde komma över det.
Till vänster såg man Degermans, de var lantbrukare. De hade ganska många barn så vi hade lekkamrater. Om
man såg längre ner till höger så låg där en åttaknutig loge. Utanför var det en "hästvandring" . Det är väl inte
många som i dag vet vad det är. Hästarna gick runt, runt, runt och drog någon maskin som var inne i logen.
Så öppnas porten och vi kommer in och porten stängs och vi vandrar på trottoarerna där.
Det var väldigt fint att gå på. Den som visar oss vägen leder oss fram till fånggårdarna och mellan dem var
ett vaktrum. Där satt vaktaren. Fångarna promenerade där i ranggårdarna för att få lite frisk luft och motion.
Vi fortsatte till en liten öppning i planket och där fanns ett litet rum, som delvis hade planket som vägg. Där
bodde nog min faster Fina, fru Pahlberg. Senare bodde hembiträdet i det rummet.
Mitt emot var det en vedbod. Jag minns en nyårsnatt, när vi var där på häktet hos farmor och farfar, så skulle
vi mitt i natten vid 12-slaget gå ut till vedboden i mörkret och ta ett vedträ och som det vedträet såg ut skulle
den blivande maken eller makan bli . Det kunde ju vara krokigt och tjockt och smalt och knotigt för man såg
ju ingenting. Det fanns enbart fotogenlampor så det var ju aldrig något ljus ute.
Vi fortsätter och kommer till ett hus, som vi kallade salongen. Det var farfars eget. Det hörde
inte till häktet, men de var väl trångbodda och behövde mer utrymmen men det gick inte att vara där på
vintern för det var inga värmeanordningar där. Det var enbart tunna väggar. Men det var trevligt att vara där
på sommaren. Då kunde man äta middag och göra lite av varje.
Vi fortsätter vidare och kommer fram ingången till själva häktet. Det var ett tvåvåningshus. Vi går väl in
köksvägen. I köket var det faktiskt vedspis, i varje fall vad jag minns. Vad det varit där tidigare vet jag inte.
Där på muren hängde den stora nyckeln och ringledningen gick dit, så att den som var i köket så att den som
var i köket fick gå och öppna. Där var bord och stolar och under den första tiden fick hembiträdet ligga i
köket.
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Så här ser "Salongen " ut i dag.
Huset flyttades över Falkträskvägen till "det stora vita husets" tomt,
nuvarande Barbro och Lorentz Dahlwens (Foto ä~. B Dahlwen)
I nästa rum var det två sängar. Det var farmor och farfars sovrum och framför var det draperi från golv till
tak och från vägg till vägg. Om de ville vara för sig själva, gick det skjuta för det så att de hade ett eget
sovrum, men stort var det inte. Utanför draperiet fick det vara matrum och sällskapsrum och allting. Där stod
en divan, det minns jag för den gick att dra ut några lådor därunder och där placerades vi. Jag förstår inte hur
det gick för de hade ju flera barn, men då gick ju allt.
Från rummet gick en kort korridor till ett litet kontor med ett skrivbord, soffa, bokhyllor, bord och stolar.
Jag minns speciellt kontoret en gång när jag satt där och väntade på Folke, en kusin. Vi skulle ut och leka,
man skulle spela schack med farfar. Jag satt där och väntade och det var ganska långsamt att se på. Det enda
jag lärde mig var pjäsernas gång, men inte mer för det ville jag inte vara med om, att sitta så där i flera
timmar.
På väggen satt en telefon. Det var ett ganska stort skåp. Där satt en extra lur. När det ringde och farfar skulle
svara fick man ta den och höra vad man sa för farfar var döv. Han använde hörlur. Han hade varit med om ett
skeppsbrott och var skendöd, men vaknade till liv, men hans mamma och syster omkom. Så det fick han dras
med, att vara döv. När samtalet var slut fick den som lyssnat skrika in i hans lur och säga vad som sagts.
En liten historia. Olga, pigan, var hos farmor och farfar under vår barndomstid. Hon var nog bara en 14 - 15
år, för det var ju ganska vanligt på landet då att när man hade gått och läst så skulle man ha en plats. Hon var
från Ragvaldsträsk och det var hennes första plats. Han hade !att höra vad hon skulle göra, men en av de
allra första dagarna hon var där. Farfar och farmor hade åkt till stan, antagligen till ett logemöte. Så ringde
det i telefon. Olga tog nyckeln och sprang till porten och öppnade. Ingen fanns där. Tillbaka till köket, men
det ringde igen. Hon tänkte att det var någon som villa lura henne. Hon sprang och öppnade igen, men ingen
var där. Hon tittade mycket nog. Hon började då att söka efter var ljudet kom ifrån. Hon kom in i kontoret
och såg ett skåp. Det låg något på det. Hon tog det och satte det till örat. Man har väl någon sorts intuition
när man ser någonting sån 't där. Hon hörde ett "Hallå".
"Hallå" sa väl hon också.
"Var är jag?"
"Ja, jag vet inte" svarade hon.
Föreningen för Skellefteforskning- SKEFO
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"Är jag på häktet?"
''Nähä, här är bara fangama och jag'·
Men då förstod han att han i alla fall hade kommit rätt, sa han sa,
"Det här är Adam Andersson. Herrskapet har blivit försenade så vi kommer inte när vi sagt. Vill du
springa ner till Viktoria och Safira och tala om att vi blir sena.
Ja, hon gjorde förståss det och allt blev ju bra. Det var hennes första kontakt med telefon. Jag tror nog inte att
det fanns så många telefoner på Sunnanå på den tiden. hon hade kanske inte hört talas om att det fanns något
sådant.
Från kontoret kunde man gå ut i korridoren igen. Det var en cell där på nedre botten. Den skulle användas
om det blev för många fångar. Vi fick ha det lekrum och sovrum, när vi var och hälsade på.
En trappa upp var det en korridor och på ömse sidor låg cellerna, tre på vaije sida. En tjock kraftig dörr och
på den dörren fanns en liten lucka så man kunde titta in till tangen som satt där inne.
Vi tittar in. Mitt på golvet stod ett bord, fast förankrat i golvet. Det gick inte att flytta på. Det gick att ändra
till en säng på natten och det fick fången själv sköta om, att ändra och bädda. Ett fönster satt längst upp i
taket. Ett ganska smalt fönster, gallerförsett. Dessutom fanns det en kommod och en stol. När f'angama ville
något extra, kanske mera vatten så stampade de i golvet.
Där nere lagades maten av Olga som var där ända till dess hon gifte sig och då hade farfar flyttat till stan. Vi
tyckte många gånger att f'angamas mat var bättre än den vi fick . Jag minns ännu i dag en rätt som fangama
fick. Det var kött och potatis hoprört i en långpanna uppvärmd i ugnen. Det var så gott att smaka det. Jag kan
nästan känna än i dag smaken i mun. Det var alltid skillnad på maten. Fångama hade sin mat och vi i
familjen hade annat.
Det fanns troligen vissa regler. Maten bars upp till f'angama. Vid ett tillfälle följde jag upp med en annan
kusin, Hilding. Jag följde med in i cellen och pratade med f'angen. Han var så rar och snäll och trevlig. Dom
var fina dom som satt där. Jag tror att det var där som jag och min äldre syster fick trädockor. De var väldigt
fina, målade med kläder och allt.
Medanjag står där och pratar, kilar Hilding ut och stänger dörr'n. Men en som skrek, det var jag. Jag skrek
så jag tror det hördes en mil och jag skrek och skrek och skrek så han öppnade med det samma så det var ju
inte så farligt. Jag tror inte att jag var så rädd för fangen utan det var att bli inlåst.
Så såg det ut. De flesta som satt där var bötesfångar. De hade väl nå 'n helg varit ute och supit och slagits och
fått sina böter. De, som inte hade pengar att betala böterna, satt väl av dom.
Detta var ett s.k. rannsakningshäkte. När de hade gjort något, så skulle f'angama förhöras och dömas i
tingshuset. Under tiden var de här på häktet.
En "berömd" fånge var stortjuven Vilda Pantern. Han flydde ifrån häktet. Jag sa att man stampade i golvet
när man villa ha någonting. Det gjorde inte han. Han tog spjärn mot sängen och sparkade på dörren. Fästena
lossnade mer och mer och en stormig natt lyckades han sparka ut dörren och kom upp på taket genom ett
vindsfönster. Konstigt nog hade han därifrån "gått på" telefontrådarna och så kom han över till salongen och
gick över det taket. Han hade tagit sina lakan, rivit sönder dem och bundit ihop dem med en råbandsknop.
(På den tiden visste vi inte vad en råbandsknop var så vi kallade den för Vilde Panterns knut. Så om vi skulle
göra en kraftig knut så blev det Vilde Panterns knut.)
Han hissade sig ner på marken och flydde. Han ska ha kommit ända ner till Östergötland. Om det är riktigt
vet jag inte.
Vid ett ställe såg han poliser och vaktare och då var goda råd dyra. Då gick han fram till dem och skojade
och pratade och hejade sa: "Ja,ha här förstår jag att ni står och väntar på Vilda Pantern. Men ni behöver inte
vänta längre, för det är jag som är Vilda Pantern så det är bara att ta mig nu."
Dom skrattade och tyckte att han skojade väldigt mycket och så fick han forsätta. Hur pass sant det är vet jag
inte.
Så var det en bamamörderska som satt där. Jag vet inte om det var verkligt eller om jag drömt det, att vi såg
en koffert eller låda med bamakläder, som var blodiga. Det var ju så kusligt.
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I Åke Lundgrens bok Sara-Greta berättar han om Sara-Greta som ju tog livet av sitt barn. Enligt honom satt
hon i häktet men det stämmer inte riktigt. Han skriver att skulle ha varit 1830, men andra källor säger att
häktet byggdes 1833, men det är ju inte så stor skillnad.
Hans beskrivning av häktet stämmer bra. Jag känner precis igen mig. Han har nog haft bra källor. Hon blev
avrättad i Bure galgbacke. Ganska tråkigt.
Väl känt är Medle-mordet Vi barn kände så väl till det där. Det måste ha varit så att Theolinda satt där på
häktet eftersom vi var så inne i det där och följde med, vad som hände.
Häktet revs 1914. När jag skulle till min första skola så åkte vi genom Medle och då berättade man att " där
bodde Tcolinda och där skedde det" .
l Norran skrev man verser om mordet. Första versen löd så här:
Lyssnen nu jag vill berätta om ett hemskt och rysligt mord
som i mörka vinternatten blev begånget här i nord.
Med le by var skådeplatsen för det hemska dramats akt
Då en bonde Erik Brännström ömkligt blev om livet bragt.
Sen var det massor av verser men dom lärde jag mig inte. Jag ska försöka forska om hon verkligen satt där.
Det skrevs länge om Medlemordet Hon blev frikänd , men man trodde att hon visste vem som gjort det.
Det var de fångar som det var något speciellt med. Farfar kom till häktet 1871 så det måste ha varit andra
fångelseföreståndare före honom. Pappa var född 1873, så han måste ha varit född på häktet.
Men tänka sig att bo i ett enda rum. Hur vakthållningen gick till vetjag inte. Det komjag aldrig ihåg att fråga
om. Man såg att fångarna skottade snö och att dom bar in ved och högg ved.
Snön som föll där fördes inte ut från området utan det var en stor, stor driva och där åkte vi kana och där
gjorde vi snögrottor. Vi hade egentligen roligt där på Sunnanå. så när vi äldre syskon träffas blir det tal om
häktet och så roligt vi hade där.
Utanför området hade vi lekkamrater bl.a. Degermans barnen.
En av Degermans flickor bar mjölk till oss. Vi fick väl mjölk och andra förnödenheter från den bondgården.
Jag tänkte inte på det då, men det var väl så. En gång var hon på dåligt humör och sa
"n Erik Gusta ger så lai ve me. Han sätt sin m unna et mein mun". Sen fick vi höra historien. Hon hade
kommit ner till Norbergs. Hon var väl söt. Så Erik Gustafhade titta på henne och ställt fram en pall mitt på
golvet och satt dit henne och så gick han fram och pussa henne. Han var ju så "lai me henne".

CHE Bäckström

Stina Bäckström på l 00-årsdagen 200l

Farfar pensionerades men sista året häktet var i gång hade pappa den tjänsten så vi flyttade från stan och
bodde där, men vi fortsatte i skolan i stan. Det är en ganska lång väg att gå. På vintern var älven frusen och
det var alltid en plogad väg över, men ibland var det snöstorm och då var det hemskt. Jag vet att Signe, min
lilla syster, hade just böljat skolan och stackarn skulle gå där i djupsnön. Men vi kom oss till stan medan de
som bodde i stan hade hållit sig hemma för det var så snöigt.
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1806 blev ett dystert år för skeppareDegerman iDegerbyn
Per Andre
Lars Samuelsson Degerman ( 1767-1833) var visserligen född i Piteå socken men släkten härstammade från
Degerbyn i Skellefteå. Dit hade Lars Degerman återflyttat och där ägde han hemmanet nr 2. Degerman var
alltså bonde men framförallt var han handelsman och skeppare. Han hade den fina titeln "Hofinköpare"
(troligen bara en äretitel, inte allt för ovanlig i Skelleftetrakten). Men det var viktigare att han var "borgare" i
Öregrund (medförde större lagliga möjligheter vid handelsresorna). Degerman var också delägare i tre
finbladiga sågar: Brännfors, Klintfors och Holmfors. Traktens välbärgade bönder ägde inte sällan andelar i
sådana sågar. Men högst sällsynt var att Degerman en tid ägde en tredjedel av ett järnbruk: Törefors i
Norrbotten. Inte underligt att han kallades "Stordegerman".
Sommaren l 806 ägde Degerman två fartyg, skeppet ACTIV som detta år gjorde en långresa till och från och
skutanSVANEN som gick på den vanliga traden till och från Stockholm.
Skeppet Activ
Tillgängliga källor berättar att skeppet var halvdäckat och hade två master, inget mer är känt om det. De
vanliga handelsresorna från Skellefteå gick ju till Stockholm men denna gång utsträcktes resan till Göteborg
som väl förväntades ha bättre priser på de varor man ville sälja. Göteborgsresor från Norrland var denna tid
mycket sällsynta. Degerman var kanske bland de första.

Stora hamnen i Göteborg omkring J820. Här fick tjära säkert inte lossas, den skulle till Tjärhovet
som nyss flyttats till Lindholmen norr om Göta älv. Bräderna lämnades troligen i Masthugget,
väster om staden, vid älven.
(ryska kyrkans torn syns bakom ostindiska kompaniets hus.)

Degerman var själv skeppare på Activ och i besättningen ingick Jon Christophersson Brändström från
Kusmark. Denne ägde en del av lasten och kunde alltså själv sälja sina varor i Göteborg. Annars var det
skepparens uppgift att sälja det gods han transporterade. Och lasten var nu som vanligt från Skellefteå
bräder, tjära och smör.
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Resan började i Kåge forst i juli månad. Färden söderut syns ha avlöpt utan problem. I Öresund var man
tvungen gå in till Helsingör i Danmark for att betala tull med 18 riksdaler ( Öresundstullen avskaffades forst
1857.).
I Göteborg lossades lasten och Degennan sålde bräder och tjära till kommerserådet Niklas Björnberg, en av
de mer framstående affårsmännen i staden. Brändström sålde själv sina varor. Under resan hade 5 eller 6
tjärtunnor sprungit läck. Det gällde att ha stuvat smöret så att det inte blivit tjärimpregnerat.. Man hade nu
hunnit långt in i oktober och det började bli bråttom att komma hem, Den huvudsakliga returlasten var
spannmål som skulle lastas i Malmö. Priser var där kanske ovanligt bra ..
Medan fartyget låg till ankars på redden utanfor Malmö i väntan på lastning blåste det upp en så svår stonn
att det var fråga om att kapa masterna. Det behövdes nu inte, men ett av de två ankarna blev helt forstört
Spannmålslasten om 96 tunnor (l tunna= 147liter) forvarades i stora lårar som spikades ihop på skeppet i
Malmö. Problemet var ju att hålla lasten någotsånär torr i det halvdäckade skeppet.
Under den fortsatta fården råkade man i mitten av november åter ut for en stonn och måste söka nödhamn
bland Gåsholmarna (troligen i Roslagen) där man låg 6 eller 7 dagar. Samtidigt började det snöa "till en
kvarters höjd". Degennan planerade att gå in till Gävle och övervintra skeppet där. Men snön smälte, vädret
blev bättre och Degennan gav sig åter till sjöss fOr att komma något nännare hem.
I höjd med Skags udde blev läget dock omöjligt och Degennan gick 4 december in i Utåsviken (strax norr
om nuvarande Husums fabrik) for att lägga fartyget där under vintern.
Besättningen reste hem landvägen och ett par man från trakten anställdes for att vakta fartyget och sköta
spannmålen. Mitt i vintern skickades avlösning ned med gästgivareskjuts-kom fram på 4:e dagen och
upptäckte att spannmålen böljat ta värme. Man arbetade hårt for att avhjälpa detta men när Activ på våren
1807 äntligen kom till Kåge blev det tvist mellan Brändström och Degerman om sädens skötsel och kvalitet.
Det är tingsprotokollen från denna tvist som medfort att resan fortfarande är känd.

Skutan Svanen

Förteckning på de
spannmålsumgälder
som skulle delas mellan
Brändström och
Degerman.
I Göteborg köptes 29
okt bräder till/ådorna. I
Malmö 12 nov spik. Då
betalades också lots i
hamnen, tull, en veckas
väntetid och skador på
seglen då spannmålen
övertäcktes.
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Det andra fartyget som Degerman ägde 1806 var "gamla brädskutan Svanen".lntet är känt om storlek, rigg o
dyl. Som styrman hade Degerman anställt Carl Petter Brändström från Kusmark. Enligt skriftlig
överenskommelse skulle denne ta hand om Svanen hela sommaren 1806 på den vanliga traden till
Stockholm.

'

l

Stockholms J]ärhov låg på Beckholmen (Tidigare i Tegelviken). Efter
Djurgårdsstränderna fanns många brädgårdar där troligen bräderna
lossades. (Stockho/mskarta 1819)
Lasten bestod nu mest av bräder. Tio bönder hade lämnat totalt 154 tolfter 3" och 178~ tolfter l" bräder, alla
7 alnar långa. De var sågade på enbladiga vattensågar, hade alltså dålig kvalitet. Dessutom fanns bättre och
dyrare bräder, sågade på någon fmbladig såg: 236 tolfter 3", 27 tolfter 2" och 276 l". Också några tunnor
tjära togs med till Stockholm, bl a 6 tunnor som "av misstag" följde med från Kåge och gav upphov till en
tvist vid tinget.
Svanen avseglade forst 25 augusti från Kåge, hade troligen redan gjort en resa till och från Stockholm under
året. Färden till Stockholm gick utan bekymmer. Där såldes lasten och styrman Brändström skulle sen köpa
upp en rad beställda varor. Detta togju tid och dessutom låg han sjuk några dagar. Men Brändström hade
också ett annat ärende, han planerade att skaffa sig en egen skuta och måste därfor höra sig for efter kajerna
och på hamnkrogarna vad som kunde finnas till salu.
Degerman hävdade att Svanen låg i Stockholm l O dagar alldeles i onödan, hon kom inte iväg förrän omkring
17 oktober. Och vad värre var, styrman Carl Petter följde inte med, han hade Överlämnat befälet till
besättningsmannen Jöns Brändström. Enligt Degerman var denne alldeles oerfaren och okunnig i
sjövetenskap. Så hernresan gick inte bra, skutan forolyckades och hela besättningen omkom.
Degerman stämde Carl Petter till tinget for att han svikit sin överenskommelse att vara befälhavare på
Svanen hela sommaren 1806 och krävde honom på ersättning for last och skuta. Lasten på hemresan hade
varit ovanligt liten och mest bestått av att handlanden J Nyström i Kåge hade kompletterat sitt handelslager,
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Några exempel:
5 tuMor kom
6 turmor malt
2 lispund bomull
6 lispund risgryn
3 lispund kaffe
l våffeljärn
l IGsta tobak
4 st silvermatskedar
osv

( l tunna= 147liter)
(llispund= 8,5 kg)

Det är numera okänt var Svanen förolyckades men vrakgods flöt iland och blev tillvarataget. Nyström
medgav sig ha mottagit de fyra silverskedarna (måste ha skickats landvägen) men senare också tobakskistan
(har väl flutit iland).
Vittnen som hördes i Skellefteå och som varit i Stockholm samtidigt med Svanen berättade inte om särsiGlt
besvärligt väder. Ett vittne från Medle som avseglat i mitten av oktober hade måst ligga still i Vaxholm för
motvind och sen man kommit till Kapellskär hade man legat också där 3 eller 4 dagar för motvind. Därefter
hade det gått bättre. Bara ett dygn hade det tagit till Ulvön. Vinden hade visserligen varit hård men jämn och
stadig. De var bra på att hitta bland skären i Roslagen, skellefteböndema.
1 december 1807 kom häradsrättens utslag. Carl Petter Brändström hade helt klart brutit mot
överenskommelsen att ta hand om Svanen 1806. Ingen visste ju hur skutan förlist. Kanske berodde det på
oskicklig besättning, då hade ju Carl Petter förorsakat händelsen. Men den kunde ju också berott på olyckor
som ingen kunnat bemästra och då syntes han mer oskyldig. Rätten dömde därför Carl Petter att ersätta
hälften av den skada sjöolyckan förorsakat.
Sommaren 1807 hade Carl Petter och brodem Jon Brändström köpt en Ålandsgaleas tillsammans (Se
Skelleftebygden 1995!) som förolyckades 1808. Två sjöolyckor blev för mycket, Carl Petter gick i konkurs.
Försäkringar mot haverier syns inte ha förekommit. I stället fördelades ofta fartygsägandet på flera personer
och lasten skickades med flera olika fartyg för att minska riskerna.
Lars Degerman fortsatte sin verksamhet som dock så småningom gick allt särrue och 1831 slutade med en
stor konkurs.

Källor
I Skellefteå häradsrätts dombok firms ett flertal tvister om dessa två handelsresor under vår- och hösttingen
1807. I "Degerbyboken, (Skellefteå 1985) nämns Lars Degennans jordbruk. Kurt Boberg nä.nmer i
"Västerbottnisk skeppslista" (Umeå 1977) en slup byggd 1799 med namnet SWAN och ett skepp ACTIVE
byggt 1807, men inget av dessa fartyg kan vara de som Degerman ägde 1806. Nyströms "Norrlands ekonomi
i stöpsleven" (Göteborg 1982) anger på sid 90 atthandelsresor från Norrland till Göteborg omkring 1806 var
mycket sällsynta.
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Skellefteå 1918
O.A. Perman

OA Perman var rektor vid Elementärläroverket i Skellefteå. Artikeln är - i något nedskuret skick hämtat ur skriften SVERIGES STADER- NU OCH FORDOM DEL 5( Förlag: PA Norstedt och söner).
Manuskriptet avslutat28januari 1918. (Foto; O. Franke)
Redan i den grå forntiden hade nybyggare slagit sig ner i den fruktbara Skelleftedalen. Sägnen berättar, huru
strandhugg gjorts på en klippudde vid älvmynningen. Flera större och mindre stenkummel vittna här om att
manspillan varit ansenlig. Hövdingen Urse skall ha avgått med segern, och efter honom antages Ursviken ha
fått sitt namn. Att även munkar hittat till denna avlägsna bygd, därom påminner " Kiostergärdan" på en åker
invid prästgården. En djup och väl byggd brunn i närheten tyder på, att de där haft sin bostad. Om en liten
holme i älven mitt för nuvarande kyrkan berättar sägnen, att aposteln S:t Staffan skall hava profeterat, att då
den förtärts av vågorna, vore yttersta domen för handen. Holmen kallas ännu i dag för Staffansholmen.
Liksom i våra dagar är det kyrkliga livet inom församlingen rikt utvecklat och synas även forna tiders barn
hava vördat och omhuldat sin helgedom. I den nuvarande ståtliga sockenkyrkans sakristia förvaras en del
gamla böcker, vari forna " kyrkherrar till Schelleta" gjort anteckningar om märkligare tilldragelser. Där läsa
vi, huru ärkebiskop Henricus Caroli år 1386 invigde träkyrkan. Att denna ej var den äldsta kyrkan, slutes
därav, att även före den tiden hållits visitationer i församlingen. Om den katolska kyrkans yttre glans vittnar
följande notis:" Anno 1472 var ärkebiskop Jacob Ulfsson här den 9 juli, (då invigde han S:t Eriks, S:t Olofs,
S:t Mikaels och Johannes' beläten samt Caput Johannis in disco (Johannes döparens huvud på ett fat).
Dessutom funnos Catharinre, Wårfru och S:t Örjans eller Görans altare, således åtta utom högaltaret."
Samme ärkebiskop kom ännu en gång tillbaka och invigde den 19 februari 1507 den då färdiga stenkyrkan,
som kallades S:t Johannis. Grunden till denna hade lagts redan 1485. Liksom de flesta av Västerbottens
stenkyrkor från tiden omkring år 1500 har denna kyrka de mäktiga och förmögna birkarlarna eller
handelsbönderna att tacka för sin tillkomst. Nyheter i lära och seder rönte fordom liksom nu segt motstånd
bland allmogen. Ehuru ärkebiskop Laurentius i egen person år 1534 stadfäste, "att mässan och allt annat i
kyrkan skulle handlas på svenska", så begynte svenska mässan i Schelleta kyrka först på juldagen 1536 och
"var icke mycket välkommen".
Med tiden blev kyrkan för trång för den stora
församlingen, och i början av 1800-talet
ombyggdes den och fick det yttre utseende den
nu har. Kyrkan är byggd i form av ett grekiskt
(Andreas) kors med mittkupol, från vars galleri
man har en storartad utsikt över älven och den
omgivande nejden. Den väldiga kupolen, de höga
fönstren och de grekiska pelarna vid ingångarna
göra ett mäktigt intryck på åskådaren. Efter en i
genomgripande restauration 1914 - 1916 ter sig
även kyrkans inre mycket tilltalande.

Landskyrkan och Lejonströmsbron på J800-ta/ets senare del
Att i den bördiga, folkrika Skelleftedalen behovet av en stad med tiden gjorde sig kännbart, är naturligt.
Sedan Piteå gamla stad ödelagts genom eldsvåda år 1666, väcktes förslag om att vid Storkåge, en knapp mil
från Skellefteå kyrkoby, anlägga en stad, som skulie heta Hedvigsstad efter änkedrottningen Hedvig
Eleonora, men förslaget kom ej till utförande. Piteborna byggde upp sin stad på närmare håll, och
skellefteborna fingo vänta en rundlig tid. Först år 1844 företogs ägobyte för att bereda utrymme för en stads
anläggning på Norrböle bys ägor på norra stranden av Skellefte älv ett par kilometer från kyrkan, där kronan
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föregående år inköpt två hemman n:r 6 och 8. För inköp av dessa erhölls ett räntefritt statslån av 5,572 rdr 32
sk. b:ko. En utgift av 2,000 rdr b:ko måste dessutom göras för att genom grävning av en kanal skaffa säkrare
byggnadsgrund. Den 6 november 1845 utfårdades privilegier för den nya staden. Efter K.
Befallningshavandes förslag fårsåldes tomter till blivande stadsbor, och försäljningen fortsattes, tills den för
hemmanen förskjutna köpeskillingen blivit ersatt. Den 6 sept. 1846 utfärdades byggnadsordning för staden,
och 1848 torde de första husen blivit färdiga. för inflyttning. Här äger sålunda det egendomliga förhållandet
rum, att staden blivit anlagd på i det närmaste obebyggd mark och har fått sina privilegier, innan någon
byggnad blivit uppförd i den nya staden.

Torget mot söder omkr. 1915

Parkbron omkring 1915

Skellefteå fortfor länge att, vara en del av landskommunen. Först 1879 skildes staden i judiciellt hänseende
från Skellefteå tingslag, sedan borgmästare och två illitterata rådmän blivit utsedda. Den förste borgmästaren
blev Arvid Hörnell. Redan 1862 hade förslag, väckts om stadens och socknens skiljande från varandra i
kommunalt hänseende, men på grund av stridiga åsikter och intressen, som gjorde sig gällande inom de båda
kommunerna, kunde denna fråga lösas först 1880, och följande år blev staden särskild kommun.
stapelstadsrätt fick Skellefteå 1892, och år 1913 avskildes det till egen kyrkoförsamling.
Invånarnas antal uppgick 1860 till endast 347, 1885 tiJI omkring 1.000, 1900 till1.297, 1910 till1.394, 1915
tilll.734 och den 31 december 1916 till2.581. Den starka folkökningen från 1915 beror huvudsakligen på
inkorporeringen av Norrböle-och Kallholmsområdena.
Några egentliga fabriker fmnas ej inom staden, men det torde ej dröja länge, innan de växa upp, då tillgång
nu gives tilllämpliga byggnadsplatser och billig elektrisk kraft. Skellefteå är den lyckliga ägaren till flera
högst betydande vattenfall i Skellefte älv. De förnämsta av dessa äro Finnforsen (35 km. från S.) och
Krängforsen (27 km. från S). Vid det forra fallet byggdes 1908 en kraftstation om 9.000 hkr, varifrån kraft
ledes till Skellefteå for inre och yttre belysning samt till de stora trämassefabrikerna i Ytterstfors, Byske
socken, och i Klemensnäs, Skellefteå socken, ävensom till Örvikens sulfitfabrik i Bureå socken. Utbyggaodet
av Krängforsen ( 15.000 hkr vid lågvatten) torde vara endast en tidsfråga. Om ifrågasatt reglering av
Skellefteälvens vattenstånd kommer till utförande, blir hästkraftantalet i vart och ett av de båda fallen ökat
med 5.000 å 6.000 hkr.
Såsom ovan nämnts, blev Skellefteå egen kyrkoforsamling år 1913. Kyrka är dock ej byggd ännu, utan
gudstjänsterna hållas tills vidare i en större samlingssal.
Egen folkskola fick staden först 1880. Därförut läto de, som hade råd, giva sina barn privat undervisning, och
de övriga sände barnen till folkskolor i närliggande byar. För den lilla stadens invånare var det mera
betungande att skicka sina söner till elementarskolor i de angränsande städerna, och därför väcktes tidigt
förslag om att inrätta ett lägre allmänt läroverk i staden.
Sedan Rikets ständer är 1860 anslagit 3.000 rdr tilllöner åt rektor och en kollega, kunde skolan börja
följande år med två klasser och 21 lärjungar. 1863 tillkom en tredjeklass. 1882 blev det 3 -klassiga läroverket
4 -klassigt och följande år 5 -klassigt och fortgick så, tills det hösten 1905 uppgick i Skellefteå samskola.
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Under en lång följd av år var skolan inrymd i några rum på stadshusets västra gavel (n. v. stadsfullmäktiges
samlingssal och stadskassörskontoret), tills den 1906 flyttade in i en i östra stadsdelen belägen möbelfabrik,
som för ändamålet blivit omändrad. Där stannade skolan kvar till hösten 1916, då den fick flytta in i sin
nuvarande stilfulla, moderna byggnad. Huset är uppfört på den s. k. Nyborgsgärdan i gammal herrgårdsstil
efter ritningar av arkitektfirman Hagström & Ekman för en kostnad av 266.674 kr.
Läget är härligt med vidsträckt utsikt över älven och dess stränder. Lärjungeantalet har de senare åren varit
statt i rask tillväxt och utgör hösten 1917 209. Det för folkskolan uppförda huset tillbyggdes 1912 och
innehåller f.n. 6 lärosalar. Därjämte äro 5 rum förhyrda i samskolans f. d. lokal.
Ej mindre än 4 bankinstitut finnas representerade i Skellefteå: Stockholms Handelsbank, skandinaviska
Kreditaktiebolaget, Sundsvalls Ensk. Bank och Skellefteå sparbank. Dessutom finnes en Hantverkarnas
lånekassa.
Tre tidningar utgivas i staden från egna tryckerier: Skellefteå Nya Tidning (moderat), Skelleftebladet
(moderat) och Norra Västerbotten (liberal-radikal). Den förstnämnda utkommer dagligen, de båda andra två
gånger i veckan.
Föreningslivet är rikt utvecklat. Så finnas föreningar av Godtemplarorden, Kristliga föreningen av unga män
och kvinnor, Vita bandet, Odd Fellows och Frimurare.
Föreläsningsverksamheten, som tidtals legat nere, har under de två senare åren varit rätt livlig och
föreläsningarna i allmänhet ganska talrikt besökta. Ett ganska väl försett bibliotek, som grundats av enskild
förening, har år 1916 överlämnats till skolrådet och sålunda blivit kommunalbibliotek. Teaterföreställningar,
som hållas i Godtemplarhuset, förekomma sällan och draga i allmänhet ingen större publik. Musiklivet ligger
f.n. nere, sedan stadens amatörkapell genom dödsfall och avflyttning från orten mist ett par av sina mest
intresserade medlemmar. Däremot florera stadens två biografer och draga åtminstone 2 å 3 aftnar i veckan
fulla hus.
På initiativ av häradshövding A. F. Ekevall bildades i Skellefteå år 1883 Västerbottens läns
Fornminnesförening. Redan under det första året hade föreningen enligt årsberättelsen "en framgång, som
kan kallas oerhörd". Grunden till museet utgjordes av häradshövding Ekevalls egna värdefulla samlingar,
som inlöstes av föreningen. Herr Ekevall, som blev föreningens sekreterare, nedlade som sådan ett högst
intresserat och oegennyttigt arbete. År 1885 fattades beslut, att föreningen skulle arbeta på två av varandra
oberoende avdelningar, den ena i Umeå med ett museum i samma stad för länets södra fögderi och
lappmarksfögderiet och det andra i Skellefteå med museum därstädes för norra fögderiet. Skelleftemuseet,
som sedan flera år tillbaka är inrymt i f. d. brandstationen, äger särdeles intressanta och vackra samlingar.
Från sydskandinaviska stenåldern märkas yxor, mejslar och spjutspetsar samt några föremål från det
namnkunniga Bjursele. Från den arktiska stenåldern märkas en mängd vapen och redskap av skiffer. Från
medeltiden härstamma en rikt snidad kista och fem altarkolonner från Skellefteå äldsta kyrka, ett 6-kantigt
ciborium av förgylld koppar och ett konstnärligt utfört broderi till mässhake. Av senare tids alster märkes en
rik samling av selbågar och lokor, av vilka några äro
utmärkt väl snidade och målade, vittnande om allmogens
konstsinne och smak i forna tider.
Från en ringa början har Skellefteå på ett 70-ta1 år växt till
ett livligt stadssamhälle på nära 3.000 invånare. Ehuru
tidens rastlösa strävan börjat sätta sin prägel på staden, har
den dock i det hela ännu i behåll sin lantliga idyll med
trädgårdar och planteringar. Må denna idyll, liksom det
gammaldags redliga och vänfasta sinnelag, som alltid
utmärkt Skelleftebon, länge fortleva, även fast staden,
såsom alla tecken antyda, går en rik industriell och
kommersiell utveckling till mötes.
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Tillägg~

Staden Skellefteå började byggas efter stadsplanen på föregående sida. I dag ser vi att den naturligtvis inte
stämmer helt med dagens verklighet - även om man bara ser till stadskärnan.
Men det finns andra skillnader. Nedanstående ordningsregler ger en antydan om hur "stadens själ" var 1869
-eller vilka förutsättningar de styrande ville skapa för en trivsam stad.

Ordningsregler för Skellefteboma 1869
Såhär fOrkunnades 1869 års allmänna ordningsstadga i
Skellefteå stad:
"Till allmänhetens kännedom meddelas hänned följande, af
Skellefteå stadsstyrelse beslutade, föreskrifter angående allmänna ordningen inom Skellefteå Stad, att tillsvidare tillämpas från
och med den 15 instundande Mars"
§l
Dragare må ej fodras eller lemnas frånspända vid åkdonet å
andra allmänna platser än den, för detta ändamål upplåtna, norr
om stadshäktet belägna delen af östra torggatan.
§2

Egare af hynda vare pligtig att hålla densamma bunden eller
instängd under hennes löptid, vid äfventyr af kreaturets dödande, om det under sagde tid ertappas lössläpt och ej, på tillsägelse,
inom 24 timmar aftiemtas hos tillvaratagaren.
§3
Badning i öppet vatten och under bar himmel må endast ega
rum vid den så kallade tjär-körran.
§4

Sopning och rengöring af torg, gator och andra allmänna platser verkställas, under vår- och sommar- och höstetid, hvarje
helgfri lördag, eller, om helgdag då inträffar, föregaende dags eftenniddag.
§5
Utforsling af så kallad latrinspillning må, under tiden från och
med den l:sta Maj till och med den 31 Augusti, verkställas före
kl 6 f.m. och efter kl 9 e.m. samt under den öfriga tiden af året
före kl. 10 f.m. och efter kl. 4 e.m.
§6

Snö, is, affall från byggnadsmaterialier, vid gräfning uppsamlad jord, sten, grus och andra fyllnadsämnen må utlassas och
uppläggas å den plats af Östra Repslagarbanan, som Drätselkammaren derför bestämmer.
Skellefteå Stadshus d. 27 Febr.l869.
På stadsstyrelsens vägnar: Jon:s Lindberg-C.O. Sidenmark.
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Vägbyggare
Hjalmar Nilsson
Med hög fart susar vi nu fram på våra vägar. Mänga är byggda med moderna maskiner men grunden till en
stor del av vägarna är densamma som byggdes enbart med verktygen spett, spade, korp, tippkärra och i en
del fall med kärror som gick på räls. Det kan vara skäl att erinra om vilket slitsamt arbete vägbygge var på
den tiden.
Första delen av 30-talet var en mycket svår tid, arbetslösheten var stor och samhällets omsorg om
medborgarna var ej så stor och resurserna små. Därför var de glada de som fick ett s. k. AK-arbete (i regel
vägarbete) även om inkomsten var låg. Detta framgår av följande berättelser.
(AK = Arbetslöshetskommissionen)
I tidningen NV stod det bl.a. följande 1931- 05- 16
Arbetet med Kågevägen skrider raskt framåt.
Den som eventuellt förställer sig att Arbetslöshetskommissionens reservarbeten vid nya Kågevägen äro
någon slags rekreation, bör lämpligen ta en promenad bortåt Huvudbacken till och titta på knoget.
Mannarna traskar omkring i vatten och lera över skorna och skyffla. dyvåt, seg och på alla sätt
svärhanterlig pinnmo i tippvagnarna. Det ska inte enbart vara vassa verktyg i händerna och vattentäta skor
på fötterna utan desslikes en prima fYsik alltigenom får att någonting skall bli gjort. Strax norr om
Boviken schaktas just nu i den hårda, höga grusåsen och gruset vagnas efter decauvillespår nedför backen
och bildar vägbank Fyllningen blir nog åtskilligt över 2 meter hög och mer än 6 meter bred, varfår man
fårstår att väl består grusåsen av en väldig mängd. vagnar grus men ett eller annat l O-tal avstjälpta på
tippen ser man knappast. Det tarvas minst sagt fårsiktighet får att rulla den tunga tippvagnen nedför den
långa sluttande vägbanken. Man tänkte sig följden om bromsen, som endast är en järnskodd spak, skulle
mankera. Mannarna far ibland hänga på spaken av alla krafter för att hejda farten.
De som arbetar här har gjort en dygd av nödvändigheten. Visst är arbetet tungt och påfrestande som allt
hårt kroppsarbete och lervatten som rinner om skorna är det inget vidare roligt att traska i men man klagar
inte i onödan. Man skulle tvärtom finna sig bra tillrätta om inte avlöningen vore får låg. Drygt fYra kronor
får en vinterdag må vara, säger de . Det kan vi inte säga så mycket om i tider av arbetsbrist och då
förhållandena äro ogynnsamma. Men denna avlöning är åtminstone under sommaren för låg. Då borde
den vara 6 kr om dagen. Man måste ge dem rätt. Att på en avlöning av 160 kr i månaden själv ligga ute på
matsäck och dessutom försörja familjen, då gives inte rum för slöseri om allting skall köpas. Det är så
pass att svälten hålles hjälpligen borta fast matsedeln blir enformig och skral.
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Reportern såg det farliga med den enkla bromsanordningen på vagnarna och en tid efter reportaget inträffade
också en dödsolycka när bromspaken gick av.

Några bilder från vägarbetet.
Åren 1932-34 byggdes vägen Drängsmark- Stavaträsk. Det var också ett sådant AK-arbete. En som då var
18 år och arbetade med vägen skrev ett brev till sin bror. Där skriver han, 1934-02-11 bl.a. följande:
"Jag har haft en väldig tur som har ratt ha arbete när många går utan. Vi tjärnar visserligen inte så mycket
- c:a 20 kr i veckan - men det är ju bra också så här mitt i vintern. Vi är i Oxbäcken och "Oxas" med
stenarna där. Där skall bli en stor stentrumma en 4 - 5 meter hög. Vi har varit vid Hedbäcken hela
sommaren men det blev för kallt så brobygget har avstannat, det fattas bara plattan mellan fåstena så det
är gjort på några veckor till sommaren."
Betongbron som då byggdes vid Hedbäcken har för ett antal år sedan ersatts med en stor trumma. Under
vägbygget gjordes eljest vägtrummorna av huggen sten, så även kilometerstolparna, dessa stenstolpar finns
kvar vid vägen och även dem flesta stentrummorna fmns kvar.

Bild från vägarbetet vid Hedbäcken
Fr. v. John Nilsson. Sanfrid Lundberg Drängsmark samt Hugo Davidsson Östunbäck.
Som syns på bilden så var vektygen spett, spade och tippkärra med järnhjul och plankor.
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Minnessten i Drängsmark vid avtagsvägen till Stormark.(Foto Hjalmar Nilsson)

Bild av en av kilometerstolparna (Foto Hjalmar Nilsson)
Vid behov av sprängning av stora stenar och i berg så satt en och höll i stenborren och en - och ibland två slog med slägga på borren. När det var två som slog samtidigt på borren så sjöng de ofta för att lättare kunna
hålla jämn takt. stenhuggama som var skickliga yrkesmän var enligt uppgift bland andra Sigfrid Lindgren
och Bror Långström från Svartå, Norrlångträsk och Hjalmar Vestin från Klöverfors samt en eller flera
Mikelsson från Stensjön.
Ett stenbrott fanns vid Lidsträsket, Norrlångträsk. Det fanns fler men var är inte känt. stenblocken kördes
från stenbrotten med hästar på vintern.
AK-arbetet med vägen sträckte sig till Jörns sockengräns. Den fortsatta delen till Stavaträsk auktionerades ut
som var vanligt den tiden. Det berättades att de olika arbetslagen hade kommit överens att ledaren för de
olika arbetslagen skulle lämna bud på kostnadsberäknat belopp. Det lyckades, ingen lämnade lägre bud.
Ar 1937 pågick bygget av vägen Drängsmark- Kusmark. Jag deltog i det arbetet. Vägen skulle gå genom en
grusås och där var vi två lastare och fyra karlar med hästar. Vi lastade i hästkärror och det användes till
fyllnadsmassa längre bort. Då- år 1937- användes inte heller vägmaskiner i varje fall inte där jag var. Nu är
vägen föremål för ombyggnad. Min bror säger att ni fuskade så mycket med vägbygget att nu måste den
göras om.
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Garaselet
Göran Marklund
Vi kunde ha haft en sevärdhet av hög klass, om vi hade haft förmågan att utnyttja det som har hittats vid
Garaselet i Byskeälven. Men andra var mera på bettet. Se bara hur turister väller in i den stenåldersby, som
byggts upp i Vuollerim, i Norrbotten. Ändå anser geologer av facket, att Garaselet är märkligare än
Vuollerirn. Men i vårt fall var det nästan så, att när utgrävningarna var avslutade, så ville man helst gömma
fynden eller i varje fall fyndplatsen.
Här handlar det om riktigt gammal historia. Vår bygd är ung säger vi ofta och menar då den kolonisation
som skedde från 1700-talets slut ungefår. Men egentligen är bygden mycket gammal, eftersom här bevisligen
fanns folk för 8000 år sedan, vilket har bevisats i Garaselet När inlandsisen drog sig tillbaka, följde djur och
människor med inåt land. Tack vare den märkliga C 14-metoden -ett sätt att undersöka förändringar i
kolatomer- kan man bevisa att människor bodde vid Garaselets strand 6000 år före Kristi födelse, men vilka
de var kommer vi aldrig att fä veta.
Stort beröm skall ges åt Ivan Ekenstedt i Blankselet, som upptäckte fyndplatsen och tipsade arkeologerna om
den. En forskare vid namn Hans Christiansson tog till sig iden och böljade tillsammans med Lennart
Sundquist vid Skellefteå museum att gräva där år 1969. Det gav så intressanta resultat, att man under en följd
av år därefter fortsatte arbetet och hittade det ena kulturlagret efter det andra allt längre ned i backen. I ett
lager från 1600-talet hittades ett eneggat knivblad av samma typ som tidigare hittats vid en av
Nasfjällsvägarna.

Knivblad från 1600-talet, hittad i Garaselet
Närmare markytan fann man en annan kniv med vackert ornamenterat skaft. Den härstammar från Karelen
och är från 1100-talet. De djupast liggande lagren, ned till 125 cm under markytan, innehöll föremål som är
svårare att identifiera för en amatör, typ pilspetsar och kölskrapor.

Karelsk kniv med vackert skaft, 14 cm lång, hittad i Garaselet
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En vik vid Garaselet, på den norra sidan, heter Lappviken. Där gjorde arkeologer i slutet på 1970-talet
ytterligare fynd, de mest intressanta från 1500-talet. Där tycks folk ha bott från omkring år 1400 och två
hundra år framåt. En husgrund, 7 x Il meter, har blottlagts med eldstäder och någon sorts rumsindelning.
Runtom grunden fanns andra anläggningar, bl.a. för smide.
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Kritpipor och mässingknappar.

Här gjordes också rika fynd, mer an två tusen till antalet, däribland mynt från Sten Sture den äldres tid. Det råkade vara
så, att en skolklass från Jörn var på studiebesök och just en av eleverna hittade ett mynt när de fick hjälpa till. Hur kan
ett sådant ha hamnat där? Lappviken har även gett äldre fynd. Liksom på södra sidan har här hittats mycket gamla
föremål, däribland en flintyxa 4000 år gammal.
Fyndplatserna på båda sidorna om selet har efter avslutade grävningar lagts igen. Man ser nu inte ett spår av den
märkliga historien. Föremålen har tagits om band av museifolk. Bland annat har stora mängder föremål fOrts till
Uppsala universitet, där forskare skulle analysera dem. Där har de nu legat ett 25-tal år, och ingenting hörs därifrån.

En biltur till Garaselet ger inte mycket att titta på. Man kan naturligtvis känna historiens vingslag -under fOrutsättning
att man känner till arkeologernas arbete i Garaselet Man grips av tanken att där har funnits livs levande människor ur
ettjägarfolk för 8000 år sedan.
Man följer fOr att komma dit Näsbergs vägen, som leder västerut från Myrhedenvägen just söder om bron över
Byskeälven. Sträckan är ganska lång, 12-13 km. Norrifrån, från Siksjövägen nära Kåtaselet, är avståndet till Lappviken
mindre än l km.
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Oval eldstad i det yngsta stenålderslagret, Lappviken
Foto: Skellefieå museum

Lappviken
- en senmedeltida fiskeplats vid Byskeälven, Jörn s:n, Västerbotten
Jenny Lundin
C-D uppsats i medeltidsarkeologi, vt 200 l
Lunds universitet
Arkeologiska institutionen
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Einnarn meinne blekern
Olov Lundmark
Det dialektala inslaget i detta nummer är början av en berättelse, som Olov Lundmark Drängsmark har
handskrivit i ett antal anteckningsböcker. Det är berättelsen om Sara Lena, en historia som
f örhoppningsvis ska bli en bok när orginalmanuskriptet överförts till tryckt text. Detta är ett smakprov.
Det ska bli spännande att fo läsa fortsättningen.

Förol deill boka
Då i börje skola då töyckt i att he var e dumt tvang att man skuulllaigg om å böri prata fint som ve saa, ve
voor ju uppfödd ve bonska å he var ju eint se gott a prata a veiller se smocka haingd i lufta iblann då man
g lömd a se å prata bonska unner lektionern, men ve too ju idjeenne om rastern för da var he eingen som
prata fint eint.
Redan första dan glamd i ame å saa nanteing oppa bonska å da feck i själl men hon hötte bara ve
pekpeinn. Dan ä 'ätt skull ve få böri skriiv å da to i ju i penna ve veinsterhanna å börje skriiv men då hon
fick sej he komme hon som e jehu ve pekpeinn i högsta hugg å slo me över nevaan se pekpeinn jeck i twå
bita. Hontroodd no att hon skull få fa me att fläänn men då to hon fel, men i räkne ut höre i skuu l giva
idje1m. Hon haadd en svart tygbit oppa stolom, he var väl for att eint tjoln hon haadd skull val blank. Då
he haadd gatt nager daga to i en lus ve me å smygd me ein och Jaa den där ve spjute opp unner tygbiten.
He var ju fragan om att eint lättana forsta att man var bålman. Hon var allti rö oppi ögom å röare vart a då
hon sättese men hon saa eingenteing. Men i feck en blick som konn ha dreppe me, se no hadd hon sina
aningar om vem he var.
I haadd ju börje fali pappa å jaga redan da i börje skola se ain söndag då ve seittje sånnani Witberjern å
ette se berätte i vå i töickt om de där, å då skratte pappa å saa att " i hadd samma problem ve de där i da i
börje skola, men he jer eingen likhet meta fröken Lundmark som du ha å lärareinna som i haadd för hon
haadd pekpeinn i högsta huggjamt, se var he nanteing som hon eint djiilld da small he derekt."
Pappa feck i alla fall böri skri iv ve högerbanna å han skraiv väldit vackert.
Allt de här djoort att i feck for me att i skuull skri iv en bok oppa bonska men åra ha gatt å i ha eint
komme me för att böri ve ne förränn i j er över åtti år, men nu j er he gjort å då ta ve sej om man kan ta
nagen deill att djiva ut a.

n'Olle
Härnajer en berättelsch åm en kweeinn som haite Sara-Lena Vallonåboodd däri Rävatarpern, namne hadd
hetatt a bärje somtorne opp 'se bakeråm stöuwwurn. He var se hålut de där bärje att rävarn kruppe ein där da
dem haadd fasne einni sa.."Xern såm en del gubba djillree ve. He var'n liten timmerkåk som haadd vöre
soldattorp en gaang i tiin.
A Sara Lena var gammsteint, atmeinstone oppa go väg att val' e, då hen dag koåmme n ' kar gaendes äätt
stigen som djeick ditti tarpe. A Sara Lena var uut å haingd opp na kleåm såm hon hadd tvjötte, se han starne
a å for prata ve na. He var'n sån där tråarbetar, se han bjudd ut vispam å tåcke där som kweinnern använn då
dem laga matn. Men a Sara Lena sa ju som he var att hon hadd e inga perningåm att kööp för, se h e känd inte
v.ral nagen affår.Da frage ' n om hon haadd se han kåånd fasena mat.
"I ha ju fläske a skarpkakun se i kan dj era deg na feink" , swåra a Sara-Lena ."I ska bara bära ein na vee se i
ha nanteng att eell ve"
"Hardu", sa kam, "ven kan i bära einn at' de, he gar bra" .
Hon vart fundersam a Sara-Lena, da han bjudd ufse att bera ven. Hon var no bjudd karahjalpa förr, men he
hadd hon vöre se nek fra se, för he gjäälldju n 'ann sorts hjalp. Men hon taainkt att he kåm fåll he a da han ha
fatt'se na mat. Men da karln haadd ette se staig' en opp fra bolen a se to' n opp' n kroon bå rti fecka a Jaa dita
bole a tacke for djästvänlihaita, a se for' n dra se mot döråm. Men da saa a Sara-Lena att hon badd koke kaffi
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
33

Skelleftebygden 2002/2

som han kånd fa- fast hon haadd ju bara brändkåme att laigg oppa borti. Men då sa kam att hon skull köp se
na kaffi för krona se då skuull' n kåmma ein då han komme förbi , för han skuull sno om samma väg. Sen to'n
graijem han hadd lagt fra'se einnaför döm, sa ajö å dro a.
A Sara-Lena sto däri fönstren a sag ettem deillers han förswann. Hon sto å taainkt oppå att hon eint had frage
wå han haite, men då for hon komma ihåg att hon haad ju eint sagt wå hon haite heller.Hon kommeoppåse
ve att hon haad nagoåmlånnåm vorte åmrårt a den där kam, se hon hoppase d att han skuul komma idjenn
samma väg som han haad sagt.
He var dröuwt n ' mame kwar deill missåmmrern då hendema henne. A Sara-Lena haad taje opp sättpärem
borti gålvkällarom å sätte i mälta, för hon haad e lite potatlann såm hon bruke säät oppa.
He gjick n'vecku å be gjick tjwå, å hon sto å titte ut djöning fönstre. Men om mandasaftan tredje veckum,
håll hon a bestäm'se för att he var no fafainkt tro att han skuull komma n'gaang deill. Hon henne bara taaink
hendema se töickt hon att he let uta bron, å se öppnese dööm-å vem komme ein om eint han - kam. Hon
käänd att hon rune och å vart alldeles skakis då han hälse.
Hon försto i ain gang höre he var ställd ve'na. Hon var tjär för först'ganga i sitt liv. Men hon veille ju eint
letta'n määrk nanting, se hon snodd se om å peka västöver stigen där han haad före å sa att:
"I titte just ut djöning fonstre då i hårt att he leetuta bron - men du komme ju eint de iiibaks samma väg som
du for - utan samma väg som du kåmme sist''.

...... .
-------Ja, hur ska det gå? Kommer Sara-Lena få sig en karl till slut eller vad händer? Olovs dotter Solveig
Markusson skriver vidare, men det är flera böcker så det kommer att sin tid.

Hallå alla släktforskare.!!
Tala om rötter!!. Eller är det en tall ute på promenad ?

På stranden till Stenträsket Jörn
Foto Harry Akesson
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Personligheter. (Honom/henne vill vi minnas)
Många intressanta personligheter har jimnits i våra bygder. En del är of fen tliga personer och de finns i
regel väl dokumenterade. men många var endast kända i den egna byn och närmaste omgivning byasnillen, byaoriginal. Medan de levde och närmaste tiden därefter berättades det många historier om
dem, men efter några generationer har de fallit i glömska. Många gånger har historierna varit sådana att
ingen velat skriva ner dem av hänsyn till personen och släktingar. Det är begripligt men samtidigt går en
viktig del av västerbottningens själförlorad
Vi tänkte försöka rätta till det genom att ta in berättelser om olika byapersonligheter i
SKELLEFTEBYGDEN Detta exempel är hämtat från skriften "Axplock ur H ebberslidens historia " av
Kurt Westermark, Hebbersliden. Den gjordes till skolhusets JOO-årsjubileum 1999.
Tipsa gärna om fler ! !

Carl Elon Sellstedt
Kurt Westermark
Den kanske mest sägenomspunne som bott i Hebbersliden och Norrbäck var en vagabond från Sundsvall som hette Carl
Elon Sellstedt och gick endast under namnet Sellstedt. Sellstedt kom upp till derma region omkring sekelskiftet och
strumade till sin död 1937. Hans förflutna var höljt i ett hemlighetens dunkel. Några saker framkom dock. Han var högt
studerad och han hade det nog rätt så bra ställt ekonomiskt. Sellstedt var ett original i många avseenden vilket kanske
framgår av berät1elserna om honom.
När han kom till Hebbersliden var han en rätt så välbärgad man. Han köpte nuvarande Lermart Nilsson hetrunan där han
bodde i början. Han livnärde sig bland annat att göra trådarbeten. Vatje vinter gav han sig på en tur inåt landet för att
själva sina alster. Många är historierna om honom. Delvis uppkomna genom att han troligtvis var en studerad man
sarmolikt läkare eller något lilmande. Han kom att även arbeta som maskinist i storfallets kraftstation vilket tekniskt
inte var några problem för honom. Han lär ha byggt sig ett eget vånneelement som han illegalt hade inkopplat i sitt rum.
Sellstedt var också mycket kunnig i läkekonsten. När det var något benbrott eller liknade i trakten var det Sellstedt som
man kallade på. Han spjälkade benen pä ett mycket professionellt sätt. Den enda person som jag kommer ihåg ha hört
att han hjälpt var Jolm Johansson i Säljedal.
De trådarbeten som Sellstedt gjorde var vispar, pa.IU1underlägg, korgar och kluriga knep och knåp. Kunskapen om dessa
har förts vidare av Daniel Westennark. En del av de arbeten som han gjort finns för övrigt att köpa i bönhusets kaffe.
Den intellektuelle Sellstedt.
Sellstedts besök på en bank i Skellefteå.
Sellstedt köpte det nuvarande Lermart och Margit Nilssons hemman när han kom till orten. Från böljan hade han det
nog ganska gott ställt. Inkomstema var troligtvis mindre än utgifterna varför han tärde ur sina besparingar. En gång
skulle han ha ut lite pengar på en bankbok som han hade. En morgon skulle han då åka till stan. Han var ilörd sina bästa
kläder men det syntes att det var en man som lätt kunde förväxlas med en landstrykare. Han var nere tidigt på
förmiddagen och ställde stegen till banken. Väl där så framförde han sitt ärende, att han ville få ut lite pengar på sin
bankbok. Kassörskan studerade honom och klassade honom som en lurendrejare att döma av hans klädsel. Hon
bedömde honom som inte trovärdig, varför hon snäste av honom med något som "sådana här lodare lämnar vi inte ut
några pengar till". Sellstedt bad då att få träffa hermes chef, men fick till svar. Nej det går inte! Medan detta
argumenterande pågick upptäckte han var bankdirektörens kontor var. Då vill jag träffa bankdirektören sa Sellstedt.
Kassörskan sa att det gick inte för sig om man inte hade beställt tid i förväg. När han fick detta avspisande svar gick han
frank runt disken och steg in utan att be om lov. Väl irme talade han om sitt problem. Det svar han fick var lika ohövligt
som av kassörskan, varefter Sellstedt pekade på ma.JUlen bakom bordet och uttryckte då dessa berömda ord.
"En sak skall Du ha klartfor dig! Vadjag är det kan Du bli. Vadjag har varit det kan Du aldrig bli".
Bankdirektören förstod på talet och gestema att den man han hade framför sig inte var en vanlig lodare. Han blev
erbjuden att slå sig ned. Ca 6 tiirunar senare, vid halvfyra tiden, bjöd bankdirektören honom på Statt med god mat och
dryck. Inte förrän vid 9-tiden på kvällen bröt de upp. Bankdirektören bjöd honom att komma tillbaka följande söndag
för att få fortsätta det mycket intressanta samtal som hade pågått hela dagen. På det svarade Sellstedt och tackade med
att det inte gick. Vad han tänkte men inte sa var att nu räckte det för honom. Vad han redan fått veta, var allt
bankdirektören kunde bidra med. Sedan den gången var Sellstedt en väl sedd besökare både på banken och hos
direktören.
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Originalet Sellstedt
En av Hebberslidens kända lastbilsåkare var Sven Marklund. Vid ett tillfälle på senvåren på 30-talet hade Sven varit till
Jörn på en körning och var på väg hem. När han kom till Österjörn hann han ikapp Sellstedt som gick och sköt sin
fuJiastade träspark på vägkantens snörester. Han var på vag hem efter en av sina turer i inlandet. Det hör till saken att
hans "nasarturer" tog ofta flera veckor och ibland månader. Sven stannade av och steg ur bilen och sa. "Nä men är det
inte herr Sellstedt som är på väg". Efter ett jakande svar sa Sven. Jag är på väg hem nu, jag får kanske bjuda Sellstedt på
skjuts? Tack tack sa Sellstedt men detta går bra, varefter han fortsatte de återstående 18 km med sin tunga fullastade
spark på den nästan helt snöfria vägen.
Luringen Sellstedt
Denna berättelse berättade Sellstedt hos Hugo och Hilda Westermark med deras barn som ivriga lyssnare. Under senare
år hyrde Sellstedt rum hos Per Anton och Fredrika Dahlkvist, sedermera Hjalmar Dalkvist, Klas och nuvarande ägare
Patrik Nilsson. Det hör till saken att Per-Antons var en välbärgad familj som dels hade kreatur men i ca 20 år fram till
1918, hade drivit byns fOrsta järnhandel. På gårdsplanen fanns förutom uthus även två boningshus. Ett nytt, en
Västerbottensgård som stod med långsidan längs nuvarande vägsträckning och i vinkel mot denna, med gaveln mot
vägen, längs rågången mot Kalle Dahlqvist, fanns en gammal timrad byggnad. I den gamla stugan, som var kall och
dragig, hyrde Sellstedt rum. När det var kallt var han tvungen att upp och elda på nätterna för att inte frysa ihjäl. I
huvudbyggnaden bodde Per-Anton, hans fru Fredrika tillsammans med sin familj. Fredrika låg sjuk i lungsot. Det sades
att hennes hosta kunde höras vida omkring. Under slutet av sin tid låg hon i övre väningen i rummet mot väster för att
inte störa de andra så mycket med sin oavbrutna hosta. När Fredrika dött flyttade flickorna (döttrarna) in där. En kväll
hade Sellstedt fått en ide. Han var ofta uppe hos Per Antons och pratade vilket var vanligt på landsbygden den tiden. En
kväll när ban var nära att frysa ihjäl i sin dragiga kammare, frågade han om de stördes mycket av Fredrikas hosta under
nätterna. Ingen hade hört något, men vidskepelse och rädsla gjorde att från den kvällen såg han inget ljus lysa i fönstret
på kvällarna. Tre dagar senare förde han på tal att han aldrig sett något ljus i fönstret på kvällarna och fick då veta att
flickorna flyttat ut ur rummet och skulle aldrig bo där mera. Då frågade Sellstedt om han kunde hyra rummet, eftersom
det spelade ingen roll om Fredrika hostade. Han stördes av henne där han bodde nu också. Det var inga problem
eftersom rummet ändå inte skulle användas. På så sätt fick han sig en bättre bostad.

Strycksele 200 år
- om Cajsa-Stina, Gammel - Gabriel och Visheten m.fl.
Red. :Gunnar Lindgren, Göran Marklund, Harry Åkesson
"Under senaste åren har det stigande intresset för historia i
allmänhet och för den närliggande egna bygdens historia i
synnerhet, lett till att snart sagt vaije by med självaktning har fått
sin historia skriven. Detta är vårt sätt att skildra historia från
Strycksele by i Jörns socken."
Utgiven år 2002, 160 sidor, Pris 200:-

Göran Marklund har sammanställt och gett ut en intressant serie småhäften. Innehållen är kopplade till
Jörn men läsvärda även för andra. Detta är en ide som andra lokalhistoriska forskare skulle kunna ta efter,
om man inte tycker sig ha underlag för en hel bok eller inte vill/kan ge sig på det ekonomiskt osäkra med
bokutgivning.
Följande ämnen har Göran skrivit om:
Tankar kring ödeställen (medförfattare Gunnar Lindgren och Göran Lundström)
Ortnamn i Jörns socken
S.,•art
sjukvård
i Jörn
i
Jöms
Nyheter från predikstolen
$OCk en
storsvagåren
Sevärt i Jörns socken
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Föreningen f6r Skellefteforskning- SKEFO
SKEFO:s årsmöte 16 april2002, hållet på 99:an Nordanå. Protokoll.
l)
2)
3)
4)
5)
6)

Mötet öppnades av Rolf Granstrand.
Mötet befanns vara behörigen utlys.
Till mötesordförande valdes Allan Boström. till sekreterare Barbro Viklund.
Till protokolljusterare valdes Ulf Mannberg.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
Bokslutet för verksamhetsåret föredrogs av kassören Harry Åkesson. Ett överskott på 336 kr
redovisades. Kostnaden för postförsändelser har ökat och framöver kommer tidskriften
Skelleftebygden att göras något ttumare, för att minska kostnaden.
7) Revisionsberättelsen godkändes.
8) Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9) Val av styrelse. Ordföranden RolfGranstrand och ledamöterna Kari-A'tel Lundquist och Guy
Nordström har avsagt sig styrelseuppdrag. Valberedningen har inte kunnat hitta någon ny
ordförande. Årsmötet beslöt att styrelsen tills vidare ska arbeta utan ordförande och att den
tillsammans med valberedningen ska söka ny ordförande. Till ny ledamot valdes Lars Jonsson,
Skellefteå, en styrelsepost hålls vakant tills vidare. Omval gjordes av Christer Larsson och Harry
Åkesson, 2 år. Till suppleanter för 2 år omvaldes Holger Lundgren, Skellefteå och Åke Lundgren,
Malå. Till suppleant för ett år omvaldes Göran Wahlberg.
lO) Val av revisorer. Curt Holmbom valdes till revisor för ett år, Gösta
Renfors, omval l år. Till revisorssuppleant valdes Birger Eriksson,
Bodbysund, l år.
11) Val av valberedning. Nyval av RolfGranstrand, sammankallande. och
omval av Ulf Lundström, bägge på ett år.
12) Fråga om medlemsavgift. Harry Åkesson föreslog att avgiften 100 kr skulle ligga fast tills vidare (för
att bättre passa till räkenskapsåret) . Mötet sa ja till detta.
13) Verksamhetsplanen för 2002-2003 föredrogs (se bilaga). Tillägg gjordes till följande punkter på
denna: 2: Projektet Kulturgräns Norr har gett ett 30-tal skrifter från Umeå universitet och ett l O-tal
beräknas komma till. En stor del har handlat om Skelleftebygden. Lars-Erik Edlund ska göra en
samlad beskrivning av resultatet. 3: Under året ska två nr av Skelleftebygden ges ut. 5: Ulf
Lundström kommer att kunna fortsätta arbeta med sina historiska uppdrag i två år till. Jobbar nu med
att digitalisera och visualisera exempel på gårdar/ familjer i Skelleftebygden.
6: Tage Nilsson fortsätter arbetet med att intressera skolor för historiska änmen, nu med hjälp av
släktforskaren Stefan Esch er. l 0: SKEFO ska försöka ordna möten i anslutning till nya nummer av
tidskriften Västerbotten, för att öka intresset och öka mängden artiklar med Skellefteåankn)'tning.
11 : Fromhetslivet i bygden ska kartläggas genom studiecirklar, det blir ett 20-tal. 12: Bure Bolags
arkiv blir kvar i Bureå. Projektanställda dokumenterar och förbereder öppnandet. Bl a ska en
utställning ordnas i huset, och en hemsida byggs upp. Ema Forsman är projektledare. 13: Apropå
bonnskans bevarande berättade Barbro Viklund att Kvamspelet ska tumera i Norsjö och Byske samt
att Birgitta Bjurman, Skelleftehanm, förbereder ett digitaliserat tvåvägs- lexikon, hoppas på EVprojekt, men just nu tveksamt. Barbro läste en dikt på bonnska av Meta Andreasson. 14) Övriga
frågor. RolfGranstrand, Karl-Axel Lundquist och Guy Nordström (ej närv.) avtackades med
bokcheckar och blommor. Harry Åkesson framhöll bl a det gedigna arbete som Rolf lagt ned, och
hoppades på ett återseende i styrelsen. Rolfberättade att han ursprungligen gått med som
representant för Utbildningsradion. UR har nu beslutat lägga ner alla regionala program. Det
material som Rolf samlat under 20 år har huvudsakligen blivit kvar i bygden, främst hos kommunens
Mediacentrum och hos F olkrörelsearkivet.
15) Mötet avslutades.
Vid protokollet
Barbro Viklund

Justeras:
Ulf Mannberg
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
37

Skelleftebygden 2002/2

Efter årsmötet bjöd foreningen på fika .
Forskaren Peter Sköld berättade om Tabellverket 1749-1858, vilket han skrivit en bok om. Tabellverket var
en verksamhet som foregick statistiska Centralbyrån. Mer information finns på Internet via Indiko.

Styrelsens sammansättning efter ny och omval:
Några sitter som representanter for institutioner.:
Ordinarie:
v. ordforande
Egil Johansson
sekreterare
Barbro Viklund
kassör
Tage Nilsson
Allan Boström
Folkrörelsearkivet
Bo-Göran Edlund
Skellefteå Landsforsamling
Lars Jonsson
Christer Larsson
Göran Wahlberg
Harry Åkesson
red. for Skelleftebygden
Bo Persson
Demografiska Databasen
Ulrika Johansson
Skellefteå museum
Enligt årsmötets uppdrag till styrelsen har den kompletterats med
Erna Forsman
Ersättare
Tage Lundgren
Åke Lundgren
Holger Lundgren
Siv Andersson
Adjungerad
Ulf Lundström

Folkrörelsearkivet

Skellefteå museum
Lokalhistoriska institutet

Så här glad blev den avgående ordforanden Rolf Granstrand när han
avtackades vid SKEFOs årsmöte.
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Verksamhetsberättelse f"ör SKEFO verksamhetsåret 2001-2002.
Styrelsens sammansättning: RolfGranstrand (ordf), Egil Johansson (vice ordf.), Barbro Viklund (sekr.),
Harry Åkesson (kassör, redaktör), Tage Nilsson (skolansvar), Allan Boström, Bo Persson, Bo-Göran Edlund,
Christer Larsson, Ulrika Johansson, Göran Wahlberg och )Karl-Axel Lundqvist samt som suppleanter
Holger Lundgren, Tage Lundgren, Åke Lundgren och Siv Andersson. Som adjungerad ledamot har Ulf
Lundström deltagit i styrelsearbetet
Styrelsesammanträden : den 1O maj, 13 september, 18 oktober och 11 december 2001 samt 31 januari och
18mars 2002.
Årsmöten :Årsmöte 2001 hölls den 5 april på 99-an med ett trettiotal medlemmar närvarande. Bl.a. antogs
bifogat fårslag till verksarnhetsplan. För programinslag svarade Ulf Lundström med glimtar från boken
"Skellefteå socken 1650- 1790". Årsmötet 2002 är utlyst till tisdagen den 16 april kl. 18:30 med Peter Sköld
från Demografiska Databasen i Umeå som huvudtalare.
Medlemstal: Vid vintermötet 200 l beslöts att höja årsavgiften från femtio till hundra kr. Trots detta har
antalet betalande medlemmar vidmakthållits och t.o.m. utvecklats något, till 130 vid senaste årsskiftet.
Lohalhistoriska dagar ordnades för sextonde året i rad, denna gång i Malå 28-30 sept. Ett välbesökt
arrangemang på Församlingsgården i samarbete med Malå Hembygdsförening, Malåbygdens släktforskare,
PRO, ABF, studieförbundet Vuxenskolan san1t Malå församling. Förutom ett femtontal anföranden kring
olika aspekter av Malåbygdens lokalhistoria så ingick släktforskning med hjälp av personal från
Demografiska Databasen, bokbord från Folkrörelsearkivet, SKEFO och biblioteket, flera fotoutställningar
san1t ett flertal musikaliska inslag. Totalt c:a trehundra besökare. Och vi kan konstatera att samarbetet med
de lokala medarrangörerna fungerade mycket väl.
Kulturgräns Norr och Umeå universitet är allt fortsatt en viktig samarbetspartner får SKEFO, även om
huvudintresset det gångna året av naturliga skäl fokuserats kring Ulf Lundströms bok om Skellefteå socken.
Viktigt har också varit strävandena att finna en permanent lösning för det lokalhistoriska institutet, även
sedan projektet "Kulturgräns Norr" upphört.
"Skelleftebygden" har under 2001 utkommit med två ordinarie nummer med Harry Åkesson som redaktör.
Motsvarande utgivning planeras för 2002. Allt fler lokalhistoriker och SKEFO- medlemmar ges därmed
möjlighet att komma ut med värdefullt material till en intresserad läsekrets.
Samarbetet med övriga kulturhistoriska föreningar har ytterligare utvecklats och omfattar nu
gemensamma samrådsträffar, gemensam föreningslokal, samarbete med Skellefteå Museum ang.
sommarbemanning av Kågegården, Nordanådagen i juli, bussresa i augusti san1t minnes- och
manifestationsdagen "I Ernst Westerlunds fotspår. .. " den lO november.
Årets Nordanådag genomfördes den 8 juli i strålande väder och med god uppslutning. Fil, ljusugnsbröd och
skinka hade strykande åtgång, stort intresse kring bokborden och med programinslag medverkade Sven
Mikaelsson, Lars Cullman samt Ulf Lundström.
I år genomfördes två kulturhistoriska resor dels till Bjuröklubb den. 25 juni med Ulf Lundström och Svante
Söderlund som guider och, återresa på Jacobstads Wapen, dels till Malå den 25 augusti med Göran Wahlberg
och Ulf Lundström samt ett flertallokala guider med Britta Stenberg i spetsen. Båda resorna blev
fulltecknade. " I Ernst Westerlunds fotspår.. ." hade detta år hembygdsrörelsen som tema och femton av
kommunens sjutton hembygdsföreningar deltog med kortare eller längre presentationer. En imponerande
kavalkad! Dessutom medverkade Gunnar Enqvist med musik från gångna decennier, Christer Nyström med
glimtar från filmen om 1808-09 års krig, Erik Forsgren med gamla TV-inslag, folkmusikgruppen Senadrage
med bygdens musik, Sten Lundgren med kortkurs i släktforskning, Rune Wästerby om museets satsning på
byggnadsvård, Tage Nilsson med lokalhistoriskt intresserade elever samt Göran Marklund, Barbro Viklund
och UlfLundström i ett samtal om sockenboken. Ernst Westerlunds pris får "förtjänstfull lokalhistorisk
insats" gick till Peter Gustafsson, som tackade med ett tal som publicerats i Skelleftebygden 2002:/l. För
servering svarade Skellefteå Dansfårening. Uppskattningsvis deltog c:a 300 personer.
Stödet till det lokalhistoriska institutet är en av SKEFO:s huvuduppgifter; det var ju i SKEFO- kretsen
som förslaget om ett sådant institut föddes åren kring 1990. I år har naturligtvis det mesta kretsat kring
sockenboken, som presenterats i många olika salllillanhang, tex. vid årsmötet, vid Nordanådagen, vid
Westerlunddagen samt vid ett särskilt seminarium på Stiftsgården den 18 oktober med ett sextiotal deltagare.
Dessutom har SKEFO i samarbete med SKS ordnat studiecirklar kring boken; två cirklar har genomförts.
SKEFO deltar i ytterligare ett samarbete med det lokalhistoriska institutet och SKS samt Skellefteå museum
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ang. lokalhistoriska cirklar, nämligen kring församlings- och fromhetsliv i Skelleftebygden. Start hösten
2002 . l samarbete med Skellefteå Museum, ekonomiska föreningen Gräv & Schakt samt studieförbundet
Vuxenskolan arrangerade SKEFO den 4 mars 2002 ett offentligt möte på 99-an under rubriken "Gräv där Du
står" - ett gemensamt motto för lokalhistoriker och grävmaskinförare. Ett fyrtiotal deltagare. Tillsammans
med studieförbundet Vuxenskolan och Norra Västerbotten har SKEFO medverkat vid uppmärksammandet
av att det är htmdra år sen Västerbottensfrisirmet växte fram, dels vid ett jubileumsarrangemang 23/2, dels
genom en artikel i NV kring arbetarliberalismen.
"Bondskans bevarande" har ett antal år funnits på SKEFO:s agenda, dels genom beslut att bereda utrymme
för Skelletbondska vid alla större SKEFO arrangemang och i alla nummer av Skelleftebygden, dels att
understödja andra aktörer, t,ex. Studieförbundet Vuxenskolan, som detta år dels ordnar cirklar, dels inbjuder
till månatliga "ravelträffar" förutom den årliga satsningen på Kvarnspelet under Kyrkhelgen, där för övrigt
SKEFO:s sekreterare Barbro Viklund tagit vid som manusförfattare efter bortgångne Sture Karlsson.
Lokalhistoria i skolan är en satsning som vidareutvecklats under året med Tage Nilsson som
huvudansvarig. Flera studiedagar har genomförts i samarbete med museet och lokalhistoriskt institut. En
lokalhistorisk hemsida har öppnats på Skoldatanätet.
Erbjudandet om " Historiebytardagar" har förnyats, om än med svagt gensvar. Direkt samarbete har etablerats
med flera skolor. Bl.a. medverkade Åbyskolan och Moröskolan den lO november. Och den 14 mars 2001
arrangerade SKEFO i samarbete med skolan en hembygdsafton på Moröskolan med elevutställningar och
korta dramatiseringar. Ett nytt intressant spår har beträtts av Stina W ichman på Anderstorpsskolan, som låter
gymnasieelever forska utifrån gamla släktfotografier. En enkät om intresset för lokalhistoriskt arbete har
skickats ut till samtliga rektorsområden.
Vad gäller samarbete med SKERIA och universitetsfilialerna, så har det ännu inte funnit sina former.
Förslaget om en lokalhistorisk sommarkurs i samarbete med Umeå universitet har så långt inte kunnat.
förverkligas. Kontaktema med SKERlA har hittills begränsats till medverkan vid något kursmoment samt
disponerande av möteslokaler.
Vad gäller inriktningen på sjöfat·tshistoria så har detta främst kommit till uttryck genom san1arbete med
Jacobstads Wapens värmer samt lanseringen av tanken på en kulturhistorisk sensommarfestival, "Frihetstida
Dagar'' med utgångspunkt från besluten om seglationsfrihet vid 1765-66 års riksdag, dels för de bottniska
städerna och dels för bönderna. Denna tanke har nu landat i studieförbundens samarbetskommitte med
inriktning på sensommaren 2003.
Tidskriften "Västerbotten" har ännu inte fått den lokala uppbackning, som den förtjänar. Kanske kan
möten ordnas i SKEFO -regi kring de teman tidskriften lyfter fram, t.ex. järnvägar, samerna vid kusten eller
spisar och murverk.
satsningen på området kring älven har fortsatt, dels genom ovannärrmda förslag om kulturhistorisk
sensommarfestival, dels genom samarbete med hembygdsföreningen om det nya faktamaterialet, t .ex. genom
en gemensam studiedag för all personal på studieförbundens avdelningar den 14 juni 200 l med stort
deltagande. Tanken på att iordningställa kyrkstigen söderifrån till en kulturhistorisk vandringsled har ännu
inte kurmat förverkligas, men kanske kan några "prov" -vandringar genomföras nu till sommaren.
Försöken att bevara Bure Bolags arkiv har under året vidareutvecklats till ett stort kulturhistoriskt projekt
med stöd från bl.a. Riksantikvarieämbetet. SKEFO ingår i styrgruppen med en ordinarie och suppleant, Kan
bli mycket spännande de kommande åren !
Avslutningsvis vill vi tacka SKEFO:s medlemmar för visat förtroende samt alla andra lokalhistoriskt sinnade
för gott samarbete tinder det gångna året.
Skellefteå den 18 mars 2002

Föreningen för Skellefteforskning- SKEFO
40

Skelleftebygden 2002/2

Verksamhetsplan för SKEFO för 2002-03.
Med tillägg av kommentarer vid åremötet
l. Lokalhistoriska dagar någonstans centralt i socknen, ex. Sunnanåkyrkan, gärna vid Mikaeli, alltså den 2729 september.
2. Avrunda samarbetet med Umeå universitet kring projekt "Kulturgräns Norr" t.ex. genom ett antal
offentliga seminarier samt en sommarkurs 2003 . Projektet Kulturgräns Norr har gett ett 30-tal skrifter från
Umeå universitet och ett lO-tal beräknas komma till . En stor del har handlat om Skelleftebygden. Lars-Erik
Ed lund ska göra en samlad beskrivning av resultatet
3. Under året ska två nummer av "Skelleftebygden" ges ut.
4. Fortsatt samarbete med övriga kulturhistoriska föreningar, fr.a. vad gäller Nordanåområdets utveckling.
Särskild uppgift för SKEFO att lyfta fram Nyborgs möjligheter att utvecklas till ett museum för Ske- å
kompani och bygdens militärhistoria. Hela älvsområdet kring kyrkan blir av särskilt intresse de nännaste
åren genom filmen om 1809 års krig, satsningen på Kyrkstigama som vandringsleder, Hembygdsföreningens
faktamaterial samt förslaget om en kulturhistorisk sensommarfestivaL
5. Fortsatt stöd till det lokalhistoriska institutet och dess arbete. Ulf Lundström kommer att kunna fortsätta
arbeta med sina historiska uppdrag i två år till. Jobbar nu med att digitalisera och visualisera exempel på
gårdar/ familjer i Skelleftebygden.
6. Tage Nilsson fortsätter arbetet med att intressera skolor för historiska ämnen, nu med hjälp av
släktforskaren Stefan Escher samt genom hemsidan, genom fortbildningsdagar för lärare och
historiebytardagar för elever
7. För tredje året vara med och ordna "I Ernst Westerlunds fotspår..." den 9 november 2002, tex. kring temat
"forskare och lokalhistoriker i samverkan" med exempel från projekt "Kulturgräns Norr".
8. Nya initiativ för att finna samarbetsformer med SKERIA och universitetsfilialerna, tex.
föreläsningssamarbete och samverkan kring kurser.
9. Fortsatt intresse för Skelleftebygdens sjöfartshistoria, tex . genom åtgärder för lyfta fram material ur
Karlgårdsarkivet eller uppmärksamma bondeseglationen i anslutning till fålbåtsbygget på Stackgrönnan i
regi av Föreningen Allmogebåtar.
10. Satsa på tidskriften "Västerbotten". Skefo ska försöka ordna möten i anslutning till nya nummer av
tidskriften Västerbotten, för att öka intresset och öka mängden artiklar med Skellefteåanknytning.
11. Uppbackning av studiecirkeldokumentationen av Skelleftebygdens församlings- och fromhetsliv.
Fromhetslivet i bygden ska kartläggas genom studiecirklar. Det beräknas bli ett 20-tal.
12. Stöd till det sågverkshistoriska projektet kring Bure bolags arkiv. Bure Bolags arkiv blir kvar i Bureå.
Projektanställda dokumenterar och förbereder öppnandet. Bl a ska en utställning ordnas i huset, och en
hemsida byggs upp. Ema Forsman är projektledare.
13. Fortsatt intresse för Skellet-bondskans bevarande och utveckling, tex. genom studiecirklar, publicering
av texter samt programinslag. Apropå bonnskans bevarande berättade Barbro Viklund att Kvarnspelet ska
tumera i Norsjö och Byske samt att Birgitta Bjurman, Skellefteharnn, förbereder ett digitaliserat tvåvägslexikon, hoppas på EU-projekt, men just nu tveksamt. Barbro läste en dikt på bonnska av Meta
Andreasson.
14. Fortsätta traditionen med bussresor i bygden. Närmast i tur står Kågedalen och Burträskbygden.

Skellefteå den 18mars 2002 Styrelsen

Nästa större arrangemang med SKEFO, blir
"l Ernst Westerlunds fotspår" 9 november
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Till slut apropå sommarens utställning på Nordanå om gamla dans-orkestrar!
I majorsbostället var det i sommar en utställning -mest fotografier- som gav glimtar från Skellefteås
dansorkester-historia.
Givetvis var det mest orkestrar från staden, som visades upp. Men det har funnits dansorkestrar även i
ytterområdena. Jag kan inte låta bli att utnyttja den tomma sista sidan i häftet till att presentera två orkestrar,
som jag har vissa personliga kopplingar till. /Harry Akesson/

Åkessons kapell
från Jörn var verksam på 1930-talet.

Från vänster
Elsa Johansson trummor,
Kalle Jämfeldt dragspel,
Maj Nilsson (Stenberg) piano,
Harald Åkesson fiol och
Erik Näsström dragspel.

Damorkestern Fyrväpplingen
som bl.a. spelade på Statt i slutet av 30-talet.

Från vänster:
Greta NN?
Helga Wallner
Ester Johansson
HennyNN?
Greta och Henny
var syskon.
Efternamn okänt.

På notstället: "Red Sails in the Sunset" (d.v.s. Två solröda segel)
Ester Johansson, som ledde denna orkester var äldre syster till "trummisen" Elsa Johansson här ovan.
Båda med rötter från Jörn.
Är det någon som vet mer om denna damorkester så kontakta Harry Åkesson (0910-122 63)
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Begränsad eftersändning.
Vid definitiv eftersändning sänd
åter enligt adress nedan, med ny
adress angiven.

A vs:

B

FÖRENINGsBREV

Föreningen iör Skellefteforskning - SKEFO
c/o Tage Nilsson
Varvsgatan 14 C
931 34 SKELLEFTEÅ
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