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Harry Åkesson

SKELLEFTEBYGDEN introducerar en nyhet i detta nummer. Något som vi kallar "gästspanare", någon
som ska fritt få fundera kring lokalforskning nu och framöver. Man fastnar lätt i gamla hjulspår och därför
kan det vara nyttigt att få ideer från någon som med friska ögon kan betrakta det vi sysslar med. I detta
nummer är det Lars Westerlund som med lite provocerande tankar utgår från våra kära hembygdsgårdar.
En del av bidragen kan sorteras in i ett par teman, om institutioner och om arkiv.
Några institutioner, som står lokalforskningen nära uppmärksammas av olika orsaker Museet och
Kulturkontoret har fått nya chefer, Lokalhistoriska institutet permanentas och omorganiseras, Demografiska
Databasen 30-årsjubilerar, uppbyggandet av BureArkiv har kommit igång.

!!!!

Det Lokalhistoriska institutet kommer att få en ny utformning nu när projektet Kulturgräns Norr avslutas.
Om detta berättar Christer Larsson. Ett mycket glädjande budskap. SKEFO var f.ö. mycket aktivt inblandat i
förarbetet till det lokalhistoriska institutet. På sätt och vis har vi kommit tillbaka till den ursprungliga iden,
den som gällde före projektet Kulturgräns norr.
Vi har också några bidrag som ger exempel på olika typer av källmaterial och arkiv.
När en forskare går in i ett arkiv så letar han/hon efter dokument, som har koppling till ett speciellt
forskningsprojekt. Men det kan ibland vara så att man som bieffekt vid letandet hittar något, som leder till ett
helt annat ämne. Ett dokument väcker nyfikenhet.
Det gäller t.ex. Erna Forsmans artikel om den s.k. Kustlandsbanan och Allan Boströms ämbetsberättelser.
Här får vi även bekräftat att inget är nytt under solen. Det gäller inte bara iden om Botniabanan utan tyvärr
även dagens sjukvård. Historien om palten i kapitlet Läkarrapport från Skellefteå 1867 verkar kunna bli en
dyster verklighet igen.
Ett viktigt källmaterial är byaprotokollen, som har gått skiftande öden till mötes. Vår gästföreläsare vid
vintermötet, Elisabeth Engberg, gav på stående fot SKEFO i uppdrag att arbeta för att dessa byadokument
räddas och bevaras. Det är inskrivet i föreningen nya arbetsplan. Om detta har Elisabeth skrivit.
Ulf Lundström ger oss tips om en del arkiv som många inte känner till mest beroende på att de inte ligger
inom gångavstånd. Men varför inte kombinera en stockholmresa med ett besök på något av de arkiv, som
finns där. Verkligheten är dock att centraliseringen av arkiven försvårar lokalforskningen för de flesta
fritidsforskarna. Räddningen kan bli att de blir tillgängliga på nätet.
På tal om källor, hur ofta glömmer man inte att skriva ner var man får uppgifter från? Oerhört viktigt. Det
har sagts tidigare men förtjänar att upprepas. Anteckna källan även om det är en muntlig uppgift som någon
(t.ex. en moster) berättat.
Så några ord om själva tidskriften. I föregående nummer (2002/2) prövade vi rygghäftning i stället för
tejpad rygg. Många trodde att häftet blivit mindre, men det hade 44 sidor. Fler sidor har vi inte haft sedan vi
började med att ge ut två nummer per år. Från och med detta nummer kommer skriften ha max 40 sidor
därför att portot per exemplar stiger dramatiskt (ca l O kr) om den blir större. Vi tar gärna emot synpunkter på
innehåll och utförande.

SKELLEFTEBYGDEN 2003/2 kommer ut vid Höstmötet i Bureå
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Är det dags att bränna ned hembygdsgårdarna?
Lars Westerlund. Westerlunds Reportagebyrå
Jag växte upp i Kusfors på 60-talet, tillsammans med min mamma, mormor och morfar. Jag ser det som
en stor gåva att som barn ha fått ha nära kontakt med äldre människor. När morfars kompisar kom och
hälsade på och berättade sina historier fickjag stora öron. Det var ofta burleska historier, inte sällan med
ond bråd död och lidande inblandat, fast alltid med en stor portion underfundig humor a'la
Västerbottens inland. Speciellt minns jag Albert Sparrman från Åsen som med yviga gester
återberättade allt från hur älgarna mådde till funderingar om universums storhet.

Tittade inte bakåt
På kökssoffan blev jag beroende av berättandets konst och får lyckligtvis utlopp fOr detta genom att
skriva böcker om lokal, svensk och internationell historia. Många av minajämnåriga har nog tyckt att
detjag pysslat med varit lite väl mossigt. Visst vore det väl häftigare att skriva om bergsbestigning,
ravepartyn eller könsbyten. Om man tittar bakåt, speciellt på 80-talet var det historiska perspektivet helt
ute. Framåt, framåt och åter framåt var det som gällde. Idag är det nog många yuppies, IT-freaks och
wall street-boys som önskar att de tagit sig tid att i alla falllukta på sina rötter.

Söker kulturella upplevelser
Sveriges intåg i EU, globaliseringsvågen och den fart som vi numera transporterar oss runtjorden har
lett till ett ökat intresse för lokala frågor och hembygden. Eftersom jag bland annat arbetar med
pressfrågor för Mitthögskolan kommer jag ofta i kontakt med turismfrågor som man specialiserat sig på
vid Campus Östersund. Om man frågar turismprofessor Bengt Sahlberg om trender pekar han på en
spikrak linje. Tidigare var det äventyr som gällde, men nu söker den europeiska männi skan istället efter
kulturella upplevelser, gärna med regional koppling.

Mänga historier att berätta
Här i norra Västerbotten har vi goda förutsättningar att berika oss själva och våra gäster från andra delar
av Sverige och utlandet med den varan. Till exempel innehåller Guldriket många godbitar med
spännande historier att berätta. Det framväxande Ostriket i Burträsk-, Ånäset och Lövångersbygden har
också en stark tradition att förmedla.
Men det finns många andra historier värda att berätta. Hembygdsområdena och
hembygdsgårdarna i norra Västerbotten skulle kunna vara bra baser för kulturismen. Men här krävs det i
många fall en omfattande självrannsakan som kan leda till renovering av innehåll och en anpassning till
nutiden. Själv gäspar jag nästan käken ur led åt att titta på 15 plogar uppställda i rad eller rostiga besman
i olika former. Bättre en traktorharv med en bra berättelse än tio historielösa baktråg. Var finns de
spännande berättelserna? Kanske borde man liksom EFS-predikanten Bo Lindberg gjorde på 70-talet
prata om att symboliskt bränna ner alla bönhus i byarna för att få fart på den andliga verksamheten. l det
här fallet då översatt till hembygdsområden.

The show must go on
Spindelväv och damm är inte detsamma som genuina kulturupplevelser. Låt gärna ungdomar med
längtan och behov av att få kontakt med sina rötter få röja upp i bråten och skapa något helt nytt. Kanskt
internethembygdscafeer eller multimediatraktorshower. Våra ungdomar behöver historien för att våga
växa och för att känna trygghet i tillvaron. Låt oss hjälpa dem genom att berätta historien på ett sätt som
de fOrstår och inspireras av så att de i sin tur kan föra traditionen vidare. The show must go on.

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
4

Skelleftebygden 2003/1

Lokalhistoriskt institut i Skellefteå (LOKIS)

!!!!!

en permanent organisation inom Skellefteå museum!
Christer Larsson fd ordf. för Skellefteå museum
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Lars-Erik Ed lunds ide om ett institut för lokalhistorisk forskning börjar
ha några år på nacken. Under senare år har institutet haft Ulf
Lundström anställd på medel från Skellefteå kommun och
forskningsprojektet Kulturgräns Norr. Jag antar att alla läsare väl
känner Ulfs förtjänstfulla arbete.
Under senare år är vi några som arbetat för att få kommunen och
landstinget att ställa upp med ekonomi för att ge LOKIS en permanent
bas. Lösningen har blivit att LOKIS blir en del av Skellefteå museums
organisation, med egen ekonomi och med en särskild Ledningsgrupp.

:lt

J lösningen ligger att den kommitte som kommunen haft för utgivning
av lokalhistoriska böcker upplöses och att dess uppgifter förs in i
LOKIS.

Uppgiften för institutet har formulerats på följande sätt:
•
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•
•
~r

ar
1r

:t i

ill
tan
i et

;ke

•m

•

Ulf Lundström,
Institutets föreståndare
(Foto Hany )kesson)

Att initiera lokalhistorisk forskning och att söka samarbete med Umeå universitet kring sådan
forskning.
Att upprätthålla nära kontakter mellan lokalhistoriska amatörforskare och akademiskt verksamma
forskare i syfte att sprida forskning och att få fram ideer till forskningsprojekt. Detta sker i första
hand i en referensgrupp bestående av representanter för de lokalhistoriskt verksamma föreni~a.
Att arbeta för att det förläggs akademisk utbildning till Skellefteå.
Att ta initiativ till dokumentation och utgivning av böcker om Skelleftebygdens historia och att söka
särskild finansiering av sådana böcker.
Att förvalta och sälja de böcker som de tidigare redaktionskommitteerna har gett ut Ol:h som
fortfarande finns i lager. Försäljningen av dessa böcker används för att finansiera marknadsföring av
böckerna utöver det i budget upptagna samt annan utgivning av litteratur om Skelleftebygdens
historia.

Lars-Erik Edlund har bland annat bidragit med en vision för institutets framtida uppgifter. l ett klipp ur
denna kan vi läsa följande:

Redan tack vare de materialfrån företrädesvis 1500-tal och framåt som insamlats eller kommer alt
insamlas vid institutet, blir det möjligt att skriva en "tät" historia om Skellefteåbygden och dess
utveckling. Men därtill kommer material som ligger utanför de officiella käl/sviterna: dagböcker,
brev, auktionsprotokoll, bouppteckningar, vidare muntliga material (sägner, berättelser m. m.).
Med dessa senare material som grund blir det än mera möjligt att i detalj beskriva
utvecklingslinjerna. Ett viktigt, tillkommande material blir referat och artiklar i lokaltidningarnaett antal tidningar ser ju under 1800-talets lopp dagens ljus i Skellefteå.
Institutet har en ledningsgrupp med representanter för kulturnämnden, museets styrelse, museets VD
samt Umeå universitet. Ledningsgruppenfattar beslut inom ramenför den budget institutetförfogar
över. Institutet har en föreståndare som bland annat är sekreterare åtledningsgruppen.
Med institutet som bas kan vi nu arbeta vidare för att stärka den lokalhistoriska forskningen. Inte minst
viktigt är att institutet ska vara en mötesplats för de lokala forskarna och akademiska forskare.
En annan framgång är att Skellefteå museum nu har forskning som en av sina uppgifter. Ett viktigt
komplement till de andra uppg ifter ett regionalt kulturhistorisk museum har.
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Kustbanan, föregångare till Botnia banan?
Erna Forsman Projektledare, BureArkiv
Historien upprepar sig brukar man säga. Och det var precis vad jag tänkte när jag kom till en skri velse
daterad 19 juni 1918.
Det var under mitt arbete med att skriva in gamla dokument ur BureArkiv i en databas som jag stötte på ett
tankeväckande dokument. Skrivelsen var upprättad av Trygve Bakkevold och den var ställd till Bure
Aktiebolags ordinarie bolagsstämma. Skrivelsen innehåller en ansökan om projekteringsmedel for en
kustbana från Örnsköldsvik till Luleå. Bakkevold sätter Bureå i fokus och skriver att kustbanan ska anslutas
söderut över Örnsköldsvik samt norrut genom Norrbottens Län fram till Luleå.
Min reflexion var att mot bakgrund av dagens regionalpolitiska struktur syns det märkligt att
Landshövdingen vänder sig till närings l ivet med forfrågan om medel for projektering av en järnväg. Idag är
det vanligen näringslivet som ansöker hos länsstyrelsen om olika bidrag. Såhär skiljer sig förfaringssättet.
Hur gick det då med projekteringen av kustbanan? Jo, via Ingemar Olofsson, Skellefteå kommuns arkiv, fick
jag en kopia på projekteringen. Den heter " KUSTBANA genom Västerbottens län, Teknisk, ekonomisk och
elektrisk utredning 1919-1923" och är tryckt i Umeå 1924.
Där står att läsa att " under nuvarande kristider, då alla ekonomiska forhållanden undergå revolutionerande
växlingar och prisnivån icke på länge torde återvinna ett mera stabilt jämviktsläge, skulle en beräkning över
de blivande inkomsterna och utgifterna å en kustbana hava endast ett obetydligt värde, även om den utginge
från alldeles riktiga uppskattningar av trafikens storlek."
Sveriges ekonomi hade inte stabiliserats efter l :a världskriget så det finns ingen kostnadsberäkning med i
projekteringen.
.
Måtte inte historien upprepa sig i det här avseendet. Men med tanke på de krigshot, som rapporteras i
nyheterna idag.
Projekteringen av kustbanan visar en dragning
genom Skellefteå kommun från Lövånger,
Kåsböle, Bureå, Yttervik, Jnnervik, Skellefteå,
Kåge, Drängsmark och Byske. Ytterligare en
slinga skulle gå från Nysätra upp till Lappvattnet
och vidare Mjödvattnet, Sjöbotten och ansluta i
Yttervik.
I början på 1900-talet var det landsbygden som
var befolkad och det var for att främja
personbefordran som det här järnvägsnätet
projekterades. Industrialismen hade i och for sig
gjort sitt intåg. Så det finns noggranna
beräkningar och specifikationer på gods och
produkter som skulle kunna transporteras på
järnvägen.
Men idag trängs både person- och godsbefordran
på landsväg. Undrar hur det blir i framtiden. Får
vi en Botnia bana? Vem kommer att nyttja den i
så fall? Minskar långtradarna på E4? Ja, den som
lever får se.
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Förslag ti l l kustbana genom

VÄSTERBOTTENS LÄN
1919-1922
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Källor:

Bure arkiv, Holmen AB
Skellefteå kommuns arkiv
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Fakta om BureArkiv
Projektet Bu re Arkiv startade 2002-0 1-0 l och är ett produktutveck lingsprojekt för att kunna etablera ett
arbetslivsmuseum i Bureå. Här finn s ett dokumentarkiv perioden 1796-1992, som ligger till grund for:
•
•
•
•
•

Databas for forskning
Permanet utställning
Gu idade turer
Berättaraftnar och liknande aktiviteter
Hemsida www.bure-arkiv.nu
Projektet pågår t o m 2004 och finansieras av:
Riksantikvarieämbetet, Skellefteå kommun,
Länsstyrelsen i Västerbottens län,
Arbetets Museum,
Forskningsarkivet Umeå Universitet,
Arbetsformed lingen,
Holmen Skog AB samt
EU strukturfonder.

BureArkiv har sina lokalert i gamla
brukskontoret Industrivägen 51 i Bureå
Tel.: 0910-78 03 50

Chefsbyten på -för oss- viktiga institutioner . skellefteåforskarna hälsar dem välkomna!
Ny kulturchef forn 2 september 2002

Ny museichef i forn I februari 2003
+

Thor Fossland
Född 1948 i Kalvträsk
Familj: Två vuxna döttrama och en hund
Bor: Villa i Norsjö. Kommer att pendla mellan
Norsjö och Skellefteå.
Intressen: Framfor allt motion, Fotbollsspelare
som omskolat sig till skidåkare.
Har åkt Vasaloppet "i Ernst Alms spår"
Tidigare yrkesliv:
Yrkesmilitär vid 1:20, Umeå Major i reserven
Kultur- och fritidschef i Norsjö
Rektor Grund- och forskola Norsjö
Cheffor kultur, utbildning (inklusive
.:r
barnomsorg) och fritid i Vindeln

Urban Skoglund.
Född: 1948 i Kramfors (Gudmundrå).
Bor: I Skellefteå och Nacka.
Familj: Hustru och två barn
Intressen: Människor, samhälle, kultur.
Tidigare yrkesliv: bl.a.
Teater regissör,
Dansör,
Producent for cirkus på världsturne
Revisor
Gästlärare på Scenografiskolan i Skellefteå

Foto: Lars Eriksson NV

Foto: Annika Eriksson NV
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Möten med kyrkböckernas rikedomar- minne, metod och mening
Professor emeritus Egil Johansson
Demografiska DatabasenfYller i år 30 år. Det kommer att uppmärksammas med en rad arrangemang till hösten.
SKELLEFTEBYGDEN vill redan nu ge en litenförsmak genom att berätta om bakgrunden d v. s. det arbete som
startades av Egil Johansson. Vi beställde en artikel av Egil och här är hans berättelse om hur det började.

Uppmanad att skriva något om kyrkboksmaterialet och forskningen, och särskilt om hur det hela började
med t ex Demografiska databasen (DDB) och Forskningsarkivet (FA) i Umeå och Svensk arkivinformation
(SVAR), i Ramsele, väljer jag att teckna tre upplevelser i stort: nämligen ett minne från sommaren 1956, en
metoddiskussion som kulminerade 1972 samt en aktuell projektskiss kring kyrkböckernas djupare mening.

Ett sommarminne 1956
Kyrkböckernas oanade rikedomar, deras tillkomst och bestående inre betydelse mötte mig med stort allvar
sommaren 1956. Då skulle jag göra min regelmässiga praktikperiod som ung teologi e studerande. Det
skedde i min hemförsamling, S:t Olof, i Skellefteå stad. Där blev prosten Anselm Lindström och kanslisten
Gudrun Olofsson mina kunniga och tålmodiga handledare. Jag är dem evigt tacksam! Klokt nog blev jag t ex
rekommenderad att börja helt från grunden med vardagsrutinerna på pastorsexpeditionen. Under allt blev jag
ordentligt förvarnad om att alla anteckningar och skrivgöromål var av största vikt för kyrkan och eftervärlden. Till en början fick jag därför arbeta med enklare aviseringar av registerkort i den allmänna
folkbokföringen som hanterades och förvarades i sina lådor och hyllor ute i expeditionslokalen. Det dröjde
innan jag under övlig uppsikt fick skriva i själva kyrkböckerna, de bundna, stora och respektfyllda
volymerna, som enligt hävderna stod inne i arkivvalvet Deras innehåll var upptecknat till allvarlig kyrklig
åminnelse. Redan däri låg en anvisning för den kommande tjänsten.

l

Allra först skulle jag således bli helt intrimmad i de dagliga rutinerna för att inifrån ve rkligen uppleva och
förstå varje ärendes snirklande gång i källorna. Som repetition och läxor därhemma gjorde jag minneslistor
för nyheter under dagen. Jag övade mig att sammanföra rutinerna till åskådliga flödesmönster, som steg för
steg kunde korrigeras och förbättras under nya dagsverken på expeditionen. Dessa skisser har jag förvarat
mycket noga under alla år. De har hjälpt mig i kampen för källornas rätt att själva göra sig gällande i
forskningen. Ett exempel får belysa denna blick tillbaka, en agenda från sommaren 1956.

KYRKBÖCKERNAS
HEMUGHETER:

Från Demografiska Databasens hemsida

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Arbetsschema vid födelse och dop (Skellefteå, S:t Olof, l 956)
I.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Födelseanmälan inkommer till pastorsämbetet (lli!) (från BB)
fNotering på föd.anmälan: an k.datum, moderns sida i församlingsboken, födelsen s ordn.nummer/år
i församlingsboken (hos modern ): kön, föd.datum, föd .ort
i föd-/dopboken: föd.datum , förä ldrar, sida i församlingsboken
Pe rsonakt för barnet upprättas: kön. föd.datum, föräldrar, sida i förs.boken
~
länsbyrån
Födelseavi: kön. föd.datum, -ort, föräldrar (moder), till länbyrån
Anmälan för barnbidrag till socialbyrån i kommunen
~
soc.byrån
~
soc. byrån
Anmälan om uä till socialbyrån
Aviseringskort, (avk), med personor återkommer til~
f-

Il
l
2
3
4.
5.
6.

Namnanmälan inkommer till n! från föräldrarna (modern)
Förnamn införs i födelse-/dopboken med personnummer!
i församlingsboken med personnummer
på personakten med pers.nr (OBS! initialer på baksidan)
på moderns akt: ang. barn
på barnets avk: förnamn, tilllänsbyrån
avk återkommer, folieras (sida i församlingsboken) sätts i registerbox

III.
l.
2.
3.

Dopanmälan inkommer (från dopförrättare)
OBS! Enbart kyrkoskrivning!
i födelse-/dopboken: dopdag, faddrar, dopförrättare (Aviseras g till läns- eller socialbyrån!)
i förs.boken: dopdag
på barnets personakt: anteckn. "döpt" 'i Svenska kyrkans (SvK) eller i annan ordning ' (ao)

IV.
l

Anmälan om faderskap inkommer till n! (från socialbyrån)
fvid uä (ej trolovning eller arvsrätt) anteckning om fadern
a) hos barnet: i föd-/dopboken , förs.boken och på personakten
b) hos modern: på hennes personakt
vid trolovning eller arvsrätt, anteckning om fadern :
a) hos barnet: i föd-/boken, förs.boken och på barnets personakt
b) hos modern: på hennes personakt ang fader
c) hos fadern : i hans förs.bok, på hans personakt, av i till fadernspä och till ~

soc. byrån

Anmälan om dödfött barn till n! (från BB)
i föd-/dopboken
på moderns personakt: datum och " dödfött gosse-/flickebarn"
födelseavi till

riksbyrån

2

v.
J.

2.

3

länsbyrån
~
~

registe rbox

OBS! Endast kyrkaskrivning vid dopet (III: 1-2) med notering på barnets personakt (III:3)
Fyra sådana agendor, för födelse/dop, vigsel, flyttning och dödsfall/ begravning, har jag kvar i orig inal. De är
verkligen kvarlevor i strikt kältkritisk mening. Kopior finns till påseende på DDB och FA. Dessa sommarminne n tål att beaktas. De har varit avgörande v id viktiga vägval i den fortgående forskningsplaneringen.
Metodfrågan kring avhandlingen och DDBs tillkomst 1972
Avhandlingen tillkom i stort sett under min aktiva församlingstjänst med dess tillgång till kyrkoarki vet i
Bygdeå pastorat. Min handledare var lyckosamt nog vikarierande professorn i pedagogik Gösta W Berglund
från Uppsala. Som prästson blev han själv myc ket mån om mitt försök. Först ville jagjämföra kyrkans
folkundervisning på 1650-, 1750- och 1850-talet. Men det blev alltför mycket teologi på en gång. Det
pastorala mönstret fick dröja. Valet föll på de n tredje perioden med skolans begynnelsetid . Ett seminarium
hölls hemma i Robertsfors prästgård hösten 1967. Då kunde jag på pastorsexpeditionens stora skrivbord
lägga ut en svit av fYra husförhörsvolymer 1845-73. Mina gäster fick själva se och följa barnfamiljer från
uppslag till upps lag och göra sina egna ah ~u plevsr.
De kunde se hur de klassiska pedagogiska
noteringarna med texter, läsning och begrepp växte fram unde r barnaåren. Dessutom blev de sekundära
notiserna om "schola" för v issa barn än mer intressanta . Skolmatrikeln sedan 1848 hade jag excerperat
tillsammans med kyrka ns gam la noteringssystem för barnen och de vuxna. - Seminariets frågor om
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metodiken kunde jag besvara helt tryggt. Den var redan klar och utprövad. Jag följde mina "agendor'' och
praktiska erfarenheter sedan l 956! Men hos historiker och andra väl bevandrade i de erkänt svårtolkade
husförhörslängderna var tveksamheten stor. Vid ett sem inarium för historiker i Uppsala l 969 fickjag dock
stöd av landsarkivarie Gösta Lext från Göteborg och av docent Sune Åkerman, Uppsala. Den senare
vikarierade i likhet med Gösta Berglund tidvi s i Umeå under denna ' fria ' uppbyggnadsperiod vid
universitetet.
Våren 1968 kom den nye professorn i pedagogik, Sten Henrysson, på besök till prästgården och jag fick då
befästa min tankevärld kring ky rkamaterialet även hos honom. Han blev därefter mitt starka stöd både v id
familjens flyttning till Umeå och sedan alltjämt i den kommande verksamheten. Som emeritus anslöt han sig
själv till den framväxande forskningsm iljön vid FA i Umeå med egna inspirerande studier och projekt kring
samerna och skolan Han stod mig bi även i metoddiskussionen kring avhandlingen.
Denna diskussion innebar emellertid att min avhandling kom att bli uttalat metod inriktad. Innehå llet
omdisponerades så att metodavsnitten lyftes fram och titeln fick inledas med ett inskott om " kvantitativa
metoder" i den tidigare enkla formuleringen om "folkundervi sningen i hem och skola i Bygdeå 1845-73".
Det ursprungliga pastorala innehållet blev emellertid kvar som det fin stilta i avhandlingen 1972.
Metoddiskussionen fortsatte dessutom samma år. Då fickjag nämligen omedelbart stöd till ett projekt vid
Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för nya studier i Tuna församlings rika material. Detta besked hösten 1972
fyllde mig med tillförsikt och jag erbjöd då i likhet med många andra forskare att själva grundexcerperingen
kunde ske med stöd av en grupp anvisade arbetslösa. Märkligt nog blev det stor uppmärksamhet kring detta
förslag. Chefen för Nordiska museet, Harald Hvarfner, (tidigare landsantikvarie i Luleå) initierade
tillsammans med Sten Henrysson att en skara professorer och forskare tillsammans med experter från
Riksarkivet och landsarkiven samlades i Umeå i den 5 december l 972. Då skulle under en hel dags överläggningar möjligheterna med en ny omgång excerpering avhand las. Det blev en kamp om metoden. Mot den
gängse utländska uppläggningen att excerpera ministeriallängderna var för s ig i tidsserier- d.v.s. för
födelse/dop, vigsel och dödsfall- stod mitt projekt med husförhörslängderna som samlande källa för hela
datainsamlingen. Dataoperatörerna vid Umeå Universitets datacentral (UMDAC) var redan förtrogna med
mina hålkort från Bygdeå och därmed något ioskolade i sin rådgivning denna dag.

)

Detta, och att mitt projekt redan var beviljat, blev avgörande. Den blivande AMS-gruppen i Haparanda
skulle ioskolas och hand ledas under våren och sommaren l 973 av projektgruppe n vid pedagogiska
institutionen i Umeå, Harriet Allergren, Yvonne Andersson, Helena Hoas och Gunnar Kriström.
Ekonomhistorikern Britt Inger Karlsson (Bi Puranen) blev den ivriga eldsjälen och en självuppoffrande,
mycket inspirerande och skicklig första ledare vid den nybildade Demografiska databasen i Haparanda med
administrativt stöd vid AMS i Luleå.
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Huvudansvarig blev jag själv och pedagogikprojektet i Umeå tillsammans med en styrelse från forskar- och
arkivvärlden. Arbetskamraterna i Haparanda är jag oändligt tacksam för deras tålamod och kvalificerade
mödor för troheten mot de klassiska källorna. Arbetet fortgår alltjämt efter trettio år med al lt djupare insikt
och kompetens. Källornas egen infrastruktur håller! Metodfrågan blev avgjord ytterst tack vare erfarenheterna av mina minnen från sommaren 1956! DDB är nu en egen nationell resurs och en internationellt erkänd
relationsdatabas för mångvetenskapliga möjligheter, ofta enastående i s itt slag inom de stora nya nätverken.

Tillkomsten av SVAR i Ramsele och FA i Umeå
Tunaprojektet uppgick således helt i DDB. Men RJ-projektet förlängdes 1975-78 med ett slumpmässigt
stratifierat rikssampel av församlingar för internationelltjämförande läskunnighetsforskning. Skaran av
medarbetare utökades även med Bengt Grensjö, Helia Hauer och Margitta Schelin. Tyvärr visade sig
projektet snart bli oväntat arbetskrävande med mycket svårtillgänglig och mödosam tillgång till källorna på
dåvarande mikrofilmrullar. Dessa erfarenheter gav emellertid i sin tur upphovet till ett avgörande engagemang för arkivverkets nya mikrokortsatsning. Utifrån projektet och den oavvisliga kampen för arkivfrågan i
Umeå restes forskningens krav på sammanhållen uppsamling av de nya mikrokorten och därmed tillkomsten
av SV AR i Ramsele med Umeå universitet som huvudman de första åren 1982-84. Med etableraodet av F A
1983 skapade universitetet sedan sin egen forskarmiljö under universitetsbibliotekets administration.
med tydlig och välprövad kulturell
Umemiljön har därmed mognat till nya initiativ för ~:Yrkomateil
räckvidd i stort. Det skulle visa sig i kommande arkiv- och regi sterfrågor kring kyrkans ski ljande från staten.
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Kyrkans nya medlemsregister- misstagen 1991 och rättelser till år 2000.
Än en gång blev minnesbladen från 1956 till nytta . När kyrka och stat skulle gå skilda vägar måste de
byråkratiska banden lösas upp. Den allmänna folkbokforingen med alla aviseringar ut i samhället flyttades
över tilllokala skattemyndigheten 1991. Den klassiska ky rkaskri vningen blev kvar i församlingarna. Av den
erkänt gedigna svenska folkbokforingen som kyrkan av ålder byggt upp for hela sam hä llet skulle nu kyrkan
själv få behålla ett eget medlemsregister över redan "kyrkotillhöriga" (oavsett dop). Dopet blev avgörande
kriterium sedan 1996. Dock kan ett ännu ' icke döpt' barn till kyrkatillhörig fö rälder stå som 'antecknat' i
'väntan på sitt dop' upp till 18 år. Då skall de unga själva bestämma s ig for dop och full kyrkatillhörighet
Likaså står ' icke kyrkotillhöriga' föräldrar till döpta kyrkatillhöriga barn som 'antecknade' i det nya
registret.
Nu inleddes emellertid överforingen till det nya " kyrkotillhörighetsregi stret'· mycket o lyckligt. Uttaget ur det
allmänna befolkningsregistret skulle ske med komplettering av bl a dop och konfinnation från kopior av
personakterna. På grund av tidsnöd uppdelades dessutom tyvärr detta arbete i två etapper. Först överfordes
alla 50 år och yngre (födda 1941 och senare). Detta skedde med god kyrklig tillsyn vid särski lda
registreringsenheter fram till juni månad 1991.
Därefter överfordes de äldre. l anvisningarna heter det: 'De aktkopior som inte hinner beredas och registreras
före den l juni 1991 skall i stället registreras in direkt i de nya folkbokföringsregistren efter den l juli 1991.'
De äldre (födda 1940 och tidigare) registrerades således inte vid de tidigare arbetsenheterna utan separat av
de lokala skattemyndigheterna, som tog över direktaviseringarna enligt det nya systemet.
Ojämnheterna mellan och inom dessa registreringsetapper märktes utomordentligt vä l vid de godkända forsta
granskningarna inom Riksbanksprojektet " Kris och förnyelse" vid FA i Umeå. Misstagen va r uppenbara.
Överforingen hade grundat s ig på sekundära källor, nämligen den ofta svårtydda raden på de kopierade
personakterna (agendan 111:3). Ett forslag om rättelse utifrån själva grundmaterialet i födelse- och dopboken
blev till sist accepterat med medel ur kyrkofondens s k miljardsatsning fram till december 2000. Detta kunde
således ske tack vare SV AR i Ramsele, där mikrokorten från den likaså pågående filmningen av allt kyrkornateriat fram till nutiden skulle samlas. Listor med bristfälliga dopuppgifter skrevs ut forsamlingsvis från det
dittills färdiga medlemsregistret. De kunde sedan järnforas med själva dopböckerna på mikrokorten. Den
synnerligen kompetenta arbetsgruppen vid SV AR hann med att på detta :>ätt rätta alla nyfilmade forsamlingar
på utsatt tid fram till2000, dvs tio län (från norr! och ned till Örebro län). l dessa län saknades ca 300 000
dopnoteringar. Av de äldre (födda före 1941) visade sig 50 procent helt felaktigt sakna uppgift om s itt dop.
Detta korrigerades och direktaviserades från SV AR till medlemsregistret med dopnoteringjämte dopdatum.
För de yngre var felprocenten betydligt lägre, ca 8 procent. - Ytterligare ca totalt 250 000 dopnoteringar
beräknas återstå att granska i övriga landet. A v dessa faller ca 80.000 på Stockholms län. När om några år
alla län har filmats och alla mikrokort samlats vid SVAR kan detta rättelsearbete således helt fullföljas. Om
detta kommer nya inlagor att avges till Kyrkofonden.
I en tidig inlaga har framhållits: "En väl grundad slutsats blir således att åtminstone dopnoteringarna i
referensregistret mycket väl kan och därfor ovillkorligen måste rättas! Detta kräver redan det pastorala
ansvaret gentemot alla enskilda som genom onödiga brister i den nya informati onshanteringen fått felaktiga
dopnoteringar i dataregistret! -Därtill kommer det grundläggande källkritiska kravet på arkivbildningen i sig
som den rentjuridiska forutsättningen for korrekt samhällsinformation, särskilt for dopet som det forsta och
avgörande kriteriet for kyrkotillhörigheten." (FA. PM 1998-11-24). Därmed sku lle misstagen 1991 bli korrigerade inom hela kyrkan. Åskådliga uttag december 2000 från det rättade materialet redovisas inom det
nämnda RJ-projektet. Varje kontrakt och forsamling kan dessutom beställa s ina egna tabeller från FA. På
detta sätt har erfarenheterna alltsedan 1956 i grunden allijämt gjort sig gällande.

Möten med kyrkböckernas rikedomar- en inre mening
Runt om i världen har samma slag av kyrkaanteckningar lämnat sina spår. Den gängse uppfattningen av
kyrkböckerna som en produkt främst av stormaktstidens samhällssyn med överhet, politisk och social
kontroll, utskrivning av soldater etc behåller visserligen i vårt land sitt grepp över frågeställningar,
angreppssätt och resultat i den fortgående löftesrika forskningen på kyrkomaterialet. Men en djupare
bearbetning av den egentliga kyrkliga infrastrukturen är i längden ofrånkomlig. Den spränger tidigare
på det framväxande mångkulturella och mångreligiösa
teoriramar. Den är ofrånkomlig även med~nk
problemmönstret i vårt land, där t ex invandrarkyrkorna har visat sig komma hit med s ina egna genuina
noteringar om dop etc inom en i grunden gemensam kyrkotradition.
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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All kyrkakultur vilar således på samma grund. Kyrkoarkiven i Rom är t ex heltjämförbara med de svenska
och sträcker sig dessutom längre tillbaka i tiden, vilket har dokumenterats vid ett par forskningsbesök vid
Lateranarkivet i Rom. Även kontakter med arkivkunniga t ex i Ungern styrker det gemensamma pastorala
mönstret inom ortodox, katolsk och protestantisk (luthersk och reformert) kyrkotradition. Och i Japan gav
jesuitmissionens fOrsamlingsböcker sedan 1600-talet förebilder till inhemska folkregister. "Thanks to you,
francois Xavier!" var titeln på en rapport vid DDBs internationella konferens 1977.
Måhända anade jag någonstans något av detta sommaren 1956 på pastorsexpeditionen och i dess arkivvalv.
Något har följt mig. Mer och mer upplever jag i allt kyrkboksmaterial en genuin bestående "åminnelse" av
dopet, av bönen, av nattvarden, av liturgin etc både inåt i nuet och utåt med global räckvidd i forskning och
andlig förnyelse.
Referenser:

:ras

1.'

På F A:s hemsida äterfinns relevanta projekt t ex
http.//www.foark.umu.se/kyrkostudier/kris och förnyelse
http.//www. foark. umu. selkyrkastudier/baptism. pdf
http.//w w w. foark. umu.se/ kyrkostud ier/vadstena. pdf
http.// w w w. foark. um u.se/ kyrkostud ier/collegi u m budapest.
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Den grundläggande avhandlingen har titeln: En studie med kvantitativa metoder av fo lkundervisningen i Bygdeä socken
l 845-73. Pedagogiska monografier. Umeå universitet. l 972
Av vikt är t ex att det datoriserade materialet för Tuna (som första församling) är fritt åtkomligt vid DDB! Därtill
kommer erfarenheterna av en rad projekt med stöd av RJ, SÖ och forskningsråden, som kontinuerligt medverkat till
utvecklingen av DDB, SV AR och FA. Bl a har ett stort skolprojekt, " Människan i samhällsomvandlingen" (MIS) under
ledning av Bengt Grensjö och Berthel Sutter haft en mycket uppmärksammad sejour i den nya arkivmiljön. Nya
formationer av tvärvetenskapliga nätverk kring kyrkamaterialet har sedan 1986 inletts med Daniel Lindmark som
internationellt erkänd ledare. Inte minst får skellefteäforskningen, SKEFO och det nya Lokalhistoriska institutet en allt
större betydelse för framstegen i norra länsdelen med Lars Erik Ed lund och Ulf Lundström i frontlinjen.
l en festskrift 1998 äterges mina publikationer och ett urval valda texter:
Lindmark, D., (ed) Alphabeta Varia. Orality, Reading and Writing in the History ofLiteracy.
Album Religionum Umense l. Umeå 1998.
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Av krumelurerna i
husförhörslängden t. v.
framgår läskunnighet och
läsförståelse - se facit till
höger. Prickarna ovanför
strecken betyder att han
också är duktig på
katekesen.
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Utdrag ur husförhörslängd. Hämtat från DDBs hemsida
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Några källor lor släkt- och hembygdsforskning.
Ulf Lundström.
l denna artikel tänker jag kommentera några av de många källor som står till buds för s läkt- och
hembygdsforskaren. Jag har valt några källor som kanske inte tillhör de vanligaste men vilka har mycket
att ge.

Länsstyrelsens resolutionsprotokoll.
Dessa källor innehåller brevkopior av länsstyrelsens beslut. Ämnena rör ofta utsyningar av nybyggen eller
tillstånd till att bruka allmänningar, ta upp torp, utdikningar och sjösänkningar. Här kan man även hitta
vissa släktuppgifter. Som ett exempel kan nämnas att OlofNordendahl år 1843 tog upp nybygget
Klöverberg i Jörns socken tillsammans med sonen Johan August NordendahL l kyrkböckerna står att
Nordendahls far är okänd.
Johan August Nordendahl föddes 1825-05-06 i Böle och var en son till JohannaNo rborg ( 1800-1871) som
var en dotter till trums lagaren Efraim Norborg och Beata Jakobsdotter. Någon far redovisas inte till Johan
August.
l Landskontoret i Västerbottens resolutionskoncept 1845 nr 269 kort 13/26 berättas att f.d. soldaten Olof
Hansson Nordendahl ( 1796-1863), född i Lillkågeträsk, tog upp Klöverbergs nybygge i Jörns socken
tillsammans med sin son Johan August NordendahL Vi ser här att sonen har efternamnet efter fadern . Både
Olof Hansson Nordendahl och JohannaNorborg bodde i Böle 1825 och var ogifta. Ingen av dem kom att
gifta sig. Johan August Nordendahl flyttade 1872 till Klöverberg i Jörns socken där han bosatte sig. Han
ägde nybygget redan före flyttningen.
Olof Hansson Nordendahl var soldat på roten l 03 Norrlänning i Böle 181 5- 1820. Johan August Nordendahl
Dahlqvist var soldat på roten 45 Dahlqvist i Hjoggböle 1845- 1872.
l landsarkivet i Härnösand finn s ett kortreg ister över personer och orter i resolutionskoncepten. Det är synd
att detta regi ster inte är tillgängligt på interneteller på cd-rom. Resolutionsprotokollen i Västerbotten finns
bevarade ända från 1808, trots att Umeå stad brann år 1888. Dessa källor måste ha klarat hranden på något
sätt . På Kunskapskällan på Skellefteå museum finn s resolutions-koncepten från 1808-1817 samt för år 1839.
Övriga år måste man beställa från SV AR.
l början av varje år finns ett register i datumordning som går ganska snabbt att ögna igenom. Årets
beviljade nybyggen finns också i en egen sammanställning vilket gör det lätt att snabbt hitta utsyningar
och tillstånd för nybyggen. I Skellefte sockens historia del l finns en tabell som J.G. Westintagit fram
. vilken visar när nybyggena i norra Västerbotten fick sitt tillstånd. Den tabellen är användbar, men det
finns några fel i tabellen. l min kommande bok om 1800-talet kommer en rev idering av den tabellen där
man även ser den förste nybyggarens namn, varifrån han kom, var han var född samt vi lken social
ställning han hade. Om man söker utsyningen för ett nybygge, vi kan som exempel ta nybygget Västra
Stavträsk i Jörns socken. I tabellen ser vi att nybygget fick sitt tillstånd 181 O. Vi går då tilllänsstyrelsens
resolutionskoncept för 181 O. Vi går in på första kortet och längst fram kommer det kronologiska registret
för året- "Sökandens namn och hemvist". Efter det finns sammanställningen över årets beviljade
nybyggen - "Förteckning på utfårdade frihetsbrev å beviljade nybygges inrättningar i Västerbotten under
loppet av år ... ".Där får vi veta att nybygget fick sitt tillstånd 29 september och sökande var Johan
Anderssons änka i Hornsträsk. Vi går då tillbaka till det kronologiska registret på 29 september och där
får vi fram att ny bygget finns behandlat på sidan 360. Sedan går vi till sidan 360 och får där fram
tillståndet samt häradsrättens utsyning.

Länsräkenskaper.
På Riksarkivet finns även Länsräkenskaper för Västerbotten . Materialet omfattar åren 1630- 1820. l
Västerbottens läns länsräkenskaper, verifikationer kan man hitta datum för resolutioner och
kortfattat vad beslutet gäller. Här finns även kortfattat om resolutioner före 1808. Här kan man bLa. hitta
upplåtelser av allmänningar för olika ändamål, bLa. för renbetesmark, nybyggen, fjällträskfisken och
slåttermark. Innehållet i l ä n s r äke n ska
pern~
rikt och varierat. En bra presentation över detta material finns i
en artikel av Maud Lindeberg i Släktforskarnas årsbok 2002. Dessutom har Håkan Skogsjö gett ut ett
temanummer nr 2 1989 s. 16 av Släkthistoriskt forum som handlar om mantalslängder. Här finns även
uppg ifter om vad man kan hitta i länsräkenskaperna. Västerbottens läns landsbok finns mikrofilmat åren
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1654-1699, landsbokens verifikationer finns mikrofilmade åren 1642-1698 samt Västerbottens läns
verifikat åren 1654-1699 l SV AR-pärmen hittar man att verifikationerna består av kvittenser avseende
inkomster och utgifter samt olika s lag av längder. Längderna är bl.a. bötestängder (sakören), tiondelängder,
avkortningslängder samt bevillnings- eller kontributionslängder, t.ex. för allmän kontribution, län- och
betalningsavgiften (infördes 1719 som avbetalning på statsskulden efter Stora nordiska kriget) samt
slottsbyggningshjälpen. Från 1800-ta let finns särskilda inkomst- och fastighetstaxeringslängder bland
fögderiernas verifikationer. Forskningsarkivet har mikrofilmat taxerings längder för Skellefteå socken vart
tionde år från 1820 och mot slutet av århundradet. Man håller nu på med att scanna in detta material.

Kammarkollegiets handlingar.
Ett annat källmaterial som tar upp ungefår samma ämnen som redovisas ovan är kammarkollegiets
handlingar vilka finns på Riksarkivet i Stockholm. På Riksarkivet finn s ett kortregister efter orter till detta
material. Handlingarna för Västerbotten fanns på tredje provinskontoret som olyckligtvis drabbades av en
förödande brand 1802. Före det året finns mycket lite bevarat. Här finn s uts lag rörande tvister som berör
nybyggen, anläggning av sågverk, kvarnar och bruk, kalkbruk, kronomark, beskattning. Tyvärr finn s inte
kortregistret tillgängligt i något annat medium. Att själv ta sig till Riksarkivet är ett stort företag men det
finns hjälp att få. En person som jag själv anlitat är Rut Hansson som är pensionerad arkivarie på
Riksarkivet. Hon letar fram material och tar l 00:-/timme. Sedan betalar man kopiorna till Riksarkivet och
där är avgiften 4:-/kopia. Rut Hansson har adress och telefonnummer Gröndalsvägen 9, 134 60 Ingarö, tel
08-57 02 82 39 (kvällar och helger).

Nybyggen.
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Ovan har berörts vid flera tillfållen utsyningar av nybyggen. Kortfattat kan sägas att efter 1808, då vi har
länsstyrelsens resolutionskoncept, finns alla utsyningar bevarade. Före 1808 är läget svårare. En del
utsyningar finns i domböckerna men långt ifrå n alla. På grund av denna brist är det svårt att få fram den
förste nybyggaren för många nybyggen. Det är inte alls säkert att den förste person som redovisas under
nybygget i husförhörslängden är den förste ny byggaren. Ofta dröjer det ett tag innan nybygget redov isas i
husförhörslängden. De personer som fann s på nybygget redovisas under s in gamla boendeort. Det är
också vanligt att ett nybygge bytte ägare under de första åren. Den som utsynade och fick tillstånd för
nybygget kunde välja att sälja nybygget. Man kan ibland hitta tidiga nybyggare i mantalslängderna. ·r.ex.
hittade jag själv ytterligare två nybyggare för Flocktjärn i mantalslängderna. Tyvärr finn s endast vissa års
mantalslängder filmade i slutet av 1700-talet. De längder som finns filmade är 1775, 1795, 1796, 1797,
1798, 1799 samt 1800. Sedan finn s de filmade vart 5:e år. På grund av Umeå stads brand 1888 saknas
länsstyrelsens exemplar för åren 1776-1794. Men för en socken som Skellefteå finn s dessa längder
bevarade på landsarkivet i Härnösand. De har ursprungligen ingått i lokala arkiv såsom
häradsskrivararkiv, kronofogdearkiv och länsmansarkiv. Uppgifter om de första nybyggarna kan man
även ibland hitta i kartbeskrivningarna till nybyggena. Det är en god ide att titta igenom kartmaterialet
som finns mikrofilmat på Kunskapskällan, Skellefteå museum.

Lagfartsböcker.
Ett viktigt källmaterial för att följa ägare till fastigheter i nyare tid är lagfartsböckerna som finn s på
tingsrätten. Här kan fastigheter följas från ca 1870 till i nutid. Detta förnämliga källmaterial har bl.a.
använts av Thore Sjögren i hans böcker om fastigheterna i Skellefteå stad. l lagfartsböckerna kan man
kortfattat följa en bys olika fastigheter. Här redovisas köpare, säljare, datum samt fastighetens benämning
och storlek i mantal. Man får även fram när säljaren hade förvärvat fastigheten. Om man vill ha fler
uppg ifter som t.ex. köpesumman måste man gå till själva lagfarten. Tyvärr kommer detta material att i
dagarna skickas tilllandsarkivet i Härnösand. Vid ett samtal med arkivarie Astrid Forsberg berättade hon
att tankar finns att scanna in materialet som då kan tillgängliggöras på nätet. Om det blir så, kommer man
att börja med den del av materialet som sitter löst i stålpärmar, dvs. från 1940 och fram till i nutid. Inget
beslut är ännu fattat. Blir detta av kommer tillgängligheten att öka till gagn till den lokalhistoriska
forskningen. Detta material är dock mycket omfattande och det lär dröja innan allt är klart.
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Byorganisation under 1800-talet i skellefteåregionens byar
Elisabeth Engberg, Doktorand vid institutionen för historiska studier, Umeå Universitet
Vid 1860 års utgång hade Skellefteå landsförsamling 15 639 invånare och 3 083 matlag. Den officiella
1
statistiken berättar vidare att sedan 1856 hade 2 437 barn fötts i församlingen och l 383 individer av lidit.
Landsförsamlingen motsvarade vid denna tid i stort sett hela Skellefteå socken. Merparten av den officiel la
statistiken fördes på församlingsnivå, varför den både ytmässigt och befolkningsmässigt stora
Skellefteåregionen i många historiska källor lätt ter sig som ett homogent, relativt konturlöst om råde, vid
s idan av mer differentierade regioner. 2
Men de officiella källomas bild av skellefteåregionen är inte alldeles rättvisande. l socknen fanns visserligen
en kyrka, men mer än tvåhundra byar, varav många var av en betydande storlek. Onekligen saknade bygden
länge riktigt stora industrier, men det fanns orter som var mer industrialiserade än andra. Under hela 1800talet var jordbruk den dominerande näringen, men det fanns byar i socknen som tidigt började få
tätortskaraktär. l dessa byar minskadejordbruket i betydelse samtidigt som det började bli ett påtagligt ins lag
av andra yrkeskategorier än bönder i befolkningen. Olika byar uppvisade olika utvecklingsmönster.
För att få en motbild till de officiella källornas bild av 1800-talets alltigenom likformiga Skellefteå är det
nödvändigt att flytta fokus från sockennivå till bynivå. Då framträder den stora regionen i andra nyanser och
det blir möjligt att skönja konturer och regionala skillnader också inom socknen. När fokus riktas mot
bynivån öppnas nya perspektiv på det historiska Skellefteå.

Byn i centrum
Jag skulle vilja komma med det något motsägelsefulla påståendet, att för stora delar av befolkningen var byn
den viktigaste och den mest centrala platsen i 1800-talets Skellefteå. l byn fanns gården, ägorna och det
dagliga arbetet. Där fanns familjen, släkten och grannarna, ofta sedan många generationer. Utan större
spekulationer kan man nog anta att under 1800-talet var hembyn, möjligtvis tillsammans med sockenkyrkan,
centrum och navet i många människors världsbild.
Liksom de flesta socknar längs kusten i övre Norrland hade Skellefteåregionen en mycket välutvecklad
byorganisalion , där byns gemensamma angelägenheter avhandlades av hemmansägarna inom bystämmans
ram. Byorganisationen var inte föreskriven eller reglerad i lag på samma sätt som sockenstämman,
utan var en organisation som hade växt fram ur byarnas behov av att reglera sina egna angelägenheter.
Bystämman hade därför en helt självständig ställning gentemot socknens beslutande och administrativa
organ. Byn som administrativ enhet var dock inte ointressant för beslutsfattarna i socknen.
l den till ytan stora socknen var det många gånger nödvändigt att använda sig av olika indelningar för att
kunna kommunicera med sockenborna och organisera gemensamma angelägenheter. Byaorganisationen var
till exempel av stor betydelse när utdelningen av undsättningsspannmål skulle organiseras under det tidiga
1830-talets missväxtår. 3 Byåldermannen, byns utsedde företrädare och talesman, tycks ha fungerat som en
slags kontaktperson mellan byamännen och socknen. Sedan gammalt var också en mängd indelningar av
socknen baserade på den befintliga bystrukturen, till exempel soldatrotar, fattigrotar och husförhörsrotar.
Den mest omfattande studien som gjorts av den norrländska byorganisationen är Olov l sakssons
doktorsavhandling från 1967, Bystämma och bystadga. Organisationsformer i övre Norrlands kustbyar. 4
Isaksson diskuterar hur den norrländska byorganisationen har rötter tillbaka till medeltiden. Många av de
större byarna längs älvdalarna och kusten var redan under 1500-talet så folkrika och tättbebyggda att det var
nödvändigt att på olika sätt reglera näringsliv och samhällsliv i byn. Gemensamma överenskommelser
behövdes göras, till exempel om vilka regler som skulle gälla för jordbruk och fiske inom byns område. Det
kunde handla om vid vilken tidpunkt kreaturen skulle släppas ut på bete, var rågångarna gick eller vem som
skulle ansvara för att byns hagar var i gott skick. För att stärka särskilt viktiga muntliga överenskommelser
som gjordes var det vanligt att byamännen gick till tinget för att fastställa det som avtalats. Av tinget
fastställda överenskommelser, så kallade tingsförbud, var vanliga i Västerbottens byar redan under
1

Bidrag till Sveriges officiella statistik 1860, Tabell N:o l. Rikets folkmängd den 3 1 december 1860 efter kön och
civilstånd jemte antalet matlag, samt vigde, födde och döde under åren 1856-1860, sockenvis inom hvarje län. 24)
Westerbottens län.
2
Inom ramen för projektet Kulturgräns Norr ha ~ock
uppmärksamhet riktats mot de gränser och regionala skillnader
som fanns inom Skellefteå socken. Se till exempel Anders Brändström & Birger Winsa: Två uppsatser om nordsvenska
~iftermålsön.
Umeå 2001
o Se till exempel sockenstämmoprotokoll Skellefteå, 15 juni 1834 § 2.
4
Isaksson Olov: Bystämma och bystadga. Organisationsformer i övre Norrlands kustbyar. Uppsala 1967.
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1600-talet, vilket Olov Isaksson menar tyder på att det redan då fanns en fast byorganisation. Fö~
byamännen var tingshandlingar värdefulla dokument som bevarades omsorgsfullt i byakistorna. An idag
finns en stor mängd tingsresolutioner från 1700- och 1800-talen, ofta svårlästa sådana, bevarade i byarkiven
i skellefteåregionens byar.

Bystämman som beslutande organ

;en
!n

lag

ch

an,

s

far

a
n

Även om sedvänjan att fatta beslut och göra överenskommelser på bynivå sannolikt funnits mycket länge,
formaliserades bystämman som beslutande organ omkring mitten av 1700-talet. Det var vid denna tidpunkt
byordningar fastställdes i de flesta av länets byar. De flesta byordningar i skellefteåregionen är daterade
omkring 1750.6 Fastställande! av byordningar var ett centralt statligt initiativ som framför allt hade till syfte
att utveckla lantbruket. Det tidiga 1700-talet präglades av något vi brukar kalla merkantilismen. Landets
tillgångar, som handel och jordbruk, skulle utvecklas. Byordningen var tänkt som ett redskap med syfte att
stimulera utvecklingen av jordbruket på den svenska landsbygden. Från central nivå utformades 1742 ett
förslag till byordning som skulle kunna användas som förlaga, den så kallade mönsterbyordningen.
Landshövdingen i Västerbotten, Gabriel Gyllengrip, arbetade mycket målmedvetet för att byordningar skulle
införas i länet. Mönsterbyordningen i mer eller mindre modifierad form kom därför att få stort genomslag i
7
Västerbotten.
1 1742 års förslag till byordning gavs åldermannen, byns talesman och företrädare, rätt att vid behov
sammankalla "grannarna" för att fatta bes lut om sådant som var av gemensamt intresse för hemmansägarna i
byn. Det var bara skatteägarna, de som ägde i mantal satt jord som hade direkt inflytande över byns
gemensamma angelägenheter. För de egendomslösa som bodde inom byn var bystämmans dörr stängd.
Byordningen gav även bystämman rätt att hindra oönskad inflyttning till byn. Ingen fick slå sig ned på byns
mark utan byamännens gemensamma godkännande. Men mellan bönderna i bystämman rådde demokrati.
Varje hemmansägare hade en röst. Åldermannen kunde i de flesta byar, med stöd av byordningen, hävda att
de eventuellt frånvarande fick nöja sig med de närvarandes beslut.
Den viktigaste bystämman under året ägde i Västerbotten rum under våren, vanligtvis den l maj. Då gjordes
överenskommelser inför sommarens sådd och skörd och det bes lutades när djuren skulle släppas ut på bete.
Majstämman, som den vanligtvis kallades, var också det tillfålle när byålderman för det kommande året
skulle utses. Traditionen med maj stämma lever fortfarande kvar i många av norra Västerbottens byar, även
om ärenden kring sådd och skörd har kommit att ersättas av överläggningar om cykelbanor och bredband.
Bystämman hölls vanligtvis he mma hos åldermannen och kallelse gick med budkavle eller skriftligt
meddelande genom byn, ofta efter en särskild turordning bönderna emellan. I Medle, en av de större byarna i
Skellefteå älvdal, fördes en skriftlig kallelse till bystämman från hemman till hemman. Var och en bekräftade
med s itt bomärke på baksidan av kallelsen att han tagit del av densamma innan den fördes vidare till nästa
hemman. För att kontrollera att alla berörda hade underrättats skulle den skriftliga kallelsen bäras tillbaka till
avsändaren när den kom till det sista hushållet i byn. Hur en sådan budkavle kunde se ut visar ett till synes
lika mödosamt som omsorgsfullt skrivet dokument frå n februari 1840 i Medle byarkiv.

"Ofördröjligen skola Med/e Byamänn Innställa sig hos Jonas Lundberg på Bya Rådet, Söndagen den
23jefebruari Kl. 3 ejter.m.d. då de uteb/ifvande må skylla sig själjva, samt få godkjänna all Ö.fver
läggning i alla ajseenden dett som Byamännen, de närvarande besluta.
Skellefteå Medle d. 22febru. 1840
Delta befaller
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Anders Olofsson A lderman
P S Orderet återbäres af den sista innehajvaren i byn. "8
Man kan notera att kallelsen gick runt i byn dagen innan bystämman skulle äga rum. Det fick gå undan.
Kallelsen visar dessutom att byordningens bestämmelser om de frånvarand es sky ldighet att finna s ig i fattade
beslut tillämpades i byn.
Vid bystämmans sammanträden fördes protokoll över de fattade besluten. Åldermannen tycks ha fungerat
som ordförande och sammankallande, medan protokollen kunde föras av olika personer. I majoriteten av de
byar jag har undersökt alternerade åldermannaskapet mellan byns bönder efter en särskild turordning, men
det förekom också att åldermannen utsågs genom lottning. Så var fallet i Storkåge. I byordningarna
föreskrevs ofta att å ldermannen skulle utses genom val, men i Skelleftebygdens byar tycks man ha hållit fast
s

1saksson 1967,sid 126ff.
Isaksson
1967, sid 172.
7
Isaksson
1967,
sid 134- 139.
8
Medle byarkiv, förva ras i Medle Bönhus.
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vid en gammal ordning och struntat i byordningens bestämmelser på denna punkt. Så var det i hela
9
Västerbotten. Trots benämningen ålderman var uppdraget som byns företrädare inte enbart förbehållet män.
När ålderman skulle utses i Sunnanå 1855 tillföll uppdraget en kvinna. Enligt turordning utsågs änkan Eva
Lisa Pehrsdotter i egenskap av hemmansägare i byn, att sköta uppdraget som byns talesman och företrädare
10
under det kommande året.

En unik bild av bylivet
Bystämmoprotokollen, som i stor utsträckning finns bevarade i många byarkiv i Skelleftebygdens byar, ger
en unik bild av bylivet och av vilka frågor som var viktiga att hantera i lokalsamhället. Det är i huvudsak
protokoll från 1800-talet som finns kvar i byarkiven. l de majoriteten av de byar jag har studerat börjar de
full ständiga protokollserierna runt tidsperioden 1830-1840. De rikaste byarkiven finn s ofta i de större byarna
och på de orter där ståndspersoner med administrativa fårdigheter var bosatta De tidigaste protokollen har jag
funnit i Degerbyns byarkiv, från åren 1794, 1803 och 1817 samt i Byske byarkiv från 1827.
En av anledningarna till att bystämmoprotokollen är ett så unikt material är att protokollen vanligtvis fördes
av allmogen. l de allra flesta fallen är det någon av byns bönder som mer eller mindre skickligt fört pennan
och tecknat ned de gemensamma besluten. Att hitta skriftliga källor som kan ge oss en bild av hur vanligt
folk resonerade och tänkte är mycket ovanligt i vår bondebygd, där de flesta var oskolade.
Sockenstämmoprotokollen skrevs av kyrkoherden, andra officiella källor bär spår av andra överhetspersoners
penna. Därför är bystämmaprotokollen ovärderliga för att komma nära den vanliga människan och komma
nära vardagslivet i det viktigaste sammanhanget för majoriteten av befolkningen i 1800-talets Skellefteå: den
egna byn.
För forskaren rymmer därför byarkiven ett högintressant källmaterial med stor potential som i mycket liten
utsträckning hittills utnyttjats i forskningssyfte. Bystämmaprotokoll och andra byahandlingar öppnar för nya
regionala perspektiv på Skellefteåregionen, men framför allt för nya perspektiv på lokalsamhällets förändring
under 1800-talet. Tillgängligheten till Demografiska databasens datoriserade kyrkobokföringsmaterial från
Skellefteå gör det också möjligt att sätta in det rika källmaterial som skellefteåregionens byarkiv erbjuder i
ett större sammanhang. Bilden av det tämligen konturlösa, statiska bondesamhälle som kommer till uttryck i
de officiella källorna på sockennivå kan komma att nyanseras.

Byarkiven och framtiden
För framtiden är det två frågor som framför allt är angelägna att beakta avseende de rika byarkiven i
Skellefteåregionen. Dels handlar det om att bevara det unika materialet fOr framtiden. Dels handlar det
om att göra byarkiven mer tillgängliga fOr forskning. Ä ven om åtskilliga av skellefteåregionens byarkiv
finns deponerade på folkrörelsearkivet i Skellefteå förvaras fortfarande många handlingar traditionsenligt
hemma hos byns ålderman eller på annan plats i byn. För många byar är byarkiven än idag en viktig del av
den egna identiteten och den egna historien som man vill värna och behålla i den egna byn. För en historiker
är detta inte svårt att förstå, även om det i de flesta fall gör arkiven mera svåråtkomliga för forskaren. Så
länge det finns intresse i byn för de gamla handlingarna bevaras de ofta omsorgsfullt. Det finns dock en fara i
att de gamla byhandlingarna med tiden riskerar att bli bortglömda om de förvaras hos privatpersoner. Jag har
talat med företrädare för flera byar i regionen där tidens gång, kombinerat med ointresse, gjort att man inte
längre vet var byarkivet finns, eller om det finns något arkiv överhuvudtaget. Idag är kanske okunskap och
ointresse det största hotet mot detta värdefulla kulturarv.

Finns det då något sätt att öka tillgängligheten till byarkiven samtidigt som byarnas önskemål om
att värna sitt eget material tillgodoses? Att deponera materialet på Folkrörelsearkivet är givetvis en
bra lösning, inte minst får de byar som själva inte har möjlighet att ägna tid åt att sköta sitt arkiv.
Byns äganderätt och förfoganderätt till arkivet bibehålls samtidigt som vården sakkunnigt sköts av
arkivet. Den digitala tekniken med scanning och digital lagring av gamla dokument skulle också
kunna vara ett sätt att öka materialets tillgänglighet.
Ett första steg skulle kunna vara att göra en inventering av vilka arkiv som idag finn s i byarnas ägo och var
de finns. Jag har i min egen forskning förgäves letat byarkiv från de nordvästra delarna av socknen, utan
resultat. Kanske skulle ett samarbete med Skellefteås byautvecklingsråd vara en väg framåt för att bevara
detta unika källmaterial för eftervärlden. Vi kan inte stillasittande se på att detta kulturarv skingras. Upp till
kamp, alla lokalhistoriskt intresserade i Sk~fteårgion!
9

Isaksson 1967, sid 283-288.
Bystämmoprotokoll Sunnanå 4 maj 1855 . Sunnanå byarkiv, Folkrörelsearkivet Skellefteå.
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Två ämbetsberättelser från 1867-68
Allan Boström
J samband med mina byaforskningar var jag på Riksarkivet för några år sedan för att ta del av vissa
handlingar. När jag i en paus tittade mig omkring i den forskarsal jag satt i, hittade jag ett par
intressanta rubriker. Den ena var ämbetsberättelser från läkare ute i landet och den andra handlade om
fångtransporter. Bägge lätför spännandeför att låta dem vara. Kanskefanns Skellefteå med? Så var
fallet. Skellefteåfanns representerat både med läkarrapporter och fångtransporter.
Om vi tittar på läkarrapporten så är en mängd siffror kanske inte så intressanta. Däremot
ger bilagan liv åt doktorns arbetsuppgifter Jag valde att titta på nödåret 1867, men fann ingen
uppseendeväckande skildring av nöden hos befolkningen. Däremotfanns i ämbetsberätlelsens bilaga
intressanta redovisningar av enskilda fall. Handstilen är inte så lätt att tyda ochför vissa ingrepp har
jackuttryck på latin används. Därav vissa gluggar i berättelsen.

Bilaga till ämbetsberättelse från Skellefteå distrikt fOr år 1867
Till följd av foreskrift får jag anmäla några sjukdomsfall, ehuru desamma icke göra anspråk
på att f6rete något av intresse.
a) Har opererat nybyggare Aron Anderssons i Myrliden tvåårige son för enkel dock fullständig
harläpp
b) En arbetskarls hustru hade underkäken luxerad å båda sidor. Fåfångt forsökte jag i flera repri ser
att under nedtryckande av oxeltänderna med tummarna samt uppskjutande av underkäkens
framsida häva luxationen, vilket forst lyckades sedan jag satt två korkar å vardera sidan mellan
oxeltänderna, placerat kvinnan på golvet och med ....sade fingrar under hakan med all kraft
upplyftade underkäkens framsida. Luxationen hade uppkommit vid gäspning.
c) På ett barn från Lövånger som angavs ha svårighet att kasta vatten, har de sammanväxta .... ema
blivit åtskilda genom manuell handläggning utan incision.

:t

d) Ur örat på ett barn uttogs med en böjd och plattad sond en instucken ärta.
e) En dräng hade fått överarmen i ett tröskverk. Svårläkt. (Lång beskrivning av fallet)
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t) Tångforlossning av tre kvinnor. Två var framstupa kronbjudning, hos en vidöppen
ansiktsbjudning.
g) För l Oå 15 år sedan rådfrågades jag av ett fruntimmer från en grannsocken som aldrig haft
menstruation. A v anledning befanns vid undersökning slidan en tum innanfor (o vi .... ?)
sammanväxt och bildande ett fullständigt (valv?). Försök till operation ville hon ej underkasta
sig.

Sammanträffande med Herr NN på ett bröllop några år därefter, kom jag tillfälligtvis att göra
honom den frågan, om han vore gift, därpå det svar erhölls, att han var det sedan ett par år
med Herrarne HH:s syster. På min oskyldiga fråga om HH hade flera systrar, erhöll jag det
svar, att det var en enda, således samma person som jag sedan flera år tillbaka visste vara en
så ofullständig kvinna. Min förvåning dolde jag dock för mig själv, ulan all yttra ett ord. Eget
nog, att kunna vara gift i flera år synbarligen utan kännedom om ett sådant bildningsfe/l
Mannen är dock inte från oskuldens förlovade land, han är från Stockholm. Han har dock
sedermera sök skilsmässa, och är nu nyligen omgift, troligen med bättre lycka, samt bosatt här.
Skellefteå den 8 mars 1868
J. D Lindström
Provinsialläkare
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Provinsialläkare Johan Daniel Lindström presenteras i
"Gustaf Renhorns Gamla stadsbor del II. "
Han var född i Vadstena 18l 2.
Ar J842 blev han distriktsläkare i Skellefleå distrikt
och 1950 provinsialläkare.

Ur Renhorns levnadsbeskrivningen saxar vi ...
"Han ansågs vara en mycket skicklig läkare och åtnjöt folkets förtroende . "
"Till Skellefleå distrikt hörde då Byske och Jörn och doktor Lindström brukade säga, när han
begav sig ut på de långa sjukresorna i socknen: ' När jag kommer fram, är den sjuke antingen död
eller så sitter han uppe och äter palt'. "
"En dag kom till doktorsgården tidigt på morgonen en bonde, som varken talade eller svarade,
bara satt och gapade. En jungfru anmälde patienten för doktorn. Denne gick ut och gav den sjuke
en rungande örfil. Käken gick i led och mannen var botad. "
Med. doct. J D. Lindström avled 12 februari 1869. Han blev själv ett offer för den nervfeberepedemi, som då gick över bygden och som hanförsökte bekämpa.

Fånglistor för 1868 (Skellefteå)
Nutida ättlingar till den här omnämndafamiljen har ingen anledning skämmas ty detta var under
storsvagåren då många tvingades att stjälaför att kunna överleva. Den hade dessutom drabbats av andra
olyckor, bl. a. hade "tre kokreatur och en oxe" dödats av blixten några år tidigare.

a -e häktade 9 oktober

a) Nybyggardottern Maria Lovisa Möller, 20 år, från Blankselet, Jöms kapellfårsamling.
Dömd 26 okt 1867 får fårsta resan stöld av kreatur å marken, däribland även en häst,
till ett års straffarbete samt att i fem år vara medborgerligt fårtroende fårlustig.
Brunt hår, bruna ögon.
b) Samtidigt dömdes hustru Marta Amanda Westin, 25 år, från Blankselet, till sex
månaders straffarbete får kreatursstöld samt att i fem år vara medborgerligt
fårtroende fårlustig. Hon har svart hår, blå ögon, medelmåttlig växt.
c) Hustru Marta Catharina Möller från Blankselet, 50 år, har grått hår, blå ögon, långt
ansikte, kort växt, för kreatursstöld dömd till sex månaders straffarbete (och med b.
fårlust enl a,b ovan)
d) Nybyggarsonen Carl GustafMäller från Blankselet, 18 år, ljust hår, mörkblå ögon,
runt ansikte, fem fot tre tum lång, fcir kreatursstöld till sex månaders straffarbete etc
e) Nybyggare Gustaf Olofsson Möller,.illankselet, 60 år, fcir kreatursstöld till sex
månaders straffarbete etc. Grått hår, blå ögon, runt ansikte. Fem fot sju tum lång.
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Förre stadstjänaren Johan Lindgren, 28 år, dömd för första resan snatteri till sex månaders
fängelse. Sex fot lång. Häktad 28 september.
Nybyggarsonen Johan GustafMöller, Blankselet, 24 år, dömd 23 oktober för kreatursstöld
till sex månaders straffarbete etc enl a-d ovan. Häktad 28 oktober. Ljust hår, blå ögon,
långt ansikte. fem fot sex tum lång.
Den 21 september 1867 dömdes bondedottern Fredrika Nilsdotter, Kusmark, 22 år, av
Skellefteå Häradsrätt till 25 Rdr böter för överdådigt körande å gata.
Den 20 mars 1868 förvandlades straffet till 5 dagars fängelse vid vatten och bröd
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Kommentar: Källa: Karl Fahlgren, Skellefteå 1845-1945
Johan Lindgren tillträdde år 1859 tjänsten som stadstjänare/stadsvaktmästare i Skellefteå stad.
Aren 1860-1862 byggdes stadshuset. I stadsstyrelsens protokoll för den 3 september 1860
sägs:
"Stadsvaktmästaren Lindgren erhöll uppdrag att emot ersällning hava uppsikt å arbetsmanskapet
vid stadshusbyggnaden, och bemyndigades han att avskeda dem, han ansåge ejfullgöra sina
skyldigheter, samt all klassificera övrige, som bibehöllos, till den dagspenning, varav de kunna
göra sig förtjänte."
I november 1857 åtog sig källarmästare J. Lundeberg att efter mörkrets inbrott på sin gård hålla
tvenne lyktor, så högt uppsatta, att de ej kunde nås från marken. Dessa lyktor skulle avslöja
berusade och motverka fylleri och oordning.
Tre år senare följde staden efter. Då rekvirerades (telegrafiskt) fyra fotogengatulyktor från
Stockholm. De uppsattes på rep spända över gatorna och fästade i husknutar eller stolpar.
Samma år utsågs J. Lindgren tilllykttändare. Han skulle åtnjuta en avlöning av 50 öre rmt för varje afton,
som han tände och släckte lyktorna. Försummade han sina åligganden, skulle han dels förlora avlöningen,
dels böta det dubbla. För alla de "ofall" som drabbade lyktorna skulle han ansvara. Ordföranden i
drätselkammaren skulle vaka över, hur lykttändaren fullgjorde sitt uppdrag, samt bestämma vilken tid
tändningen och släckningen skulle äga rum.

De dömda från Blankselet Källa: Husförhörslängder
Blankselets by ligger (låg) vid Byske älv mellan Åselet och Myrheden. De dömda tillhör
samma familj , inhyses Gustaf Olofsson Möller, f 1809 i Arvidsjaur och hans hustru Martha Caj sa
Björk, f26/4 1817 i Jörn och deras fyra äldsta barn.
Den äldsta dottern, Martha Amanda, var gift sedan 1862 med Jonas Anton Westin, f i Piteå 1835.
Han dömdes av Piteå Häradsrätt den 22 juni 1869 till ett års straffarbete för rentjuvnad.
Martha Amanda verkar ha dömts på 70-talet (79?) för andra resan stöld till ett år och sex månaders
straffarbete.
Gustaf Olofsson tog tillnamnet Möller i början på 60-talet.

Förutom ovan nämnda barn hade familjen fyra till:
Olof Edvard
9 sept 1854
Lars
8 nov 1856 Gift i Hednäs
Jonas
3 sept 1858
Fredrika
7 maj 1861 Gift med Anders Viklund, Nyheden
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Skeppsbyggen vid Kinnbäck
Per Andre
År 1800 byggdes det två fartyg på FURUHOLMEN i skärgården utanför Kinnbäck, den nordligaste kustbyn
i Skellefte socken. skeppsbyggmästare för båda var Eric Norlund ( 1763-1852) från Piteå stad och skeppen
1

var lika stora- 13 Y2 famnars köl (24,3 m). l
Det ena fartyget ägdes av Johan Nilsson Degerman, handelsman från den mäktiga Degermansläkten i Piteå
stad. Om detta skepp vetjag endast att det sköts ut från stapelbädden hösten 1800.
Det andra ägdes av Sivert Lundberg och Lars Samuelsson Degerman, hälften var, och med det fartyget fick
häradsrätten i Skellefteå mycket bekymmer.
SIVERT LUNDBERG ( 1737-1802) var född i Ljungå i östra Jämtland, arbetade vid denna tid som
såginspektor vid Brännfors såg där han också var delägare, hade hemman i Kinnbäck och bedrev handel.
LARS SAMUELSSON DEGERMAN ( 1767- 1833) var född i Piteå, ägde 1788 hemman i Degerbyn,
Skellefteå, var handelsman, skeppare och delägare i sågverk.
Arbetet på kompanjonernas fartyg började redan i januari 1800 då skeppsbyggmästaren under 5 dagar i
Kinnbäck gjorde mallar efter skeppsritningen. Senare byggdes de två fartygen på Furuholmen, parallellt i
154 dagar medan man arbetade enbart på det Lundberg- Degermanska skeppet i ytterligare 21 dagar. l
skeppsbyggmästarens räkning kallas detta fartyg för "Proosen", kan det vara en byggmästarestavning för
"Procent"? Fartyg hette vid denna tid sådant som "Contant" "Active" o dyl.
Efter utskjutning hösten 1800 gjordes fartyget snabbt klart och avseglade omedelbart söderut med Degerman
som skeppare. När landsfiskalen skulle instämma denne till tinget i november 1800 kunde han inte nås, han
var då redan till sjöss.
Landsfiskalen hade först anmält fartygsbygget till Konungens Befallningshavande i Umeå som dock hänvisat
honom till Häradsrätten i Skellefteå. Där anklagade fiskalen Lundberg och Degerman för följande:
l. Utan utsyning och stubböresavgift hade de fållt skeppsvirke på kronans skog.
2. Fartyget var större än vad som behövdes för att föra ut deras "egen avel" (dvs det som
producerades på den egna gården).
3. Trots förbud hade fartyget fårdigställts.
4. Fartyget påstods vara försålt till OlofTjernström, borgare med rätt att segla med större fartyg,
2

en överlåtelse som landsfiskalen ansåg vara ren bluff. Ä ven Tjernström anklagades därför. l
Att landsfiskalen anmälde skeppsbyggarna för att de olovligen tagit virke i kronans skog måste väl i dag
synas rimligt. Men år 1800 var gränsen mellan byaskog och kronoallmänning mycket osäker. Att bevisa
virkesstöld från kronoskog var därför ofta vanskligt.
Det var städernas borgare som borde sköta handel och sjöfart, ansågs det denna tid. "Bondeseglationen" hölls
tillbaka genom många regler. År 1786 fick bönder dock rätt att bygga och använda däckade skepp av viss
storlek och 1789 medgavs att de fick transportera inte bara "egen avel" utan även "grannars avel" (varvid alla
sockenbor av allt att döma ansågs vara "grannar"). Denna utvidgade regel ville fiskalen tydligen nu inte
pammna s1g. 3/
o

•

•

Då alla anklagade inte inställde sig vid hösttinget 1800 uppsköts målet- medan det nybyggda fartyget
troligen försåldes söderöver, vilket var vanligt.
Efter flera uppskov måste landsfiskalen hösten 1802 medge att skeppsbyggarna överklagat K
Befallningshavandes bes lag på fartyget till Rikets Kammarkollegium, men att något utslag därifrån ännu inte
kommit. Han kunde därför inte slutföra s in wian och målet försvinner därefter ur domboken.

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
22

Skelleftebygden 2003/1
Sivert Lundberg byggde skepp redan före år 1800. Två av dem känner jag till. Tillsammans med
handelsmannen Nils Degerman från Piteå stad byggde Sivert 1786 snauskeppet "Concordia" på Renholmen
vid Aby älv. Skeppet övertogs snart av Ni ls Degerman ensam. Åbybönder levererade skeppsvirke varom det
iiiiiiiiiii
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blev en tvist som var svårlöst sedan Degerman avlidit 1789. /
Ar 1797 byggde Sivert i Kinnbäck (troligen på Furuholmen) snauskeppet "PostilJonen". Byggmästare var då
Nils Petter Sandström från Hortlax (bror till skeppsbyggaren, skepparen och handelsmannen Johan
5

Sandström som flyttade till Skellefteå och 1816 förvärvade egendomen Carlgård). /

ck

Så snart "PostilJonen" var fårdig, våren 1798, sku lle skepparen Nils Lundberg med sin faders nya fartyg bege
sig på "sjöresa åt rikets södra provinser, därunder han kommer att passera främmande kust". Därför avlade
hela den påmönstrade besättningen vanlig sjömansed inför häradsrätten. Styrman och e n matros var från
Piteå stad, övriga besättningsmän från o lika byar i Skel lefteå . Totalt var de 7 man utom skepparen. Styrman
6

var 49 år, övriga mellan 19 och 28 år gam la. !
Lars Degerman, som var 30 år yngre än Lundberg, fortsatte som skeppsbyggare på flera håll. Hösttinget
1804 anklagades han för att olovligen huggit skeppsvirke på Gärdsmarks byaskog och vårtinget 1806 gällde
7

anklagelsen virke från kronoskog vid Varuträsket. /

man
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visat

Degerman lärde sig till styrman på sitt eget sätt. Han ägde l 797 tillsammans med bonden Per Jönsson i
Tåme, en brigantin med det originella namnet "Gustaf Adolphs Glädjetid" (Man kan gissa att namnet avsåg
Gustaf IV Adolph, svensk kung 1792-1809 - som sjä lv knappast upplevde någon glädjetid). Som skeppare
och styrman på "Giädjetiden" anställdes Lars Berg, en äldre borgare från Stockholm. Själv medföljde
Degerman som matros och försökte under resan lära s ig styrmanskonsten . Berg fick också stanna i Degerbyn
under vintern för att där fortsätta sin läraregärn ing. Men det gick dåligt. Degennan hade varken tid eller lust
att befatta sig med styrmansteorin. "Ty kunde jag ej med Klubban köra det i honom", klagade Berg. Till sist
8

blev ersättningsfrågan en tingssak. /
De var fbretagsamma, skellefteborna. Från senare hälften av 1700-talet fram till 1800-talets s lut byggde de
fartyg utefter kusten. Kartan över gamla kända varvsplatser bör nu kompletteras med Furuholmen utanför
9

Kinnbäck. / l norra delen av socknen var det ibland Piteåbor som var skeppsbyggmästare eller ägare.
Många Skelleftebyggda fartyg såldes söderöver, både kvalitet och pris var tydligen fullt konkurrensdugliga.
Använd litteratur
Berggren, A och Bergstedt, P 1988; Piteå Sjöfart - Piteå.
Boberg, K 1977, Västerbottnisk skeppslista -U meå.
Nyström, M 1982, Norrlands ekonomi i stöpsleven - Göteborg.
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VT och HT härnedan betyder vårting resp höstting vid Skellefteå Häradsrätt, s iffran efter årtalet är
paragrafnummer.
l) VT 1802:39, Berggren o Bergstedt 1988, sid 88
2) HT 1800:44, VT 1801:43, HT 1801:32, VT 1802: 134, HT 1802:34
3) Nyström 1982, s id 82
4) VT 1797: 17, HT 1797:31, VT 1798:74, Berggren o Bergstedt 1988. sid 99
5) Berggren o Bergstedt 1988, sid 90
6) VT 1798:122
7) HT 1804:233, VT 1806:234
8) VT 1798:154
9) Bo berg 1977, sid 12
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BRIGG

BRIGANTIN

brigantin [av italienska brigante, rövare],
tvåmastat segelfartyg med råsegel på den frärr
masten och (vanligen) gaffelsegel på den aktr.

brigg [av engelska brig], tvåmastat sege
med råsegel på båda masterna och på den
(stormasten) även ett gaffelsegel, briggsegel.
Briggen kan ses som en tvåmastad fu
och små örlogsfartyg riggades ofta som

Kinnbäcksfjärden med Furuholmen. Även på
9
Buskön har det förekommit varvsrörelse. )

Järngruvorna i Näsberget

Järngruvorna i Näsberget
vid Byske älv 1832- 1908
av Per Andre.
Om de olika turerna kring detta märkliga gruvproj ekt.
Format A4 Spiralrygg.
Pris l 00 kr
41 sidor
Kan beställas på tel.:09 l 0-72 68 37. ,-;r-
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Med smak av Västerbotten
Lars W ester! und

are],
den frär
den aktr

:gel fart)
den ak~
~gsel.

Il riggare
m brigg

Vid invigningen av Ostens Hus i Burträsk den 21 mars fick
kungaparet ta emot det första exemplaret av boken "Med smak av
Västerbotten ". l den får läsaren veta mer om myten bakom
Västerbottensost. Man får följa med på en tur i bygden där korna
producerar råvaran och hälsar på i Burträsk mejeriför att slutligen
möta osten i förädlad form som förrätter, huvudrätter och desserter
gjorda av tio skickliga svenska kockar.
Boken som ges ut av Skellefteå kommun är skriven av Lars
Westerlund med bilder av Patrick Degerman och med
Jonas Lundqvist som formgivare. Bokenfinns bland annat att köpa i
Ostens Hus och på turistbyråerna i kommunen.
Här följer ett utdrag av Lars Westerlunds text

En delikatess ser dagens ljus
Hur det egentligen gick till den där dagen i början av 1870-talet när mejerskan Eleonora Lindström
radikalt forändrade sättet att göra ost vet ingen idag. Vissa hävdar att det var ett mi sstag, andra att det
handlade om avancerad produktutveckling. Hur det än var med den saken skapade hon
Västerbottensost vars smak man minns om man vågat prova den.
Eleonora Lindström fortjänar med rätta att lyftas fram i rampljuset.
Eleonora Lindströms liv kunde knappast ha börjat sämre.
Den 26 augusti 1835 faddes hon i Lappvattnet Eleonora lärde aldrig känna sin mor. Christina Ulrika
Norberg dog nämligen när Eleonora bara var l ,5 år gammal.
Hennes far jordbrukaren och affårsmannen Erik Gustaf Larsson Lindström, som också hade tre andra
barn att ta hand om, gifte efter sorgeåret om sig med Lisa Greta Rönnberg.
Precis som Eleonora hade Lisa Greta fått uppleva en stor smärta som barn. När Lisa Greta var 13 år
gammal, 1822, blev hennes far, bonden och urmakaren Olof Rönnberg från Åbyn mördad under en
fyllefest Han hade kommit i gräl med soldaten Pehr Henrik Åberg, om soldaträttigheter. Olof Rönnberg
blev så svårt misshandlad att han senare dog av skadorna. Medan dråparen låg på stupstocken på
avrättningsplatsen på Lappvattsheden berättas det att han sjöng psalmen " l Kristi sår jag somnar in".
Men han hann inte sj unga fårdigt forsta versen forrän huvudet hade skiljts från kroppen. Detta var den
sista avrättningen på denna plats, där det idag står en minnessten.
Lisa Greta fodde sju barn, varav en pojke dog bara två år gammal och en flicka, Lovisa Charlotta, avled
på sin sexårsdag. Det var hårda tider i dåtidens Burträskbygd.
l grannbyn till Lappvattnet, Skarviken, fanns det ett barnlöst par som inget hellre ville än att få ta hand
om ett ny liten människa. Magdalena Charlotta Markström hade passerat fyrtioårsgränsen och gett upp
hoppet om egna barn. Hon och maken Zachris Larsson öppnade upp sitt hem for fosterbarnet Eleonora
när hon var sju år gammal.
En man som på senare år foljt Eleonora i spåren är hembygdsforskaren Carl-Arthur Burman från
Robertsfors. Han skriver på en bok om sin hemby Lappvattnet Carl-Arthur har vaskat fram nya fakta
om mejerskan liv och om tillblivelsen av Västerbottensost
Bland annat har Carl-Arthur hittat ett gåvobrev som Eleonora fick av Zachris Larsson. När han dog
1854 fick hon ta emot en testamenterad gåva på 500 riksdaler i riksgäldmynt, vilket var en ansenlig
summa på den tiden. Zachris syskon ifrågasatte om detta verkligen gått rätt till, men 1858 var den
rättsliga processen klar och Eleonora kunde fä sina pengar.
Hon fortsatte som piga hos Magdalena Charlotta Markström fram till hennes död 1862 och sedan fick
hos en bonde i Brännvattnet.
hon pigtjänst hos en annan familj i Skarviken och s~are
Tack vare gåvan från Zachris Larsson kunde Eleonora satsa på en riktig utbildning. Carl-Arthur Burman
har funnit belägg for att Eleonora under ett år, formedligen 1868, studerade vid mejeriskolan i Degeberg
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i Västergötland . Läraren på skolan hette Leonara Mortenson. Hon hade tidigare utvecklat de båda
populära ostarna Österängsost och Degebergost. Efter utbildningen återvände Eleonora hem med nya
spännande ostrecept på fickan. Hon bosatte sig då hos gästgiverskan Magdalena Fredrika Markström i
Skarberget.
När GammeJbyns mejeri i Burträsk startades 1869, med Lundström i Svedjan som mjölkleverantör
nummer ett, utsågs Johanna Bäckström, från Nordmaling, till den första mejerskan. Johanna tog in
Eleonora som piga.
När Johanna Bäckström slutade 1872 fick Eleonora chans att ta över rodret i GammeJbyns mejeri. Detta
var ett stort steg för henne både vad gällde status och lön.
Västerbottensost skapas
Myten berättar att Västerbottensost skapades en dag när det var ovanligt jäktigt i mejeriet. Eleonora
Lindström arbetade ensam och fick gång på gång avbryta rörningen i ostkaret för att sköta andra sysslor.
De upprepade värmningarna och rörningarna förlängde processen rejält. l normala fall tog
efterrörningen cirka två timmar. Nu handlade det om betydligt längre tid. När Eleonora insåg sitt
misstag var hon övertygad om att osten förstörts. Men det var kärva tider och slänga mat kunde man ju
inte göra. Därför lagrades osten, trots det annorlunda ystningsförloppet, som vanligt. Resultatet beskrevs
som en ost som var stark, aromatisk och amper med dragning mot det beska.
Västerbottensost var född!
Fortfarande florerar i bygden en annan myt om att anledningen till den långa rörningen var att Eleonora
hade en enträgen kavaljer på besök. Förmodligen är det bara en skröna som byggde på att mejerskorna
var mycket attraktiva på äktenskapsmarknaden. Fast samtidigt som männen suktade efter dem fanns
något skamligt och förbjudet i att uppvakta en mejerska. Hon hade egen inkomst och det kunde ju
misstänkas att mannen ville slippa ansvar för försörjningen. l dessa lutherska bygder, där Carl Olof
Rosenius, en av grundarna av Evangeliska Fosterlandstiftelsen, EFS, växte upp, var detta det ynkligaste
en man kunde göra. Därför slutade oftast mejerskan sin tjänst om det blev tal om giftermål. Eleonora
förblev dock ogift.
En annan, mindre spektakulär, syn på hur Västerbottensost kom till var att det helt enkelt handlade om
avancerad produktutveckling. Anledningen till den förändrade produktionsmetoden var att Eleonora
Lindström ville skapa en ost som kunde lagras längre i uppköparnas lokaler. Osten hade nämligen en
tendens att jäsa. Eleonora skulle därför medvetet ha förändrat receptet på grynpipig Västgötaost genom
att höja skållningstemperaturen och förlänga efterrörningen.
Var det månne så att myten om misstaget var dåtidens manschauvinistiska sätt att nedvärdera en
''simpel" mejerskas insats. Förmodligen skapades Västerbottensost strax efter att Eleonora fick
förtroendet som mejerska. Därför kan en kvalificerad gissning på födelseåret vara 1872. Hur det ligger
till med sanningen kommer vi nog aldrig att få reda
på, men en god ost blev det i alla fall.
Det hårda arbetet i mejeriet, med vändande av ostar
i kall saltlake, där frostkänslan gick igenom hennes
armar upp till nacken, tog med tiden ut sin rätt och
den 15 februari 1892 avled Västerbottensos
skapare i lunginflammation, 56 år gammal. Då had
hon varit sjuklig under ett par år. När hon do
bodde hon hos bondefamiljen Lundströms
Svedjan. l ytterligare en myt om skapandet a
Västerbottensost var det i Lundströms kök so
Eleonora genomförde de första experimenten me
Ostens Hus, Burträsk
Västerbottensost.

Ostens Hus Burträsk MI.: 0914-105 30 Hemsida: www.ostenshus.nu
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Skellefteå kompani under finska kriget 1808-09.
Rolf Granstrand
Eftervärldens bild av finska kriget har i hög grad präglats av Runebergs år 1848 utkomnq " Fänrik Ståls sägner".
En annan bild gav lärarinnan Sara Wacklin i sin 1845 utgivna "Hundrade minnenfrån Osterbollen", där hon
fördömde dem som "längtade efter krig utan all ha sel/ dess gräsligheter". RolfGranstrand gör i nedanstående
artikel eli försök all skildra kriget ur några enskilda soldaters perspektiv.
Per Andersson hade i november 1807 ingått kontrakt med Sunnanåbönderna om att tillträda roten 55 Sundberg, som
varit vakant sen sommaren. Han var endast 18 år och därmed yngst av alla på kompaniets 128 rotar. Enligt
mönstringsrullan var han 5 fot 9 tum lång, dvs. av medellängd (c:a l ,72 m).
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Den 21 februari 1808 tränger ryska trupper över den svenska gränsen vid Kymmene älv i sydöstra Finland. Anfallet har
storpolitiska orsaker. Ryssland och Napo leons Frankrike har året innan ingått en allians riktad mot England. som bl.a.
innefattade den s.k. kontinentalblockaden, dvs. att stänga alla Europas hamnar för handel med England. Och nu riktas
blickarna mot Sverige, vars regent Gustav IV Adolf motsatt sig al l samverkan med Napoleon. Kriget är ett faktum.
Västerbottens regemente var vid denna tid uppdelad på två bataljoner om vardera fyra kompanier. Skellefteå kompani
ingick tillsammans med Lövångers, Bygdeå och Umeå kompanier i den södra bataljonen. Genast krigsutbrottet blev
känt skulle bataljonen sam las i Umeå. Så tOrsta söndagen i mars fick kyrkoherde Nils Ström leda församlingen i bön för
Per Andersson och övriga c:a 120 Skelleftesoldater under ledning av majoren Ulfhjelm, som nu skulle marschera
söderöver mot ovisst öde. Liknande avsked hade tagits många gånger tidigare och under den s. k. stormaktstiden var
chansen att soldaten skulle kunna återvända hem inte stort större än en på tio. Under de senaste krigen hade oddsen
torbättrats något och ett tjugotal av kompaniets soldater var faktiskt veteraner från Gustav III :s ryska krig 1788-90.
Överhuvudtaget så var medelåldern uppseendeväckande hög, mellan 35 och 40 år. Olof Larsson från Varuträsk på roten
nr. 67 Skilling var - jämte Per Andersson - yngst med sina 19 år.
Knekten på den andra Sunnanå-roten, nr. 56 Sundbom, hette Östen Andersson och var 3 7 år. Och Olof Larssons
närmsta granne i ledet var 34-årige Anders Eriksson från roten nr 68 Westerman i Skråmträsk. Och nu bar det av ...
Bataljonen mönstrades i Umeå av chefen för Västerbottens regemente, överste Johan Bergenstråle. Och den l O mars
marscherade man söderut för att i trakten av Ange i Medelpad förenas med några kompanier ur Jämtlands och Hälsinge
regementen samt en jämtländsk hästjägareskvadron. Denna samlade styrka på drygt ett tusen man kom sedan under
våren 1808 att befinna sig i trakten av Sumbvall - Härnösand rur an skydda norrlandskusten vid ett eventuellt ryskt
invasionsförsök över havet. En annan uppgift var att finnas redo om danska trupper skulle anfalla via Jämtland; Sverige
var ju denna vår indraget i krig på flera fronter. Den finsk-svensk armen lämnade södra och mellersta Finland och
retirerade ända upp mot Brahestad och Uleåborg, medan de södra och västra armeerna höll vakt mot danska och franska
trupper i Skåne resp. Värmland.
Och i det läget kommer beskedet att Nordeuropas starkaste faste, Sveaborg med alla sina trupper, kanoner och skepp
kapitulerat ! Vad far genom huvudet på Per Andersson, Olof Larsson, Östen Andersson och Anders Eriksson i den
stunden?! Ja, Johan Ludvig Runeberg gav sin tolkning i Fänrik Ståls sägner :
"Ej glöms i tiders tid den dag,
då denna sägn blev sann,
då, likt ett dystert tordönsslag,
det säkra bud oss hann
att landets sista hopp gått ner,
att Sveaborg var svenskt ej mer."

Midsommarfärd mot Österbotten
l detta svåra läge färrege mentschefen Bergenstråle direkta order av konungen att återvända till Umeå för att tOrbereda
överskeppning till Österbotten. Tanken var att genom ett antallandstigningsoperationer längs Finlands västkust ge stöd
åt armen, som nu var på äg söderut igen, samt kanske också åt eventuella folkliga resningar mot ockupationsmakten.
Och den 13 juni kl. 5 på aftonen juni var det dags för Bergenstråle att på Kyrktorget i Umeå mönstra den tusenhövdade
expeditionskåren, som omedelbart därefter embarkerade skeppen, som skulle föra styrkan över Kvarken. Men eskadern
blev kvar en dryg vecka vid lotsplatsen Bredskär utanför Obbola, i väntan dels på försenade förstärkningar från
Sundsvall, dels på kontakt med general Klingspor i Österbotten och försäkringar om att huvudarmen nu verkligen
närmade sig Vasa.
Så först på midsommarafton, den 24 juni, började landstigningen vid Hankmo by nån mil norr om (Gamla) Vasa. Och
redan samma natt marscherade huvudstyrkan mot staden, medan mindre avdelningar tog sig an kringliggande byar.
Bergenstråles västerbottniska bataljon är framme vid stadens tullar kring middagstid men blir genast engagerad i direkta
gatustrider, kvarter för kvarter. Per Andersson och hans karwflter i Skellefteå kompani måste ha haft svårt att orientera
sig, vana som man var att skjuta och rycka fram i linjeformering. Några timmar är svenskarna på offensiven men sen får
ryssarna förstärkningar och lyckas splittra upp bataljonerna med förödande resultat. Och reträtten blir oordnad. Särskilt
Umeå, Lövångers och Skellefteå kompanier blir kvar länge och lider svåra förluster, såväl i stupade som sårade och
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tilltangatagna. Expeditionens chef, general-adjutanten Bergenstråle, blir själv blesserad och tilltangatagen, liksom
ytterligare 13 officerare och J 2 underofficerare. Förlusten av manskap beräknades till c: a 240, varav 52 i Skellefteå
kompani!
Resterna av expeditionskåren, nu under ledning av Skellefteå-majoren Clas Anders Ulfhjelm, lyckades ta sig tillbaka till
Hankmo och var redan nästa morgon klara att avsegla.
Man valde att segla norröver för att ansluta till armen, som fanns kvar uppe vid Nykarleby
sju-åtta mil norr om Vasa. Nån samordnad attack hade alltså inte kommit till stå nd utan
expeditionskåren hade ställts mot en mångdubbelt starkare rysk styrka. Sämre start på det finska kriget kunde man
svårligen tänka sig llir Skellefteå kompani !
Visserligen skedde utväxling av tangar några veckor senare, så det verkar av mönsterrullorna som om dödstalet
begränsats till c:a tio man (bl.a. !sak Benjaminsson Medelström från Medle, Jon Jonsson Lund från Frostkåge och Lars
Andersson Norrlänning från Boviken).
Kompanichef var nu majorens son, blott sjuttonårige Clas Am björn Ulfhjelm, eftersom den förre behövdes som
bataljonschef. Stora förluster ledde - som så ofta förr - till snabbt avancemang för unga officerare, alltför snabbt kan
man tycka.

Sommaren 1808
Från och med månadsskiftet juni-juli ingick alltså den södra västerbottniska bataljonen, till vilken Skellefteå kompani
hörde, i den framryckande finska huvudarmen under ledning av general Adlercreutz. Mot slutet av augusti hade nästan
hela Österbotten vunnits tillbaka efter slaget vid Alavo ( 17/8). Men offensivkraften bröts när ryssarna fick
förstärkningar under ledning av den unge generalen Nikolaj Kamenskij. En vändpunkt blev tredagarsslaget vid Ruona i
början av september, som till stor del genomfördes i " ohyggligt regn". Efter detta tvingades armen till ständig reträtt. De
västerbottniska förlusterna uppgick till 17 döda och 23 sårade, alltså relativt begränsade, vi lket nog berodde på att
återtåget kunde ske under ordnade former. Men fortfarande väntade större nederlag !

Slaget vid Oravais 14 september 1808
Efter slaget vid Ruona valde Adlercreutz att retirera västerut för att sen ta kustvägen norröver. Strax söder om Oravais
kyrkby finns en av Österbottens fåtaliga höjdsträckningar, som kunde användas för en uppehållande strid. Artilleriet
placerades i goda positioner på berget och fållen framför röjdes av. Den västerbottniska bataljonen skulle - tillsammans
med västmanlänningarna - gå i central ställning kring landsvägen och bron över ån.
Under förmiddan skedde utdragna förpoststrider, men kring kl. ett kom det ryska huvudanfallet över fåltet. Dom
svenska kanonerna samt gevärseld från utspridda jägarsoldater i diken och lador stoppade dock upp anfallet. l det läget
beordrar Adlercreutz motanfall och ett tjugotal svenska kompanier ger sig ut på öppen mark hack i häl på flyende
ryssar. Inte minst västerbottningarna var raskt iväg och nådde snart skogsbrynet på andra sidan. Kanske var det äntligen
dags för seger?!
Men här väntade utvilade ryssar under direkt ledning av general Kamenskij och västerbottningarna möttes av mördande
eld, kanske den mest intensiva under hela kriget.
Anfallsvågen bröts och de kommande timmarna innebar reträtt under ständig eldgivning.
Och när mörkret kom retirerade återstoden av denna svensk-finska arme längs landsvägen norrut från Oravais. Krigets
blodigaste slag var över.
Såhär beskriver en av de deltagande scenerna på slagfältet:
" På det ena stället lågo svenskar och ryssar i en ryslig ordning, liksom de stupat ledvis; på andra ställen så nära
hoppackade som om de, omfamnande varandra, blivit trätfade av döden. Några hade ännu sina fingrar
sammanknutna omkring det vapen, hvarmed de så tappert bidragit till den blodiga förödelsen." (G.A.Montgomery,
Örebro 1842)
Här stupade såväl Olof Larsson från Varuträsk som Anders Eriksson från Skråmträsk, liksom ytterligare ett femtontal
av kompaniets soldater. Därtill kom ett antal svårt sårade och tilltangatagna, som blivit kvar på slagfliltet. Av kompaniet
återstod bara drygt halva manskapet, men av dessa var många sårade och skulle dö av sina skador under kommande
strapatsfYllda veckor. Per Andersson på roten 55 Sundberg var - så vitt vi vet- fortfarande oskadd. Men vägen hem var
lång ...
(Fortsättning följer i kommande nummer av Skelleftebygden.)

Rol f Granstrand

Källor:
Bergenstråhle: " Kungl. Västerbottens regementes historia", Sthlm 1917
Andersson, "Skellefteåbygdens soldater 1695-1895", Umeå 1995
Hårdstedt/Backman, " Krig kring K varken", Oravais 1999
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John Lövmark berättar
;a till

Aina Berglund

Johns berättelse har nedtecknats av Aina Berglund, Va/bränna. Det har blivit en blandning av svenska
ochjörnsdialekt speciellt i citaten.
Nu skajag berätta detjag minns från den tidjag var barn. När jag föddes minnsjag ej , men den22mars
1898 kom jag till världen. Men 'n Ant-Johan talade om för mig:
Lars

"l meins se väl när duföddese. l skullfara deill Storträskför att haag timmer. Då kom Lövmarkuta bron å
sa:- 'Kom ein Jani!' A dafeick i en kläm." Då han berättade detta, visste jag inte vad en " kläm" var, men
det var ju en vanlig brännvinskask. Min ankomst skulle väl firas .
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De första minnena är nog, när dom skulle dra fram telefontrådarna 1905 förbi stensträsk till Glommersträsk
och när dom med flera hästar förspända körde en ångbåt från Kåge till Avaviken. Båten hette Oskar Il.
Annars var tiden en enda lång vardag, man sprang och rigjortes och levde bortifattudomen. Vi var åtta
syskon, morfar, mormor och pappa och mamma, alltså tolv personer när vi satt kring matbordet.
Den tiden hade vi bara två kor, inget margarin kunde köpas. Mjölken skulle separeras, och av grädden skulle
det kärnas smör på lördagarna. Det blev ju bara en liten smörk/ening åt oss var.
Jag började skolan no/i Ullbergs. Då var det att ha matsäck för hela veckann. Vi hade lånat en stor skinnsäck
av Lind som jag skulle bära, men jag var ju så liten så jag orkade inte. När den blev fylld, var den så
simauku, att den nästan släpade på marken. Så min äldste bror Gideon följde mig och bar säcken till Ullbergs
på måndagsmorgnarna. Men på lördagsaftnarna då var den tom, och då klarade jag av att dra den hem.
Det var arbetsamt att komma till och från skolan när det var vårflod. Då brukade ·n Ant-Johan komma och
bära mej över Langmira. Han hade kängskostövlar av skinn som nådde upp till knäna, det fanns ju ingen
riktig väg.
Året 1904 hade de byggt en ny skola i Ullbergs och L.A. Viklund var skollärare, en sträng gubbe. Då han en
dag 1907 kom till skolan stod han på bron en stund, gick sedan in i skolan, kom ut med en flagga, som han
gick och hissade på halv stång. När han kom igen sa han: "Nu är vår konung Oskar Il död." Detta är en
minnesbi ld jag aldrig glömmer. Jag hade aldrig förr sett en flagga,
Det var inte roligt gå på denna skola, för det var så strängt. Huva/igen, vad man vart luvad och fick stå i
skamvrån, fast man var så dygdig som ett lamm.
Sedan kom skolan till Stensträsk, men första terminen före jul var skolan i Storträsk och efter nyår i
Stensträsk. Lärarinnan hette Agda Lindström, som gift Lindmark, och var från Myrheden.
Huva, vad man kände sig rädd, då man såg de stora lådorna, som dom hade packat skolmateriel i och (som)
lastades av här! Skolan skulle vara i våran främre stuga. Då vi inte hade skolan där, så hade vi den som
skjutsstation och samtidigt som gästis. Där hade det övernattat många storgubbar, landshövdingar och andra
stormän.
1920 hade pappa en dal nolani lia. Dom hade brutit upp tjärstubbar och kluvit dem till ved. Av denna tjärdal
fick vi 9 -l Otunnor tjära. Men vi fick inte mer än 17 kronor tunnan.

1909 var jag getar åt tre storbönder i Glommersträsk, Albin Berggren, Wikman och handlar Falk. De hade
30 kor tillsammans. Det gick ganska bra, men en gång hade jag låtit dem beta på fel ängar, och då höll jag på
att få stryk när hösten kom. Då jag fick slutlön ingen, skulle jag få tyg till en kostym extra av bönderna. Falk
hade ju tyg till salu. Jag frågade mamma, och hon tyckte att ett vadmalstyg som var klädesberett var klokast
att köpa, så det blev grått vadmal.
När 'n Ant-Jonas skulle till skräddar Hedlund i Järvträsk för att få sytt ett klädesvarv, fickjag följa med. Vi
åkte skidor de två milen från stensträsk till Järvträsk. Jag var så trött när vi kom fram, attjag nästan inte
orkade att stå rak medan måtten togs. Vi fick övernatta hos Jonk-Edvards, för min äldsta syster Kristina var
piga där.
Strax före midsommar fickjag hämta klädesvarvet Det var sytt som en herrkostym med svarta kantband på
fickorna och kring krage och slag.
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Nu sku llejag för första gången få följa till Österjörn på midsommar böndags-helg. Vi hade lånat en häst av
rättarn i Missenträsk, en gammal svart en. Vi hade släppt ut marra våran på skogsbete och behövde a lltså
inte gå till skogs för att söka henne för fården till Österjörn. På väg till dit var jag nu klädd i grå
vadmalskostym, vit halmhatt och kängskor. Halmhatten hade jag fått av Falks dräng, den hade platt kulle
med svart band runt om. En sådan där som dom nu har på teater.
Kärringarna som stod uppe vid kyrkan såg på mej och småflire, och jag tänkte: "Dom tycker nog att jag är
fin." Men do m kanske tyckte tvärtom, attjag var opassande klädd en midsommarhelg. Men oxen val ga i den
hud han ha.
Men då blev det som en olycka på söndagsmorron. På söndagsmorron var hästen sjuk. Han hade fåttjanga.
Gubbarna var där och gnuggade honom med halm och terpentin, och han började räta på sig. Men när vi
skulle hem sa pappa, att "inte kan vi köra med en som ha fege a vöre galli steen i natt".
Då turese att he kom en från Gråträsk, som hade köpt en marruta lanne, å hon tradd ham. N u hade han varit
och hämtat henne. Han sättse dåra bron a tala om händena, å da bör/ pappa all tala om att hästen som dem
/aant hadd vöre sjuk å galli steen. Då sa gråträskarn: "/ spännfor marra, såja je skjutsen ham." Men då sa
pappa: "Wå ska i gära ve hästen da?" Då sa han: "Men pajkenjennafa välla} ham'en."
Det blev så attjag skulle gå med hästen hem. De andra for i fl ygande fläng hem efter vägen- både mamma
och pappa - och lämnade mej ensam med stallgrimma å grimskafte å hästn .
Så bö~jade
jag och hästn traska oppe t vägen, men när I komme de i/l e stää/l där dike var dju.fft, så körde jag
hästen i diket och satte mig på honom, men jag kunde inte sitta långa sträckor, för han var ju så skarp på
ryggen, så jag måste hoppa av och gå med honom. Men när vi passeradeJörns samhälle, så sattjag på ryggen
som en riktig ryttare i vadmalskläder och halmhatt. Det borde egentligen ha varit filmat. Menviknåra oppå
och kom med tiden hem till byn.
Nog skulle man kunna tala om mycket som hänt till denna dag, om hur vi hade det, när vi satt runt bordet. Vi
hade oftast inget sovel. Vi fick gnugga potatis i finsalt, aldrig var det kaffe och socker. Det fick bara de äldre.
Och så fick vi äta torrfisken . Mycket mört fiskades, som torkades och sedan kokades för att ätas som tugg till
potatis. Ja huvva, huvval
Nöslut ve.

"Men när vi passerade
}örns samhälle, så satt ja
på ryggen som en riklig
ryltare i vadmalskläder o:
halmhatt. Det borde
egentligen ha varit filmat
(Teckning: Brage Bergstrt;

Mattes sådda
av Thore Sjöström.
En släktutredning över Mattes-släkten- ättlingarna till Mattias
Hermansson, om hans far Herman Tomasson, lappojken som blev en
känd bildhuggare. (Representerad på Nationalmuseet) och ättlingen Olof
Mattson-Bomans dagbok från 1900.
Format A 4,fl.yggtape med plastomslag Pris 70 kr C:a 60sidor
Kan köpas av TS tel.: 0916-105 91
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Ernst Westerlunds-dagen 2002
Harry Åkesson

a.

För tredje året hedrades Ernst Westerlunds minne med ett kulturarrangemang i anslutning till hans
födel sedag den Il november. (Detta år 9 november).
Arrangörer var Skellefteå Museum, Norra Västerbotten, Västerbottens Norra Fornminnesförening,
Föreningen för Skellefteforskning- SKEFO och Skelleftebygdens Släktforskare.
Medarrangörer studieförbunden i Skellefteå.
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Lokalhistoria
Dagen var tvådelad. Först några programpunkter kring lokalhistoria.
Karl-Axel Lundgvist berättade om det dramati ska kyrkoherdevalet för 80 år sedan d.v.s. 1922.
Hans sammanfattning av fOredraget redovisas på sidan 33.
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Vivianne Lundström och Ove Lundström leder två stud iecirklar, som dokumenterar Sörböles historia. "Från
bydel till stadsdel, en tidsresa" kallade de sin redovisning av cirklarnas arbete. Målet är en bok om Sörböle.
studieförbundet Vuxenskolan genom Agda Johansson och Lars Cullman överlämnade till Västerbottens
Norra Fornm innesförning en skulptur föreställande Ernst Westerlund. Skulpturen var gjord av den
"legendariske" träsnidaren Karl Bertil Stenmark. Lars Cu llman gav några minnes bilder av Ernst Westerlund
från Ernst "Norra n" -tid.

t. Vi
ldre.
g till

·ade
sattjag
·ilaig

äderoc'

'e

Ernst Westerluml.

rgström

Träsnidad skulptur av
Karl Bertil Stenmark
(Foto HÅ)

filmat.

Vivianne Lundström och Ove Lindström
berältade om Sörböle

(Foto:HA)
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Ernst Westerlund-stipendiet

Göran Marklund
tar emot priset av
Albert Magnusson
(Foto: HÅ)

Den andra delen av programmet gällde utdelningen av Ernst Westerlundstipendiet som detta år gick ti ll
Göran Marklund.
Priset ska en ligt statuterna gå till
"den som i Ernst Westerlunds efterföljd bidragit till att fördjupa och bredda kunskaperna om
Skelleftebygden inom Skellefteå kommun, från äldsta tider fram till våra dagar."
Göran var en väl värdig pristagare. Hans tacktal presenteras på s idan 35.
Arrangemanget omgavs av några musikaliska inslag. Bertil Markstedt sjöng Taube, den ungdomliga Samuel
Lindbergs kvartett spelade lite modernare mus ik, Arne Wamming ledde allsång och mansköre n Kaaren sjöng
under ledning av Torkel Persson

Samuel Liudbergs kvartett

fr. v.

Simon Åkesson (piano)
Adrian Holmström (sax)
Samuel Lindberg (trummor)
Johan /vansson (bas)
(Foto HÅ)

l foajen kunde besökarna köpa de senaste lokalhistoriska skrifterna.
Dagen sammanfö ll med Arkivens dag. Folkrörelsearkivet, som har s ina lokaler i Nordanå presenterades av
Bo-Göran Edlund och Tage Lundgren.

Ernst Westerlund-dagen 2003 blir den 8 november
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När socknen skulle välja präst 1922
Karl Axel Lundqvist
Vårvintern 1922 avl ed kyrkoherde Carl Th Åberg i Skellefteå landsförsamling. Det stundade därför till
kyrkoherdeval hösten samma år. Detta val har gått till kyrkohi storien som ett av de märkligaste i svenskt
kyrko liv. Det är nu 80 år sedan dessa omtalade va l (det gick till omval) ägde rum.
Vid ansökningstidens utgång hade endast två personer sökt tjänsten, nämligen församlingens båda
komministrar, Johan Söderlind och K.A. Fellström . Intresset för valet var på topp redan från början. Folk
engagerade sig som aldrig förr. Och man tog ställning. Antingen var man "Söderlindare" eller också
"Fellströmare". Ute i bya rna visste man berätta, hur folk röstade i de olika gårdarna. Det höll man inte inne
med. T.o.m. skolbarnen engagerade sig och lekte "söderlindare" och " Fellströmare" och ibland med sådan
iver och intensitet, att man nästan råkade i luven på varandra.
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Söderlind var klar favorit. Han hade den längsta tiden i församlingen, arton år mot Fellströms åtta. Med
hjärta och själ hade han engagerat sig i församlings livets inre och yttre uppbyggnad. Han var primus motor
bakom tillkomsten av Skellefteå ungdomsförbund 1906. Meritmässigt var han Feliström överlägsen. Han
hade avlagt den gamla, mycket omfattande teol. kand. examen, som brukade kvalificera för professorsstol.
Vid reformationsju bi Iee t I 9 I 7 hade han förärats doktorshatten för sin lärdom. Han var "doktor Söderlind".
Fellström hade en betydligt enklare examina, den för församlingspräster vanliga teor. teol. examen. Detta
foranledde ett skämtrim i NY, där det bl. a. hette: "Den ene var lärd som hin onde. Den andre var mer som en
bonde". l ålder var Söderlind 55 och Fellström 44 å r gammal.
Det påstods att flera andra kvalificerade präster hade avstått att söka tjänsten, eftersom den ansågs viken för
Söderlind. Så såg utomstående på saken. Inom forsamlingen däremot fanns underströmmar, som inte g ick i
Söderlinds favör, men utan att det kanske alltid märktes på ytan. Han hade ratt EFS-folket emot sig. Hans
engagemang för ett ky rkligt ungdomsarbete t. ex. gjorde honom omstridd inom kretsar, som tyckte att han
lade for stor vikt vid "ky rka" och "ämbete", och att han vi lle förkväva det ungdomsarbete, som EFS bedrev.
"Det är inte sa litet," - skrev han till sin gode vän Emil Edsman I 907- "om man blott fOr e n gångs skull
får s lå kyrkmurarna omkring forsamlingens ungdomsskara. Omöjligt är då icke, att den känslan vaknar
tillliv hos de unga: inom dessa murar hava vi döpta och konfirmerade församlingsmedlemmar vår rätta
plats."
Ryktet gjorde också gällande, att han ville lägga band och bojor över lekmannaverksamheten inom EFS med
dess predikantkår. Vad han egentligen ville var, att den skulle "smälta in" i församlingslivet. Det passade inte
alla.
Inom EFS hade De Ungas Förbund bildats 1902 med ett starkt frihetsbehov och en medveten vakthållning
om sitt eget som utmärkande drag. Religiöst låg här tonvikten på omvändel sen, till skillnad från dopet, som
betonades inom Kyrkan. Inom ske lleftebygden hade denna ungdomsrörelse dragit fram som en stormvind
under I 900-talets första decennier och var mäkta stark. För EFS-arna var Feliström mindre utmanande och
provocerande, än vad Söderlind var. Den förre fruktade de inte så mycket som den senare.
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Sådant var läget, när landskyrkan öppnades för val den l okt. I 922. Valet blev en enda oreda.
Ordningsföreskrifterna föUdes inte alls i den trängsel, som uppstod. Hög ljudd och oförblommerad
propaganda förekom och ohede rlig "kvittning" skedde. En mängd röstande hade väntat i upp till sex timmar
och återvände sedan hem med oförrättat ärende. Det anmärktes också på en del formella felaktigheter i själva
valproceduren. Valet var inte färdigt förrän kl. ett på natten.
Röstsammanräkningen blev en rysare. Till s lut visade det sig, att Feliström hade segrat med 18 rösters
övervikt. Han fick 1233 röster mot 121 5 för Söderlind. C:a 26 procent av de röstberättigade hade röstat.
En överklagning låg i luften. En såda n kom också me ~pn
m ärk nig
a r på flera punkter mot valets förlopp.
Häradshövding Axel Hedberg lämnade in en klagoskrtft till domkapitlet, undertecknad av 1400
röstberättigade väljare. Överklagningen godkändes och nytt val sattes ut till april månad 1923.
Föreningen för Skellefteforskning- SKEFO
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Vid det senare valet gick alltsammans lugnt och städat till. Trängseln var dock enorm, speciellt i
landskyrkan . (Val skedde även i Ersmarks skola.) Somliga svimmade, inträngda i en kompakt folkmassa i
timmar. De som bodde i kyrkans närmaste omgivningar, hade uppmanats att låta de längre bort boende få
rösta först. Valet drog ut på tiden. Klockan 22 på kvällen sattes ett extra tåg in för att transpo rtera röstande
från Ske llefteå till Kallholmen ( Skelleftehamn ). Först kl. 04.25 på måndagsmorgonen avgavs den sista
rösten och två timmar senare var det klart att underteckna val protokollet. Då hade valet pågått i nästan 20
timmar. Feliström segrade även denna gången, nu med betryggande majoritet, 3839 röster mot 2868 för
Söderlind. Cirka 71 procent av församlingens 9423 röstberättigade medlemmar hade deltagit i valet.
Med den utgång valet fick började den långa "Fellströms-epoken" i Skellefteå, som skulle sträcka sig ända
fram till 1952.
Under tiden mellan de båda valen ägde en enorm propaganda rum. På annat sätt går det inte att tolka, att
röstdeltagandet steg från 26 procent vid det första till 7 J procent vid det senare valet. l samma riktning pekar
också det faktumet, att c:a 40 procent av avgivna röster vid det senare tillfället utgjordes av fullmaktsröster.
Här måste en mobilisering till valurnorna ha skett, speciellt bland fellström sanhängarna.
Hur kunde ett kyrkoherdeval uppbåda ett sådant enormt intresse? sjuttioen procent av de röstberättigade!
När har något liknande ägt rum i ett kyrkoval? Det stora intresset återspeglar å ena sidan kyrkolivets enormt
starka ställning i skelleftebygden vid denna tid. A andra sidan står det klart, att spec iella förhållanden spelade
in. Krafter av oanade mått sattes i rörelse. Speciellt skedde så bland de grupper av församlingsbor, som
återfanns inom EFS. Denna lågkyrkliga väckelserörelse fruktade för en man som Söderlind, som de
betraktade som "högkyrklig". l grund och botten var skillnaden mellan de båda inte särskilt stor, i frågan om
synen på EFS och hur dess verksamhet borde bedrivas, men Fellströms lägre profil spelade honom i
händerna. Söderlind agerade öppet och med kraft för sin sak.
Om den senare kan man lite tillspetsat säga, att han brann så starkt och intensivt för sina ideer, att hans
chanser att inta kyrkoherdestolen i Skellefteå landsförsamling g ick upp i rök.

Kristian August Fel/ström f 1878

Dr. Johan Söderlindf 1866
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Ett tack!
Göran Marklund
Att Jörns socken, min hembygd, skulle ha en historia värd att forska i, att skriva om eller ens tala om har vi
länge ansett som osannolikt. Snarare har vi försökt glömma den, för historia var ju för " Det verkliga
Schwärje". För oss var det fråga o m fattigdom och svält, slit och motgångar, lungsot och annat elände.
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1 skolan har alla läst om vår ärorika historia. Den handlade om kungar och adelsmän, stockholmare,
snapphanar ... ja, möj ligen dalmasar som Gustav Vasa sökte hjälp hos. Söderöver visar man med stolthet upp
palats, herresäten och statyer över kända män (mera sällan kvinnor). Våra minnesmärken är övergivna
boplatser, igenvuxna tegar, kolplatser, diken ... Vi läste om vetenskapsmän som Linne och uppfinnare som
Polhem. Men de kom inte från Jörn eller ens Skellefteå (det var före Alvar Lindmarks och andra duktiga
skelleftebors tid).
Men så hände något.
En begåvad bondjänta från Missenträsk med namnet Sara stack ut hakan och lärde oss, att även vi har en
historia. Hon gav oss också ett namn på var bygd, Hjortronlandet l ärlighetens namn ska här sägas, att vi inte
har särskilt mycket hjortron .
Hon skrev bl.a. om s in farfar, Erik Lidman, som vaknat upp och insett socknens och sockenbornas värde,
trots myndigheternas vana att behandla oss som hjon, krypande efter varandra i dikena.
Hennes böcker är fyllda av hembygdshistoria och mängder av verkliga händelser och verkliga personer. Som
exempe l kan tas skollärare Thunström, som fick större betydelse som läkare än som lärare, Eller SpadarAbdon som efter en oförrätt av en halvy llekarl grips av jublande vrede och vandrar till Stockholm för att fä
rättvisa.
Många har sedan smittats av Thunströms kunskaps iver eller Spadar- Abdons jublande vrede. Det har lett till
ett växande intresse för hembygdens hi storia. Här är vi framme vid dagens huvudperson: E RNST
WESTERLUND. Ha n startade ett arbete med sina byabeskrivningar, som sedan genom våra studieförbund
lett till att by efter by har arbetat med sin historia. Jag tror att Skelleftebygden ligger i topp i Sverige, när det
gäller hembygdsforsko in g.
Jag har haft lyckan att fä vara med i det arbetet. Det har givit mig mycken glädje. Tyvärr började jag för sent.
Hembygds forskningen har kommit att bli i första hand en pens ionärssyssla. Jag förstår det. Yngre människor
är fullt upptagna med att hitta sig själva och sin plats på j orden. Skolgång, karriär, familjebildning, resor ut i
världen tar deras hela tid och kraft. En from önskan är, att åtminstone fler medelålders kunde engagera sig.
Det behöver inte innebära någon motsättning till engagemang i de stora globala frågorna.
Hembygdsforskning i Jörn är ett tacksamt arbete, eftersom ämnet är så jungfruligt, om ni förstår vadjag
menar. Tänk er motsatsen: Att bo i exempelvis Stockholm, där "allt" är utrett och utforskat, där det finns en
doktorsavhandling om nära nog varje hus.
Hembygdsforskning för männi skor samman. Man kommer samman i studiecirkelform. eller på annat sätt och
hjälps åt. Någon forskare i Umeå har funnit, att de byar som tror på en framtid och arbetar med
byautveckling är just de byar, som börjat med s in historia. För att komma framåt måste man först se bakåt.
Jag vi ll s luta med att rikta ett stort tack till instiftarna av Ernst Westerlunds pris: Västerbottens Norra
Fomminnesförening, SKEFO och Norra Väste rbotten. Jag känner mig mycket hedrad av att ni tycker attjag
har gått i Ernst Westerlunds fotspår.
Jag bugar och tackar!

Redaktionens lästips
Jörn och jernbanan
av Göran Marklund.
Det sjunde häftet i Görans serie småskrifter.
Sammanställning av det som Göran tidigare skrivit om hur järnvägen kom till Jörn kompletterat med en
del nytt material.
Utgivet av Jörns Hembygdstorening.2002 Format 2/3 ~ ~ Ryggtape Pris 50:- 50 sidor
Kan köpas av GM te l.: 0916-102 18.
·····································
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FÖRENINGEN FÖR SKELLEFTEFORSKNING
SKEFO
Föreningens styrelse under verksamhetsåret 2002- 03
Ordforande
Vakant
vice ordforande Egil Johansson
for Umeå universitet
Sekreterare
Barbro Viklund
Tage Nilsson
skolansvarig
Kassör
Övriga ordinarie ledamöter
Alian Boström
Bo-Göran Edlund
Christer Larsson
Bo Persson
Lars Jonsson
Ulrika Johansson
Harry Åkesson
Erna Forsman
Ersättare
Göran Wahlberg
Tage Lundgren
Siv Andersson
Åke Lundgren
Holger Lundgren
Adjungerade Marianne Andersson
Ulf Lundström

for Folkrörelsearki vet
for Demografiska Databasen
fOr Skellefteå landsforsamling
for Skellefteå Museum
redaktör for "Skelleftebygden"
från augusti 2002 (fyllnadsval)
fOr Skellefteå Hembygdsforening
for Folkrörelsearkivet
for Skellefteå Museum
for Skelleftebygdens Släktforskare
Lokalhistoriska institutet

AU
Barbro Viklund, Tage Nilsson och Harry Åkesson
styrelsen har haft sex sammanträden
Föreningen hade 136 medlemmar 31/12 2002 en nettoökning med 6 st
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Exempel på SKEFO- arrangemang 2002 - 2003
2002
16 april

SKEFOs årsmöte
Gäst: Peter Sköld berättade om Tabellverket och den nyutkomna boken Kunskap och kontroll.

7 juli

Nordanådagen
Samarrangemang med de fyra kulturhistoriska föreningarna.
Medverkande av bl.a Anita Salomonsson, Ulf Örnklo och Dan-Olof Stenlund

7 sept

Kulturhistorisk resa
Kåge - Ersmark- Högdalsgruvan- Fällfors-Byske
Samarrangemang med Hembygdsforeningen och släktforskarforeningen
Ernst Westerlund-dagen (se referat)

9 november
2003
25 februari

Vintermötet
Byn i blickpunkten - sociala forändringar i Skelleftebygdens byar 1830- 1870
Föredrag av Elisabeth Engberg.

Föreningen har dessutom ...
gett ut två nummer av skriften "Skelleftebygden", och
i olika arrangemang samarbetat
* med Umeå universitet kring projekt" Kulturgräns Norr" t.ex. genom ett antal offentliga
seminarier
* med Lokalhistoriska institutet
* med övriga kulturhistoriska föreningar r.:
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SKEFOs verksamhetsplan för år 2003- 2004 (Styrelsens förslag till årsmötet)
1. Lokalhistoriska dagarna genomförs i Bureå vid Mikael i, alltså den 3 - 5 oktober
2. Avrunda samarbetet med Umeå universitet kring projekt "Kulturgräns Norr
3.

Utgivning av två nummer av "Skelleftebygden ".

4.

Fortsatt samarbete med övriga kulturhistoriska fOreningar, fr.a. vad gäller Nordanåom•·ådets
utveckling. Särskild uppgift för SKEFO att lyfta fram Nyborgs möjligheter att utvecklas till ett museum
för Ske-å kompani och bygdens militärhistoria. Hela älvområdet kring kyrkan bl ir av särski lt intresse
de närmaste åren genom Hembygdsföreningens faktamaterial om älvdalen kopplad till Hälsans stig samt
förslaget om en kulturhistorisk sensommarfestival.

5. Fortsatt stöd till det lokalhistoriska institutet och dess arbete, bl.a. digitaliseringen och
åskådliggörandet av Skellefte socken under perioden 1539- 1790 samt Ulf Lundströms fortsatta arbete,
som nu gäller byar i 1800-talets Skelleftebygd.
6. Fortsatt samspel med kommunens skolor genom fortbildningsdagar för lärare och historiebytardagar för
elever. J samarbete med DDB ska INDIKO introduceras i skolarbetet. En kulturresa för skolelever
planeras.
7.

För fjärde året vara med och arrangera "l Ernst Westerlunds fotspår" den 8 november 2003.

8.

Förnyade försök att finna samarbetsformer med SKERIA och universitetsfilialerna, t.ex.
föreläsningssamarbete och samverkan kring kurser.

9. Fortsatt intresse för Skelleftebygdens sjöfartshistoria, t.ex. genom åtgärder för att lyfta fram material ur
Karlgårdsarkivet el ler uppmärksamma bondeseglationen i anslutning till fålbåtsbygget på Stackgrönnan i
regi av Föreningen Allmogebåtar.
l O. Satsa på tidskriften "Västerbotten" t. ex. genom arrangemang i anslutning till temanummer och tipsa
om teman kring norra länsdelen.
1troll.

Il. Uppbackning av studiecirkeldokumentationen av Skelleftebygdens lokalhistoria.
12. Stöd till Bure bolags arkiv och dess projekt kring träindustrins historia.
13. Fortsatt intresse för bondskans bevarande och utveckling, t.ex. genom studiecirklar, publicering av
texter samt programinslag.
14. Fortsätta traditionen med bussresor i bygden tillsammans med övriga kulturföreningarna. Närmast i tur
står "sörsockna"
·
15. Verka för bevarandet av byaprotokollen. I första hand lokalisera vilka som finns och göra dem
tillgängliga för forskare. En inventering planeras tillsammans med Folkrörelsearkivet
16. Skapa en portal på internet med länkar mellan alla föreningar och institutioner, som har intressen i
lokalforskning. En projektgrupp har börjat arbeta med målbeskrivning och arbetsplan.
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Det lokalhistoriska mötet i Sunnanå
SKEFOs traditionella Lokalhistoriska dagar hölls i Sunna nå ky rka 27-29 septembe r 2002
Följande PROGRAM annonserades.

FREDAG 27 september kl18- 21
Byn som steg upp ur havet vid Skellefteälvens mynning. Barbro Vi klund ger e n arkeo log isk bakgrund.
Från medeltid till municip- Sunnanå/Sörböle under 500 år. U lf Lundström, Lokalhistoriska Institutet,
Ske llefteå.

Från bydel till stadsdel. En tidsresa med Ove Lindström och Vi vianne Lundström.
Konstnärer "söder om älven". Kort presentation av O ve Lindström.
Broarna runt- en kulturhistorisk vandring i ord och bild i sällskap med Barbro Dahlgren, Ulf Lundström och
Göran Wahlberg, Skellefteå Hembygdsförening.

LÖRDAG 28 september
KllO.OO- 1 1.30.
Sevärdheter söder om älven. Guidad rundtur med buss. Start vid Sunnanå kyrka. Besök bl a i Per
Högströms sal. SKE RlA. Avgift 40:-. Anmälan senast fred 27 sept till Sensus s tudieförbund, te l 091 O- 757 20.

KllOSök-Dina rötter medhjälp av Demografiska Databasen, Jörn. Öppet hus i Sunna nå kyrka. Tag med namn
och födelsedata på någo n "Anfade r", född omkring 1900 eller tidigare.

·

K112.00-16.00.
Appolonia, Brunbilda och Memea- dopnamn i Skelleftebygden 1791-1890, med Linnea Gustavsson som
före läsare.

Sunnanå på salig prostens tid. Ro lf Granstrand ger g limtar från prosten Högströms era i frihetstidens
Ske llefteå.

När saelmen sl,ulle ''iiJ:ia präst.l,ring 1910 Karl Axel Lundqvist berättar om ett dramatiskt kyrkoherdeval
Sagan om Sunnanå Sportklubb. UlfHallberg berättar.
Från istrav till Skelleftetravet. Byaålderman C urt Lundberg berättar.
Norrlands största slakteri- Sunnanås största arbetsplats under 60 år. Thure Boström, Hilding
Pettersson och andra veteraner minns. Samtalsledare Rolf Granstrand

Kl18.00,
Musikcare med bl a Leif Åkessons vokale nsemble.
Under fredag och lördag kan deltagarna ta del av bokbord, foto - och konstutställningar, köpa
kaffe/te med bröd.
SÖNDAG 29 sept. kl 11.00-.
Temagudstjänst med stort utry mme fö r musikinslag.
Kyrkkaffe.
Intressanta Sunnanåbor jag mött, Lars Jonsson berättar.
Vi ser fram mot givande dagar tillsammans med Dig och andra deltagare.
Huvudarrangör: SKEFO. Medarrangör: Sunnan

-

av Skellefteå landsförsam
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F. kyrkoherde Karl Axel Lundqvist fick förhinder så programpunkten "När socknen skulle välja präst kring
1920" utgick. Han äterkom i stället till Ernst Westerlund-dagen i november.
Vid söndagens kyrkkaffe medverkade förutom Lars Jonsson även Alf Karlsson, som berättade om
ålderdomshemmet på Sunnanå.
Höstmötet var mycket välbesökt. Ä ven vestibulutrymmet måste utnyttjas. Under de tre dagarna räknades in
sammanlagt över 600 besökare. SKEFO vill tacka Sunnanåkyrkan (Carin Hasslow med medhjälpare) för allt
engagerat stöd under de tre dagarna.

t,

Det var många som ville
ha hjälp med sin
släktforskning av Aina
Sjöström från
Demografiska
Databasen i Jörn.

(Foto Hany Akesson)
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Det lokalhistoriska mötet 2003 blir i Bureå 3 - 5 oktober
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Begränsad eftersändning.

B

Vid definitiv eftersändning sänd
åter enligt adress nedan , med ny
adress angiven.

Avs:

FÖRENJNGS-

BREV

Porto

betalt

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
c/o Tage Nilsson
Varvsgatan 14 C
931 34 SKELLEfTEÅ

Foto Harry Akesson

Välkommen till familjedagen
på Nordanå 6 juli 2003
;;r
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