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~ Harry Åkesson 

===== 

Den gångna sommaren har präglats av mycket vackert väder och EMU-debatten där företrädarna för de bägge 
alternativen försökt att se in i fi"amtiden. Lokalforskningen ser ju oftast bakåt och dokumenterar det som varit. Vi 
tror på påståendet att "den som bara ser fi"amåt utan att först titta bakåt måste se upp". Framtiden får visa om 
valresultatet 14 september var klokt. När kommer f.ö första forskarrapporten om hur EV-medlemskapet påverkat 
vår lokala historia? 

Men även vi ser framåt. l SKELLEFTEBYGDEN 2003/ 1 introducerades begreppet "gästspanare". I detta 
nummer är det museichefen Urban Skoglund som spanar in i framtiden. Hans visioner om museet och 
lokalforskningen sammanfaller - tycker jag- med lokalforskarna önskemål. Det känns bra. T illsammans måste 
vi arbeta för att de blir en verklighet. 

Under verksamhetsåret 2002 saknade SKEFO ordförande. Verksamheten leddes av AU- ett triumferat med 
sekreteraren Barbro Viklund, kassören Tage Nilsson och Harry Åkesson. 
Det fungerade, mycket tack vare erfarna styrelsemedlemmar och inarbetade rutiner. Men om en förening ska 
utvecklas krävs mer än arbete i gamla hjulspår. Nödlösningar håller inte länge. Visionerna kan naturligtvis 
komma från alla medlemmar i föreningen, men en ordförande som kan driva verksamheten är ett måste. Därför 
hälsar vi den nye ordförande Stefan Lövsted t varmt välkommen. Stefan är säkert känd för alla stadsbor som 
f.d. oppositionsråd och ledare för Folkpartiet. Nu har han lämnat partipolitiken bakom sig, men han har 
erfarenheter och kontakter som vi hoppas ska komma SKEFO och lokalforskningen väl till godo. Stefan är ny i 
föreningen och måste få en inkörningstid. Därför hoppas vi på fler ordförandeår. 

Som vanligt så ger SKELLEFTEBYGDEN lite lästips. Det gäller en del nya lokalhistoriska böcker men även 
några äldre, som vi tidigare missat. Underlaget för hembygdsböcker tas i regel fram genom cirkelarbete. Det är 
nog idealet ur många synvinklar. Det kan väcka till ny byagemenskap, man får ett brett underlag till historikens 
innehåll och deltagama har roligt. 
Men om resultatet - oftast en bok - ska bli bra krävs ett omfattande slutarbet e , att sortera materialet, lägga in 
bilder, kolla upphovsrättskrav, göra en snygg lay-out mm mm. l det absoluta slutarbetet är det oftast och av 
praktiska skäl bara en person kvar. Jag tror inte att de övriga eller läsarna inser vilket omfattande jobb det är att 
genomföra detta. Ingen av de böcker som presenteras här har angett vem denne nyckelperson är - tyvärr. Själva 
är de för blygsamma för att träda fram. 

Arets lokalhistoriska möte hålls i Bureå och det präglar skriftens innehåll en del. Men även om det handlar om 
Bureå så finns mycket allmängiltigt i artiklarna. Barbro Viklunds upptäckt av den gamla boplatsen är ett bra 
exempel på att det inte är enbart professionella arkeologer som hittar det första spåret till något som kan bli en 
viktig bit i kartläggarrdet av vår förhistoria. Därför, håll ögonen öppna när du är ute och vandrar. 

Till slut en viktig påminnelse 

Ryadokumentet 
Var fi>rvaras protokoll, kartor, och andra handlingar gemensamma för din by/ort/fi>rening? 
Detta är oersättligt och för framtida forskning mycket viktigt material, som måste skyddas och bevaras. Säkraste 
stället är i Folkrörelsearkivet Där förvaras materialet skyddat mot fukt och mögel och brand. Föreningen äger 
fortfarande materialet och kan hämta hem det när det behövs. Tag kontakt med Folkrörelsearkivet i Skellefteå 
te!.: 0910-880 05 Bo Göran Ed lund eller Tage Lundgren så får du veta mer. 

SKELLEFTEBYGDEN 2004/1 planeras komma ut vid vårmötet i maj 2004 
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Minnet 

Skelleftebygden 2003/2 

Tillväxt med vårt goda minne 
Urban Skoglund 

Visioner är nödvändiga för att nå en positiv utveckling för samhället, både på makro- och mikronivån. Idag 
håller hela NordanAområdet på att förfalla. 
Det är som en historisk ryggsäck som samhället släpar på. Ingen vill betala för det eller ta ansvar. Just nu lägger 
fastighetsförvaltningen nytt plåttak på huvudbyggnaden. Det borde självklart ha gjorts långt innan 
vattenskadorna sätter "rosor" och sprickor på fasaderna. Vad blir nästa steg i vårdarbetet? 
Prioritera de historiska byggnaderna säger jag. För de håller på att vittra och ruttna. Läget är allvarligt för hela 
museet. Samlingama vittrar också i usla förvaringsutrymmen. Hur säger man det utan att låta negativ och lägga 
ytterligare tyngd på samhällets ansvariga? 
På museet håller vi just nu på att diskutera en vision för framtiden. Det är ett roligt arbete. Det svåraste är att 
frigöra sig från alla begränsningar som lagrats genom åren. 
Vi ska bygga ett nytt magasin för så där l 00-150 miljoner kronor och vi ska utöka personalen från 30 till 53 
medarbetare. Den tanken har ingen tidigare vågat tänka. Den kostar 14 miljoner ytterligare per år. 
skattebetalarna (ägarna) betalar idag drygt JO. Är det rimligt? Det är klart att det är! Det är också nödvändigt. Vi 
måste vända synen på museet som en belastning. 
Museet är den största tillgången vi har för utveckling och tillväxt. Det är där minnet finns. Utan minne skulle vi 
få uppfinna hjulet varje dag vi vaknar. "Minnet" ska bli en självklar samlingsplats för skellefteborna. Där finns 
optimismen, utvecklingen och framtiden. För där finns rötterna och näringen. 

Folkbildning 
Skellefteå museum har en lång tradition som folkbildande institution. Genom museets mångåriga samarbete med 
bl. a. studiefOrbunden har bygdens historia på ett verkligt enastående sätt dokumenterats. Men tider förändras 
och kunskap och kunskapsbildning ser idag inte ut som förr. studiecirkeln kom till i en tid när samhället behövde 
demokratiseras och folket saknade verktygen. Arbetarklassen behövde kunskaper och folk träffades i 
studiecirklar för att diskutera och lära av varandra. Idag är universitetsstudier praktiskt taget var människas 
egendom och fokus är inställt på poäng och kompetens. Kunskap är individens investering i framtiden, som 
vi lket kapital som helst. Men i den moderna synen på kunskap och på den enskilde individens möjligheter, håller 
vi på att förlora demokratins väg. Vi ser det i form av minskat valdeltagande, ökat våld, avtynande föreningsliv 
och avsaknad av kunskap om demokratiska spelregler. 
Det blir svårare och svårare att rekrytera styrelsemedlemmar till olika lokalfOreningar. Vi vill gärna ha 
verksamheten, men köper hellre administrationen än tar eget ansvar. 

Historia 
Skellefteå museum är väl fOrankrat som företeelse i bygden. Rötterna är starka. Frågan är hur vi får trädkronan 
att grönska och växa med de näringspinnar som den nya tiden bidrar med. 
Fornminnesföreningen gick en gång i spetsen för att skapa den gedigna föremålssamling, som samtiden inte 
förstår att förvalta " på ett godtagbart sätt", som lagen föreskriver. Jag vill påminna om att Fornminnesföreningen 
redan 1883 försökte få ett museirum för sin samling i det då tilltänkta Godtemplarhuset, som stod flirdigt 1886 på 
"tomt 22", där Max hamburgerrestaurang idag står. 
Men med museirummet blev det ingenting, för ingen var beredd att satsa de pengar som krävdes. 
l Godtemplarhuset skulle också byggas en teater, men av den blev det bara en liten estrad. Skådespelama fick 
klättra in på en stege genom ett fönster som låg bakom estraden. Vi känner igen frågan från dagens teaterdebatt. 
Vi har ingenting lärt av historien. 
Eeva Andersen har skrivit om detta i sin bok "Teaterspridningen till Skellefteå 1852-1911 ", som ingår i en 
rapport från forskningsprojektet Bottnisk och nordnorsk teater under 1800-talet (Umeå Universitet 2003). 

Forskning 
Skellefteå museum har en tradition att vara ett tillgängligt, öppet museum på en central plats i Skellefteå stad. 
Museets samlingar och arkiv är en rik källa till kunskap om den loka kulturen och om de människor som levt i 
närsamhället Men ilir att ny kunskap ska formas, måste någon forska på materialet. Man måste problematisera 
och ställa relevanta frågor. Därför finns Lokalhistoriskt institut i Skellefteå (LOKIS). Tanken bakom Lokisär att 
se världen genom vattendroppen, och studera generella fOrlopp i det lilla perspektivets historia. Lokis ska 
producera mikrohistoriskt källmaterial som mångsidigt kan belysa skelleftebygdens historia. Huvuddelen av 
källmaterialet inom Lokis är empiriskt. Institutet arbetar med dagböcker, brev, räkenskapsböcker, 
auktionsprotokoll, bouppteckningar, dödsrunor, människors berättelser och sägner ända från 1500-talet. Från 
1800-talet tillkommer referat och artiklar i lokaltidningarna. 
Ä ven språk och dialekter studeras. Bland forskniJW$materialet finns museets boksamlingar. En 
redaktionskommitte inom Lokis har till uppgift att producera nya böcker och andra skrifter med lokalhistorisk 
anknytning. Den lokala förankringen bland byaföreningar, folkrörelser och arkiv är en förutsättning för 
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verksamheten inom Lokis. En referensgrupp med spetskompetens från det akademiska forskarsamhället och 
empirisk kompetens från lokalsamhället finns knutet som stöd till Lokis' verksamhet. 
Lokisär från l juli i år en del av Skellefteå museum. Inst itutet ska nu integreras i museets verksamhet och finna 
sin form i museets organisation. Tanken är att verksamheten skall stärka forskningen inom museet och skapa en 
länk mellan folkets kunskapssökande och den akademiska världens professionella men ofta stelbenta och 
mansdominerade kunskapssyn. Ett första steg i detta bygge blir att erbjuda personalen vid museet möjligheten att 
forska under en del av sin arbetstid. Det skulle höja personalens kompetens och lyfta fram sam lingar och arkiv 
på ett nytt sätt. 
Arkiven skall tillgängliggöras och ju fler som kan hjälpa allmänheten tillrätta, desto större nytta gör museet. I det 
arbetet borde medlemmarna i Skefo och i Släktforskarilireningen kunna vara nyttiga eftersom de har stor 
erfarenhet av forskning på materialet. 
Lokis har idag ett samarbete med Umeå universitet, men det är viktigt att vi också fär en lokal förankring till 
Skeria i Skellefteå. Därför ska vi eftersträva att skapa en högskoleutbildning för lokalforskning på Skeria. Vi har 
idag större förutsättningar än någonsin att göra Skellefteå till en kunskapsstad med spets inom lokalsamhällets 
utveckling och kultur. 

Informationsteknik och skola 
En fråga som vi ställer oss, är hur vi engagerar ungdomar i museets verksamhet. Ungdomar har fokus framåt och 
är nyfikna på det som kommer att hända nästa vecka, nästa år. Det är först när vi blir äldre som vi börjar gå 
tillbaka och summera och försöker förstå varför livet blev som det blev. Men samtiden är morgondagens historia 
och det kan möjligen vara en ingång till ungdomarnas idevärld. 
Museets första uppgift är att samla. Vi ska dokumentera samtiden. Museet har genom åren införskaffat ett 
referensbibliotek, som i en framtid ska finnas tillgängligt på en webbportal. Att surfa på nätet kan aldrig ersätta 
det fysiska besöket på museet, men det kan underlätta kontakterna med museet. Genom datamediet kan 
studiebesök från skolorna förarbetas och efterarbetas på ett sådant sätt att de fä besöken på museet blir desto mer 
upplevelserika. Museets ansvarsområde är stort och vi är medvetna om skolomas ekonomiska situation, som 
försvårar museibesök. Detta kan underlättas- och undervisningen når högre kvalitet - med hjälp av 
museipedagoger i ett väl fungerande samarbete mellan skola och museum. 
På museet bör finns två museipedagoger och antikvariet ·och andra medarbetare med kompetens att arbeta för 
skolorna. Dessa samarbetar med några av skolans pedagoger, som i sin tur har särskild kunskap om museet. 
Skolans pedagoger kan arbeta tre dagar i skolan och två på museet. På så sätt kan museet vara en kunskapsbank 
och utgöra en del av skolans undervisningsmaterial. Fördelen med ett sånt system är att läraren vet precis alla 
regler med k-tid, vita kort, studiedagar mm och kan hela tiden vara uppdaterad med skolans värld och dess 
läroplan. 

Museet har ett utvecklat samarbete med Företagsarkivet, Folkrörelsearkivet och Kommunarkivet Syftet är att 
lägga grunden till en ilirståelse av forskningens villkor och av hur bestående kunskap bildas. Elevernas 
projektarbeten kan göras i samarbete med Lokis där eleverna har tillgång till arkiv och support genom 
Kunskapskällan. På så sätt används museets minnesbank konkret som en skolans förlängda arm. Eleverna tillför 
med sitt forskningsmaterial nya kunskaper som förvaltas av museet till gagn ilir kommande årskullar. 

Kunskapskällan 
Museiutredningen slår fast att museernas främsta uppgift är bildning. H-utvecklingen öppnar helt nya 
möjligheter att slussa information vidare. Som ett sätt att tillgängliggöra samlingarna arbetar nu flera museer i 
Sverige med s.k. faktarum. I vårt faktarum Kunskapskällan, öppnad 1993 (det andra i Sverige), ska museets 
källmaterial bli åtkomligt för de intresserade. Det ska bli en bred databas, där iliremål, foto, arkiv och litteratur är 
sökbara. 
I registerprogrammet Sofie har länets tre större museer samma databassystem och möjligheter till 
informationsutbyte och samarbete för gemensam utveckling. Katalogisering av vårt referensbibliotek görs i Libra 
III och innebär att vi bör kunna utbyta information med stadsbiblioteket. Med användning av CD-romskivor 
eller via databaser kan våra museers och andra samlingar göras tillgängliga, oberoende av besökarens geografisk 
hemvist. Man kan gå på museum varhelst man bor! 
Kunskapskällan blir en del av Lokis och är museets offentliga faktarum. Här kan allmänheten fä tillgång till 
museets samlade kunskap i form av arkiv-, foto- och föremål samt besöka museets referensbibliotek. Här kan 
man också fä kvalificerad hjälp att hitta de uppgifter man söker och hjälp till egen forskning. Faktarummet har 
ett erkänt innehållsrikt material fOr släkt- och lokalhistorisk forskning. Här arbetar SKEFOs och 
släktforskarföreningens medlemmar som bin i sin kupa i en evig tillväxt. Det är bara människor som kan fä 
organisationer, företag och ekonomier att växa. 
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Sältran och järn i sandtäkten 
Om fynden i Harrsjöbacken i Bureå 

Barbro Viklund 

En sandtäkt är vanligtvis trist, bara sand och sand så långt ögat når. Det var därför jag blev så förvånad när det 
stack ut en massa bränt trä ur den jämna kanten på den här sandtäkten vid den f d Harrsjön i Bureå. Brända 
vedträn blandat med stora spruckna stenar. Var det en sån där kokgrop somjag en gång hade sett på bild? 

Jag blev ganska upphetsad där jag gick sent i oktober 1990. Hade jag hittat någonting arkeologiskt intressant? 
Och på den här nivån över havet, 25 m, järnålder? I flera år hade jag då och då letat fornlämningar nära 
Sureälven och hittat någon liten lämning på högre nivå, bronsålder. Men varför hade vi inga fornlämningar på 
järnåldersnivå? Hade folket verkligen varit borta under tusen år som en del arkeologer hade tänkt sig tidigare? 

Sjö med havsutsikt 
Harrsjön hade jag "hittat" på kartan. Den dikades ut slutgiltigt på 40-talet för att få mer odlingsmark. Det var då 
en stor grund sjö med flera fäbodar omkring. Sett med forntida ögon måste det ha varit en härlig plats. Först en 
stor havsvik, sen en stor sjö med fisk och fågel, säl i havet intill och lättgångna sandheder runt om plus 
Sureälven med sitt stora sjösystem i närheten. Det måste det ha varit ett fint ställe att bo på omkring år O. Så 
tänkte jag innan jag åkte dit för att spana. 
Dagen efter fyndet kontaktade jag Lennart Sundqvist på Skellefteå museum och vi åkte ut trots att det var en trist 
dag med regnblandad snö. Vi gick där i sandkanten och såg plötsligt nånting märkligt glittrande i det dåliga 
ljuset, två bitar asbestkeramik visade det sig. Lennart visste vad det var, jag var bara en oerfaren amatörarkeolog 
och hade aldrig sett forntida keramik. 

Kokgrop i genomskärning ( Harrsjöbacken) 
(Foto Lennart Sundqvist, Skellefteå museum) 

Järnbearbetning 

Blästerskydd använt vid smide (Harrrsjöbacken) 
(Foto: Henry Lundström Ske//efteå museum) 

Asbestkeramik var tidigare känt från många platser i inlandet, men bara på något enstaka ställe vid kusten, och 
det gjorde att Skellefteå Museum satsade på en utgrävning vid Harrsjöbacken som kom att pågå under flera 
somrar. Man hittade flera sorters keramik, en del bitar med upp till 85 procent asbestfibrer, andra där lera 
blandats med glimmer eller kvarts, en del bitar hade mönster utanpå, en del hade sotig insida. Det hittades också 
järn och järnslagg, ett blästerskydd och en slagsten (städ). 

Dessa fynd tycker på att man hållit på medjärnbearbetning. Om man också har framställtjärn vet vi inte, inga 
såna lämningar har hittats. Kanske fick man ämnesjärn från annat håll, det var en stor handelsvara som bl a 
framställdes i Jämtland. Asbestkeramiken kan ha använts vid smidet. En teori säger att man kunde ha smält 
järnet i såna krukor, en annan att de var glödkärl för ~phettning av färdigt järn eller brons. 
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Sältran och gravar 
l samma området hittades också en mängd gropar med kol och stora stenar i. Under senare år har det påträffats 
en mängd såna i kustlandet. Det är en sorts ugnar som bl a kan ha använts för att torka kött eller framställa tran 
från sälspäck. l en av de undersökta groparna låg det tjocka kletiga lager av fastbränt fett kvar efter så många år. 
Sältran var troligen en bra handelsvara. 
De kolprover som tagits visar att Harrsjöbacken användes från 500 före Kr till 950 e Kr. Platsen har alltså varit 
använd långt in i vikingatid. Några husgrunder har inte hittats på platsen, kanske ligger de oupptäckta i närheten. 
I alla fall finns det på sandhedarna omkring flera typer av gravrösen, en del av ny typ - mindre "prydliga" än de 
som tidigare varit kända från bronsåldern och järnåldern. 

Också Damptjärn 
Fynden där i Bureå gav mig blodad tand att söka efter mer i omgivningen, och det har ett varit givande 
skogsluffande. Det finns gott om forntidsfynd på hedarna mot Sjöbotten, Falmarksforsen och Långviken. 
Vanligast är att se eldskadad sten, s k skörbränd sten ligga i sandkanter och gropar. Ofta finns där också små 
brända ben och, om man har tur, någon bit keramik. En annan plats som undersökts arkeologiskt är Hamptjämen, 
nära flygplatsen. Den gav olika sorters keramik och några få, enkla sten skrapor, samt kolprov från ca 500 f Kr. 
Anna-Karin Lindqvist som gjorde den undersökningen och även har grävt vid den stora järnåldersboplatsen i 
Gene söder om Örnsköldsvik säger att de enkla stenskraporna kan tyda på att detta var en övergångstid från sten 
till jämredskap. Den skicklighet som sten-och bronsåldersfolket haft på att arbeta med sten behövdes inte när 
järn och brons började användas. 

Samiska järnsmeder? 
Vid Gene hittades en bondgård med lämningar av stora hus från tiden 100-600 e Kr. l närheten påträffades också 
två boplatser med asbestkeramik från ca 100 e Kr. Anna- Karin Lindqvist menar att två grupper med o lika 
levnadssätt kan ha bott intill varandra, den ena med odling som levebröd den andra med fiske och fångst. 
Eftersom asbestkeramik är så vanligt i inlandet vid samiska boplatser kan man tänka sig att det är samer som har 
varit järnsmeder vid Harrsjöbacken i Bureå. Järnsmide och bronsgjutning är också känt från boplatser i inlandet. 
Naturligtvis kan det även vara så att deras tekniska kunnande har lärts in av folk som kom för att slå sig ner som 
bönder, men det finns inga bevis på odling i Skelleftetrakten under första årtusendet f Kr. · 

Möttes de i Lappvik? 
Det finns än så länge ingen ingående forskning på när och var fångstfolk och bönder möttes vid Västerbottens 
kustland. Men många ortnamn på Lapp-, som Lapphamn, Lappvik, Lappvattnet, tyder på att samerna vistades 
vid kusten, och de kan ha ingått i ett handelssystem. De har sålt sina produkter till handelsmän som kommit per 
båt. Bureå är en plats med goda förbindelser inåt landet genom Burälven och dess stora sjösystem. Sandhedar 
och myrområden (vintertid) har också varit bra transportleder. Ulf Lundström har i sin forskning visat att 
bönderna vid Sureälven under 1500-talet hade mer silver i sin ägo än bönder i andra älvdalar i Skellefte socken. 
Bure kloster kan ha varit en kyrklig handelsstation anlagd just i Bureå genom att där funnits gamla 
kontaktpunkter med samerna. 

Ut och leta 
Vi kan också räkna med att samer har bott vid kusten som fiskare och säljägare. Det finns sältermer med samiskt 
ursprung. Kanske bodde de kvar längst på utskjutande uddar som Burön och Bjuröklubb. Deras boplatser återstår 
ännu att hitta, liksom att finna de första böndernas gårdar vid kusten. Nyligen har dock en 1200-talsgård 
upptäckts i Böle, Lövånger. 

Där finns spismursrösen och röjningsrösen, och i trakten finns även spår av komodling från ca år I 000. 
Förmodligen finns det liknande lämningar på många platser i kustområdet. Man kan konstatera en sak- att det 
behövs många fler arkeologiskt intresserade i Skelleftebygden som går ut och letar .. 

Bronsdroppar i Innervik 
Flera kokgropar och andra lämningar har undersökts inför ombyggnaden av E4 mellan Yttervik och Tjärn. I en 
rund kokgrop med bränd sten hittades några bronsdroppar. De låg nära ett par skärvor med asbestgods. En 
sannolik tolkning är att en asbestkruka har använts för att värma gjutformar för brons. Gropen är från ca 500 f 
Kr. På platsen fanns också en lång grop från ca 600 e Kr. Man hittade ben från bl a torsk, gädda, bäver, älg och 
mård. 
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Lästips ( uppsatser, rapporter m m): 
Arkeologiskt forskningsprojekt Harrsjön 
Järnålder i Skellefteå, forskn. historik 
Boplatser av stenåld.karaktär..Bureälvens nedre lopp 
Gene (doktorsavh, eng) 
Järnålderns kulturförbindel ser. .. V ås terbotten 
Bure kloster 
Lappviken (Jörn) 
Fiskelägen o tomtningar .. västra Bottenviken 

Provundersökn.Raä 508 i Böle 3:4 

Lennart.Sundqvist, Ske. Mus. 1993 
Roger Lidman, Umeå univ. 1997 
Olof. Östlund, Umeå univ 1995 
Per. H. Ramqvist, Umeå univ 1983 
Barbro. Jonsson, Umeå univ 1983 
Mattias Burman, Umeå univ 1997 
Helen Wallander, Umeå univ 1990 
Lena Olofsson och Inge Lindström Umeå univ 
1990 
Lillian Rahtje, Umeå univ 2003 

Karta över Bureområdet. Heldragen l inje motsvarar år O, 
Prickad linje är dagens kustlinje. 

Detta är inget exempel på fornfynd, men nog kan 
man hitta mycket intressant ute i naturen om man 
håller ögonen öppna. 
En motiverad fråga: Vad har hänt med denna björk 
varför, hur ?? 
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Vikingatida samer vid Fågelsvattnet? 
Om datering av tomtningar norr om Bureå 

Karin Viklund 

Stenringar eller låga vallar av sten som omger en ungefar 6x6 m stor, lite nedgrävt golvyta med en upphöjd 
eldstad i mitten. Så beskrevs tomtningarna eller hyddgrundema på Fågelsvattsrumpans norra strand när de 
upptäcktes på 1980-talet av Rolf Bengtsson. Hittills har ingen regelrätt arkeologisk undersökning gjorts på 
platsen, men hösten 2000 fick Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet tillstånd av Länsstyrelsen i 
Västerbotten att ta Cl4 -prover för att försöka få tomtningarna daterade. För det behövdes bara ett litet titthål, ett 
snitt genom härden som kunde visa hur den var konstruerad och var man kunde plocka ut en träkolsbit som 
borde höra t i Il den tid när den användes. 

Provtagningen 
Vi valde härden i en av de tydligare tomtningarna, totalt kan man räkna till tre, men några mer diffusa 
formationer i stenskravlet pekar på att boplatsen kan vara ännu större. Härdarna är ca 0,5 x 0,5 m stora och syns 
som en ovalformad förhöjning i mitten av stenringen. Ungeflir en decimeter ned i vårt lilla schakt hittade vi ett 
sotfargat lager under en sten och vi fYllde vår provtagningspåse med ungefar en halv deciliter jord därifrån. 
Tillbaka i laboratoriet började vi med att sålla provet i vatten. Det vi hade tyckt oss se redan när vi tog provet 
besannades- det fanns inte bara kol i provet utan även ben, och vi kunde se att en del var fiskkotor. 

Dateringen 
Träkolet som valdes ut och skickades till Ångströmlaboratoriet i Uppsala för datering vägde bara 30 mg. Större 
prover än så behövs inte med dagens AMS-metod. Fördelama med detta är stora, dels kan man datera mycket 
små fYnd, som t.ex. sädeskorn, dels behövs numera inte så stora ingrepp i de större fYnden (se t.ex. de stora 
urgröpningarna i de daterade forntida skidorna på Skidmuseet i Umeå !). Träkolsbiten visade sig vara drygt l 000 
år gammal. Med kalibrering får man fram en ännu bättre och säkrare tidsangivelse: med 95 % säkerhet är kolet 
från tiden 770 till l 030 e Kr, med 65 %säkerhet från 870-1000, dvs vikingatid. 

Benen 
Benen skickade vi på analys till osteologen Leif Jonsson i Göteborg. Han konstaterade att det mesta rörde sig om 
brända ben, men kanske också några obrända. De som med säkerhet kunde identifieras kom från fisk - från 
ryggrad, skallar och fenor av främst gädda, sik och lake, samt en karpfisk som troligen är braxen. 

Platsen och årstiden 
Fågelsvattnet är idag en stilla och ödslig skogstjärn norr om Bureå samhälle, i gränslandet mot Yttervik. Namnet 
antyder att manjagat fågel här. Kanske har det också funnits fisk i sjön, men troligen har också de som bodde 
här på vikingatiden fiskat i havet - som då var betydligt närmare än i dag, ca 500 meter bort. Bodde man här året 
runt eller bara vissa årstider? Fiskarterna kan ge ledtrådar. Sik fiskar man på hösten, lake på vintern och gädda 
gärna på våren, men absolut inte mitt i sommaren. Såsäger den lokala traditionen. Siken var viktigast. De ganska 
stora mängderna man kunde få genom havsfiske med lagnar eller not, gravades och sparades som vinterns 
basföda. En intressant detalj med fiskkotorna från Fågelsvattnet är att en del av dem är tillplattade. Det kan vara 
spår av gravning, dvs att de legat travade i en tunna med lite salt och en tyngd på. 

Om de var samer? 
Vilka var de då, de som bodde här på vikingatiden? Vi vet genom flera undersökningar att det är vid denna tid 
somjordbruk och bofasta bönder kommer till den här delen av Västerbotten. Var det de tidiga bönderna i Bureå 
som hade någon sorts fiskekojor vid Fågelsvattnet? Det verkar inte särskilt sannolikt, med tanke på att Bure by 
med de äldsta gårdarna bara ligger ett par kilometer bort. Något utpräglat skärgårdsläge som bönder kunde ha 
nyttjat för omfattande fiske, kommunikation och handel var det heller inte fråga om. Istället rör det sig om ett 
tillbakadraget läge på en ås, skyddat för nordanvinden, nära myrmarker och sjö, ja ett typiskt läge för samisk 
bosättning - som vi känner dem från fornlämningar i inlandet. Ä ven formen på tomtningarna och härdarna har 
sina paralleller i de boplatslämningar som räknas som samiska och som undersökts i Norr- och Västerbottens 
inland och fjällområde. När det gäller kusten finns gemensamma drag med de tomtningar som undersökts i 
Lövånger, vid Bjuröklubb och Grundskatan. Där har man också hittat nedgrävda björnben, något som tolkats 
som en typisk samisk s.k. bjömgrav. 

Om det var samer och om de fanns vid kusten när jordbruksbyarna l1öi]ade etableras, vart tog de sedan vägen ? 
Blev de själva bönder e ller flyttade de, t ex inåt landet? Hur länge fanns de kvar? Finns länkar till de samer med 
sina renhjordar som vistats i trakten ibland under de senaste århundradena? Frågorna är många. Svaren kan vi 
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söka genom att göra fler arkeologiska undersökningar och fler djupdykningar i de historiska dokumenten. Och 
då vore just Buretrakten onekligen något att satsa på, här finns många ledtrådar att undersöka. Nämnas kan det 
historiska material som sammanfattats och tolkats av Ulf Lundström inom Kulturgräns norr-projektet, 
Harrsjöbacken och Bure kloster. Förhoppningsvis kommer vi snart att få napp på en ansökan om medel för ett 
projekt i den riktningen. Detta kommer att göras som ett samarbete mellan Institutionen fOr arkeologi och 
samiska studier, där också miljöarkeologiska laboratoriet ingår, och med Centrum för samiska forskning, alla vid 
Umeå universitet. 

Kvarteren väster om Tjärhovsgatan - 12 kvarter från kv Abborren - kv 
Göta 
Thore Sjögren 
2003 83 sidor 

l serien "Staden som hembygd, Skellefteå" 
A4 Häftad med taperygg Plastskydd 

Gamla Falmark, Falmarksheden -Byar vid Sureälven 
studiecirkel med Elsa Lundmark som studieledare 
2003 287 sidor Inbunden hård pärm 

Kammarn och Lillholmträsk samt Bomarsund, Brännland, Gräsliden, 
Högliden, Norrbränna, Nybränna, Utternäs 
studiecirkel 
2003 285 sidor Inbunden mjuk pärm 

Douldemjaure under 200 år - Boken om Kokträsk 
Studiecirkel Red. Christina Lindqvist 
2002 174 sidor Inbunden hård pärm 

Rentjärn 1791 - 2000 
studiecirkel 
2000 191 sidor Inbunden hård pärm 

Terpentinfabriken i Skellefteå 1833 - 1866 - Västerbottens första "fabrique" 
Per Andre 
2003 48 sidor A4 Häfte med ringrygg Plastskydd 

Friidrottens historia i Skellefteå 
Olika tOrfattare 58 artiklar 
2002 225 sidor A4 Häfte med ringrygg Plastskydd 

Snipp, Snapp, Snorum - Om ödeställen i Jöms socken 
Göran Marklund I Görans blå serier småhäften 
2003 55 sidor Häfte 21 x21 med ryggtape 

r. r 
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Bureåsen och Bureå 
Ulf Lundström 

Asarna ser ut att ha varit av central betydelse för kommunikationer, handel och tätortsbildning under äldre tid i 
Västerbotten. De tycks ha utgjort gamla färdvägar mellan kusten och inlandet. Efter åsarna var terrängen 
lättgången, dessutom användes åsarna som vandringsstråk för vildrenar. Samerna följde vildrenarna under äldre 
tid ner till kusten fur att jaga. Dessa jaktflirder finns dokumenterade fortfarande under 1700-talet. 
Fransmannen Louis Henri de Lomenie beskrev vintern 1655 ett sameläger l ,5 mil väster om Umeå. Lägret 
bestod av ett flertal familjer som bodde i tältkåtor. De hade kommit för att fiska och jaga. Sannolikt har de 
kunnat använda sockenallmänningen till dessa näringar. Denna form av användning av kustlandet kanske har 
varit vanligt hos samerna före rennomadismen.1 Ar 1729 vistades samer från Rans och Grans samebyar på 
bondeskogen runt Petisträsk under vintern. De var där för att jaga. Området låg då inom Burträsk socken och 
länsmannen i Burträsk hade hand om ett mål som handlade om samernas intrång "med fägel- och djurskjutn ing". 
Samerna Jon Nilsson och Lars Mårtensson kom från Gran och Clernet Larsson från Ran. Denna grupp bestod av 
tre kåtor och en annan grupp bestod av två kåtor.2 

Under senare delen av 1700- talet kom samerna med tama renhjordar ner till kusten. Samerna kunde efter dessa 
stråk även åka med ren och ackja eftersom det fanns gott renbete. 
l Östflärdingen av Skellefteå socken var Bureå i södra delen av socken ett centrum och orten ligger i ett förmodat 
kommunikationsnav, vilket indikeras av att kustens farled samt kustlandsvägen korsade en vattenled mot 
inlandet efter Bureälven. l Bureå fann s en köpmannakoncentration samt en kyrklig institution som kan ha 
varit ett terminarhus från franciskanerna i Uppsala.3 Johannes Bureus anför även i sin utredning "Om Bura namn 
och ätt" att på Burön i Bureå skulle finnas en tingsplats. Kallholmen på norra sidan av Skellefteälvens mynning 
skulle ha använts som avrättningsplats. Dessa uppgifter har inte gått att fä bekräftade. 

Bureå kan även ha utgjort en intellektuell nod eftersom många studenter kommer från Bureå på 1500-talet. 
"Intressant nog finns i Bureå nere vid mynningen en kyrklig institution - benämnd Bure kloster- som kan ha 
bedrivit undervisning och vars betydelse kanske indikeras av det betydande antal studenter vid Uppsala 
universitet som kan registreras från området under perioden. Vi blottlägger här måhända en tidig intellektuell 
"nod" inom detta nordliga område" (Edllmd 1999 s. 41 ). Möjligen kan den kyrkliga institutionen i Bureå ha 
bedrivit undervisning eller också beror de många studenterna på att det fanns ett flertal köpmän i byn. Bureå 
hade en roll som köpmannacentrum under 1500-talet men köpmännen försvann sedan och byn liknade övriga 
byar. Först när ett finbladigt sågverk etablerades år 1796 började en ny blomstring för byn. 

l Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650, (Kulturens frontlinjer 3), finns en lång redogörelse om den 
kommunikationsled som Sureälven utgjorde. l byn fanns en koncentration av köpmän under 1500- talet och 
utanför Bureå ligger det intressanta önamnet Björkön. Orter med namnet Björkön kan enligt vissa forskare vara 
handelsplatser där handelslagstiftningen Bjärköarä//en gällde. Att märka är även att i byn Falmark som ligger ca 
7-8 km väster om Bureå fanns en köpmannakoncentration under 1500- talet. Vid Burvik utanför Bureå finns 
namnet Korsören, vilket bör ha betydelsen 'vigt kors som vägleder och skyddar resande'. Namnet är första 
gången belagt år 1559. 

Till det sagda kan fogas omständigheten att från Uttersjön, Risböle, Ljusvattnet, och området väster om Bureå 
går en rullstensås mot nordväst och passerar Falmark, Långviken, Gummark och kommer fram till Skellefteälven 
vid Klutmark och Med le. Sedan följer åsen Skellefteälven. Asen kommer sedan fram i A va viken vid Storavan. 
Vid Malåns utlopp i Skellefteälven, vid Bjurfors/Örträsk, finns även en förbindelse till Burträskåsen samt en 
förbindelse efter Malån till Sorsele. 

Efter denna sträcka finns flera ortnamn med samiska kopplingar. Namn som innehåller elementet lapp visar att 
nordisktalande har gett namn på sitt språk åt en lokal där samer vistats. Andra namn innehåller samiskt 
språkstoff. Allmänt kan sägas att förekomsten av ortnamn som innehåller samiskt språkstofftydligare markerar 
en samisk närvaro på platsen än ortnamn som innehåller elementet lapp. Då det finns samiska ortnamn visar det 
att samerna varit så platsen så länge att deras ortnamn tagits över av nordisktalande personer. E ller att samerna 
har varit ensamma på dessa platser vilka inte fick något ortnamn på svenska. Norr om Norsjö finns Petikån som 
är av samiskt ursprung och vid åns mynning i Skellefteälven ligger Lappsmåget. Petikåns samiska namn är 
Beditje. 4

• Väster om denna plats finns Petikträsket. I området mellan Gumboda och Petiknäs hade samen Nils 
Jonsson från Arvidsjaur renbete år 1790.5 #tf ~ 
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Nordväst om Forsbacka och Krångfors, på norra sidan av Skellefteälven, ligger Lappkåtakläppen. På platsen 
brukade samerna vistas med kåtor, enligt den muntliga traditionen.6 Där åsen kom fram i Klutmark fanns på 
sockenkartan från 1664 Lappkåtamyran. Nordväst om denna plats, strax söder om Klutmarks station finns idag 
Lappkåtamyran. I Klutmark finn s namnet Släppfallberget, som är belagt första gången 1699 i formen 
Släppkläppen, ett namn som kan vara av samiskt ursprung. Professor Olavi Korhonen menar att man kan se att 
förleden Släpp- i många namn återgår på stammen i ordet slähpat 'mjölka (en ren) i handflatan', t.ex. Släppliden 
i Malå, samiska Slähpanåjvvie.1 Väster om Släppfallberget inom Lunds by ligger Lappkåtamyran. Söder om 
Släppfallberget ligger Eggeliden, på dialekt "addje lia", där det fanns en samisk bosättning under 1800-talet och 
böljan av 1900-talet. Namnet som är belagt första gången 1773 kan även det vara av samiskt ursprung. l 
Eggeliden kan möjligen den frekventa topografiska termenjeäggie 'myr' ingå Ufr. Iggejaur vid inlandsbanan i 
närheten av Moskosel).8 De första samerna i Eggeliden kom från Grans sameby i Sorsele. Området vid 
Klutmark och Medle kan ha varit viktigt under äldre tid eftersom åsen här korsar Skellefteälven. l Gurumark 
finns namnen Metsträsket, G i/ta och Näpptjärn vilka likaså kan vara av samiskt ursprung. Gifta är uppenbarligen 
samma ord som förleden till Gilddatjåhkka (de äldre kartornas Giltatjåkko i Stensele). Eftersom uttalsbelägget 
för fjället är Jilggatjåhkka, jilgga 'slät, jämn', kan vi göra det troligt att gildda är språkhistoriskt identiskt med 
jaldda 'jämnt kuperat land' i nordligare samiska (Jokkmokk).9 Formen Metsträsket användes åren 1765-1920 
men kallas idag för Mensträsket. Metsträsket kan antingen gömma ordet miehtj- (av miehtjie- 'avsides liggande') 
el. miehts- (av miehtsie- 'skogs-'). Den förra tolkningen skulle innebära att träsket låg avlägset från områdets 
fasta bosättning. 10 Väster om Gammelbodberget i Gummark ligger Lappkåtamyran. l Falmark finns namnen 
Kappisbäcken och Koppismyran (Kopisbäcken 1830 och Koppismyra 1762-63) som också troligen är samiska. 
Olavi Korhonen uppger att i Koppismyran kan flera samiska ordstammar gömma sig. Under förutsättning att -s
är ursprungligen samiskt är det troligast fråga om avledningen gåppasj 'en liten kulle (med rund kontur)' av 
gåbba. 11 I Falmark fanns flera birkarlar under 1500- talet. På södra sidan av Bursjön, väster om Bureå, ligger 
Lapphällan och Lappberget. Enligt en obekräftad uppgift i Skellefteå museums arkiv ska det finns seitar vid 
Rådabergets sydsluttning som ligger inom Orrbäcken. Rådaberget ligger ca 2,5 km norr om rullstensåsen. 

Mellan Medle och Petiknäs på norra sidan av Skellefteälven finn s åsen endast på några sporadiska ställen, bl.a. 
norr om Finnforsfallet Men längs denna sträcka finns sandhedar som ansluter till åsen väster om Medle och 
öster om Petiknäs. Denna sträcka har därför kunnat fungera som en vikig kommunikationsled. Sandhedar finns 
även på södra sidan av Skellefteälven. Söder om Finnfors finns ett system med tangstgropar. Väster om Medle 
ligger Skellefteälvens huvudlax tiske Bomansforsen. Från år 1525 finns uppgifter att en same med sina söner 
tOrsökt bygga för fisket. Notisen visar att samer funnits i närheten av platsen, åtminstone under delar av 
året. 12 · 

Det är mycket troligt att denna ås med anslutande sandhedar utgjorde en viktig kommunikationsled i ä ldre tid. 
Det som styrker detta är att många ortnamn som innehåller Lapp- och ortnamn som kan vara av samiskt ursprung 
ligger placerade kring denna ås. Dessutom var de birkarlar som fanns i området på 1500-talet bosatta vid åsen. 
Ä ven övriga handelsmän i socknen kan knytas till åsarna. 

Bureå kan ha fatt en ro ll nära åsens sydliga slutpunkt. Här går åsen nära havet där det fanns ett hamnläge som 
birkarlama och handelsmännen kunde utnyttja. Detta hamnläge kanske var det bästa som finns vid åsens 
sydligaste sträckning. Bureås roll kan dessutom ha förstärkts av den vattenled som Bureälven utgjorde. I Bureå 
fanns även en kyrklig institution som gått under namnet Bure kloster. Institutionen har antagits haft en roll inom 
missionen av samerna. Den siste abboten uppges av Johannes Bureus ha skickats till samerna för att missionera. 
Kanske fanns samerna alldeles intill Bureå vid den omtalade åsen, åtminstone periodvis under året. En fråga är 
varför det inte fanns några birkarlar i Skellefte älvdal under 1500- talet? Det kan dock ha funnits en birkarl i 
Skelleftedalen. Olof Jonsson, som år 1587 flyttade tillinnervik 12, kom från Myckle och troligen från Myckle l . 
Myckle ligger på sandheden på norra sidan av Skellefteå, ca 5 km väster om sockenkyrkan. 

År 1553 fanns i Bureå 2 birkarlar (Anders Olsson på Bureå 5 samt Karl Mosesson på Bureå 8) och 1580 bodde 
en birkarl i byn {Olof Björnsson på Bureå 8). År 1590 fanns 3 birkarlar i Falmark (Östen Clemetsson på Falmark 
l , Per Matsson på Falmark 2 samt Olof Hansson på Falmark l l ) och vardera en birkarl i Kåsböle och Uttersjön 
inom Lövångers socken. Ä ven de övriga handelsmännen hade en koppling till åsen. Under 1500-talet fanns det 
övriga handelsmän i Bureå, Falmark, Gummarksnoret, Bäck och Risböle. Man kan undra över om det var 
hamnen som var av intresse i Bureå eller om det var så att samerna hade ett viktigt resursområde vid havet 
mellan Bjuröklubb och Bureå och att de av den anledningen "svängde ner" vid Medle och Klutmark och kom 
mot Bureåområdet? Under 1500- talet fanns det rikaste kustfisket i Skellefteå socken vid Burvik. Detta kan ha 
varit en anledning for samer att komma hit. Likaså har Bjuröklubb i Lövångers socken varit en viktig plats fOr 
fiske och säljakt under lång tid. Strömmingsfiskekyld Sveriges ostkust har alltid varit fritt , även för icke
jordägare. 
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Johannes Bureus skriver i sin släktutredning "Om Bura namn och ätt" i början av 1600- talet följande om 
Bureheden. "Burahed är en stor willmark som skilljer Skiällefta och lötanger åt, ut med sjösidan är 2 mil tvärt 
öfver der allmänna vägen är, men längden är ifrån Östersjön till Lappmarken öfver 50 mil, gradus longitudinis. 
Denna hed är nu med de största skogar som uti Norrlanden ligga; der synes lidar som stora hafsvägor, (fjällen 
som skillja Sverige och Norike åt) hvilka sägas vara anten sammandrefua afNoe flod eller i skapelsedagarna" 13

• 

På Bureus tid användes i Norrland den nordsvenska milen som var 5 km lång. Men det verkar som att Bureus 
använder den rikssvenska milen. I Övre Norrland är nästan all mark skogbevuxen och notisen kan syfta på 
rullstensåsen, vilken gör skäl för benämningen hed, dvs. sandig skogsmark. Min tolkning är att Bureus med Bure 
hed menar rullstensåsen och att den sträcker sig upp till Lappmarken. Om Bureus använder den rikssvenska 
milen så kunde sträckan 2 millängs kustlandsvägen antyda att kustlandsvägen då gick över Bäck, Risböle och 
Uttersjön. Se vidare nedan. 

Någon sorts centrum kan även ha funnits i Bureå före 1500- talet. Sydväst om Bureå ligger Harrsjöbacken där 
det finns fynd från tiden kring Kristi födelse. Man har hittat bl.a. järnslagg och asbestkeramik. Harrsjöbacken 
kan ha varit en föregångare till Bureå, men eftersom platsen är ca l 000 år äldre än Bureå måste man vara 
försiktig med slutsatser. Vad som är intressant är att rullstensåsen passerar Harrsjöbacken och vid Kristi fOdelse 
kan man säga att det fanns en korsväg på platsen, mellan kustens farled och rullstensåsen som kom från inlandet. 
Vi vet inte vilken befolkning som bodde vid Bottenvikskusten vid den här tiden. Var det samisk kustbefolkning 
som bodde på platsen eller var platsen en kontaktpunkt mellan inlandets (som var samisk) och kustens 
befolkning (som var en annan befolkning, troligen nordisktalande)? Det är klart att de gårdar som fanns i Bureå 
under perioden 1539-1790 ligger mellan 5 och l O meters höjd över havet. Byn kan därför inte ha funnits på 
nuvarande plats mänga århundraden före 1500- talet p.g.a. att området låg under vatten. 

Någon officiell väg som gick frän Bureä till Klutmark är dock inte känd i modem tid. Dock gick en väg frän 
Långviken till Gummark. Man verkar dessutom ha haft en vinterväg frän Gummark till Bätvik, som ligger intill 
Yttervik vid Bodaträsket Men i Gummark uppges att man hade stigar och vägar efter sandåsen på sträckan 
Slind, Klutmark, Eggeliden, Heden, Kammen, Gummark, Långviksheden och till Bureå. 14 Vägar och stigar 
finns markerade vid åsen på lagaskifteskartan över Gummark från 1845 som är den tidigaste kartan som tar upp 
hela byns område. 15 Men leden Bureä- Klutmark har samerna nyttjat redan före 1600- talet. 

Den koncentration av köpmän och birkarlar som fanns i Falmark under 1500- talet kan ha som bakgrund den 
korsväg som fanns i Falmark mellan åsen och vattenleden efter Bureälven. 
Åsen kom fram till havet i Bäck och Risböle. Söder om Risböletaren sandhed vid som sträcker sig fram till 
Älgträsket Sandiga områden finns även på norra sidan av Bäckfjärden samt på Bjurön. Sandområdet på Bjurön 
ligger ca 8 km frän Älgträsket Vid detta område finns några gamla namn på Lapp. Intill Bjuröklubb fanns på 
1712 års karta namnet Lappsanden. En del av Bjuröns by kallas fOr Lappviken och namnet finns första gängen 
belagt år 1539. På Bjuröklubb bodde under J 850-talet en samisk fiskare enligt en mantalslängd. 16 Intill Bjurön 
finns namnen Lappkåtabacken och Mjölkhällan där det sägs att samerna mjölkade sina renar. Norr om 
Bjuröklubb vid Storön fanns 1716 namnet Lapphamnen, Lapp Hambna. Namnet som lever än idag ger en 
antydan om att samerna vistats vid kusten och bedrivit havsnäringar. 17 Intill denna plats finns namnet 
Lappkåtatjärnen Även väster om Uttersjön finns namnet Lappkåtatjärnen och intillligger Lappstranden. I 
Älgträsket finns namnet Jänkenviken som kan vara av icke-nordiskt ursprung. Vid Bjuröklubb finns namnet 
Jungfruhamnen, fOrsta gången belagt 1716 då det skrivs Jungfruhambna. Vid Jungfruhamnen finns grunden efter 
ett kapell. Intill Burvik finns Jungfruviken vilken skrevs 1699 Fru vttis wijkan. Namnet kan syfta på kapell 
helgat till jungfru Maria. I detta område finns även byn Risböl e som på dialekt och i gamla skrivningar heter 
Ryssböle (till ryss?). Namnet är första gången belagt 1514. Det kan tänkas att handeln fanns kvar i området i viss 
utsträckning. Piteå stad ägde ön Skötgrunnan från 1652 där borgama fiskade varje sommar tillsammans med ett 
stort antal bönder och obesuttna. personer i Skellefteå socken. På ön fanns ett kapell. Gräsviken på gränsen 
mellan Bäck i Skellefteå socken och Risböle i Lövångers socken arrenderades av Umeå stads borgare. Där fanns 
en marknadsplats och kapell. Det som är oklart är om samerna var närvarande på Skötgrönnan och/eller 
Gräsviken. Bjuröklubb är en plats som innehåller många arkeologiska lämningar, och platsen har uppenbarligen 
varit mycket viktig för de maritima näringarna. Bl.a. finns vid Grundskatan intill Bjuröklubb en bjömgrav, en 
fornlämningstyp som i övrigt finns på samiskt område. Björngraven är daterad till 800-1000 e.Kr} 8 Möjligen 
kan även rullstensåsen från inlandet som kom fram i närheten av Bjuröklubb ha varit en viktig komponent i 
Bjuröklubbs betydelse. Vid Grundskatan intill Bjuröklubb öppnas varje år en vak, landvredet, vilket gjort att 
platsen besökts av säljägare bl.a. från östra sidan av Bottenviken. Österbottniska fiskare finns belagda redan på 
1500- talet vid Bjuröklubb. 
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Det kan tänkas att Sureåsens sydligaste del har utgjort ett viktigt område för handel och utbyte. l detta område 
fanns 1590 3 birkarlar inom Lövångers socken. I räkenskaperna for slottstullen i Stockholm, vilken tog upp 
skeppare med skutor, fann s år 1573 skepparen Olof Larsson i Risböle. Denna person har sannolikt varit 
handelsman. Det är möjligt att Lövånger som sockencentrum har gynnats av att ligga i åsens förlängning. Orten 
är belägen mellan Sureåsen och Burträskåsen. 

På Sureåsen gick kustlandsvägen mellan Bureå och Ljusvattnet En småbonde eller torpare i Ljusvattnet i slutet 
av 1800- talet, Carl GustafNordin, körde med ren och ackja. Möjligen hade han inspirerats till detta av 
besökande samer på Bureheden. Strax norr om Ljusvattnet finn s lämningar efter 2 samevisten med 3 härdar i 
vardera vistet. Intill platsen finns även 6 fångstgropar. 19 

Enligt traditioner i Uttersjön gick kustlandsvägen under Karl JX:s tid över Uttersjön. l byn finns traditionen att 
Karl IX skulle ha rest genom byn 1602. Vägen kallas Drottning Kristinas väg, efter Karl IX:s gernål.20 

Uppgiften att vägen tidigare utgjort en det av kustlandsvägen är inte osannolik, även om detaljer i sägnen är 
felaktiga. Längs denna vägsträcka gick länge en vattenled som hade förbindelse med havet fram till vikingatiden. 
Men vattenleden fanns även kvar senare som en inlandsled. Om kustlandsvägen tidigare gick genom Uttersjön så 
får man tänka s ig att kustlandsvägen böjde av i Ljusvattnet och passerade Bäck, Risböle, Uttersjön och vägen 
kom fram i Bodan. Denna väg finns markerad på Johan Persson Geddas sockenkarta över Lövånger från 1664, 
dock inte som landsväg. I Ljusvattnet fanns på sockenkartan från 1664 över Skellefteå och Burträsk socknar en 
korsväg där en väg gick in till Bäck. Efter denna vägsträcka nyttjade man åsen mellan Ljusvattnet och Uttersjön. 
Denna äldre vägsträcka kan ha varit landsväg fOre byn Daglösten bebyggdes. Innan Daglösten etablerades fanns 
ett stort obebyggt område mellan Bureå och Hökmark, en sträcka på 20 km. Sannolikt gick kustlandsvägen vid 
den tiden över de byar som då fanns. Efter den förmodade äldre sträckningen slapp man passagen över det branta 
Hökmarksberget Bebyggelsen i den del av Daglösten som ligger inom Lövångers socken är fOrsta gången belagt 
som byanamn 1611 men kan vara något äldre. Daglösten syns ha varit byn ännesmarks fiibodar. När det gäller 
Daglösten eller Övre Bäck inom Skellefteå socken är det oklart när bebyggelsen uppstår. Den kan ha funnits 
redan 1539 eftersom det inte finns någonting i skattelängderna som antyder att de hemman som fanns i Övre 
Bäck i slute t av 1600- talet skulle ha uppkommit under perioden genom en delning. Hemmanen går bra att följa i 
skattelängderna under hela perioden 
1539 - 1700. Men klart är att bebyggelse finns 1617 när bosättningen kallas Vallen. Tydligen har området 
tidigare varit fåbod under Bäck. Det är inte säkert att vägen lades om när Daglösten fick fast bebyggelse utan 
vägomläggningen kan ha skett vid en senare tidpunkt. 

C A Falkman i Östra Falmark berättar 1969- 70 i studiecirke ln Ett sekel i Skelleftebygden i Östra Falmark att 
samerna hade flyttningsstråk från Gummark och Långviksheden och Falmarksträsket I byn betade renar vid 
Östra Falmark och vid nuvarande flygfältet i Skellefteå. Samerna bodde i bagarstugor eller ödestugor. Samer 
som fanns här var Lars Jonsson som var en ättling till Rik-Maja i Mausjaurs sameby. Andra namn var Steinvall 
(troligen Stenvall, förf. anmärkning), Björkman och Matsson. År 1908 kom en viss Paulsson vilken skulle ha haft 
en renhjord på 2000 renar. Sista besöket gjordes vintern 1935-36 då antalet renar uppgick till 1700. Dessa samer 
kom från Mausjaurs sameby 21

• Samen Matsson kan ha varit från Maskaurs sameby vid Arjeplog där detta namn 
fOrekom. Samerna har även efter 1970 besökt området. 

Renar fanns på Sureheden bl.a. vid Harrsjön under 1930- talet. De kom från Grans sameby i Sorsele. Vid 
Brottviken intill Burön fanns samerna Lars Persson och Klemet Jonsson från Sorsele. Samerna bodde i kåtor på 
platsen. Här är att märka att på Burön även fanns 2 bofasta same familjer. De kallas i folkmun för Burölappers. 
Norr om Fågelsvattnet intill Burön finns 2 lapphärdar. 22 Flyttande samer bodde vintertid i GammeJ stället, söder 
om Bursjön, där August Larsgården fanns. Vid Bursjöberget och Lappberget intill Gamme1stället brukade 
samerna ha kåtor. En same som var här var Anders Högberg från Tjulträsk vid Ammarnäs som även var 
nämndeman och skollärare. Anders Högberg gifte sig i Gummark och på bröllopet blev det slagsmål. Set 
Viklund uppger i en intervju 1962 med Ernst Westerlund från Skellefteå museum att sorselesamer bodde vid 
Gammelstället också "under fOrsta krigstiden". Det är oklart om uttrycket avser första världskriget eller första 
delen av andra världskriget. På Sureheden fanns även en same vid namn Johansson från Malå. Set Viklund 
uppger att det även fann s norrbottenssamer på Bureheden. Uppgiften kan syfta på karesuandesamer som flyttat 
ner till samebyar i sydligare områden, troligen till Sorsele .23 Men det kanske även kan syfta på samer från 
Maskaur vid Arjeplog. Samebyn kallades före 1946 Arjeplogs lappby. l uppgiften från Falmark finns även 
indikationer på Maskaur. Samerna kom tillbaka till Sureheden på 1990-talet.24 

Gustaf Renhorn har upptecknad att hos Olof Olofsson Renström i Gamla Falmark (1836-98), kallad Gadd-Olle, 
brukade samerna bo. Han sägs ha varit frisk och fiiJ.9ig, men en gång blev Gadd-Olle osams med lapparna. 
Samerna spådde honom så att han blev liggande hela sitt liv. Han kom aldrig upp mer. 25 
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Åren före 1817 drabbades en same vid Burvik av en katastrof när hans renhjord på flera tusen djur drev till havs 
på ett isflak. Händelsen användes som argument år 1819 för att ta tillstånd till att bygga en väg mellan Burvik 
och Bureå. Händelsen sägs ha utspelat sig några år tidigare. Isen användes även av bondebefolkningen för fårder 
med häst och släde.26 

Under åren 1852-1861 hade bonden Jon Hansson Wiksten i Yttervik skötesrenar hos samen Jon Hansson f. 1795 
som bodde i Järvträsk (Järvesjaure) i Arvidsjaurs socken. Denne tog ut sin lön för skötningen av renar dels i 
kontanter och dels i varor. Under åren 1866-69 hade Jon Hansson Wiksten skötesrenar hos Jon Hanssons son 
Olof Jonsson f 1828 som bodde i Järvträsk och åren 1870-1887 hos Jon Hanssons måg Sjul Jonsson f 1828 
vilken bodde i Levattnet. Samerna har troligen nyttjat åsen längs Bure älv vilken ligger strax söder om 
Yttervik. 21 

Ett tangstgropsystem som består av 9 tangstgropar ligger vid Hedkammen väster om Harrsjöbacken på 
rullstensåsen, RAÄ l 06. Strax väster om fångstgropssystemet har funnits en samisk härd som nu är borttagen, 
RAÄ 64.28 

En flirdväg kan även ha funnits från Bjurvattnet och Gillervattnet som ligger intill sandhedarna på norra sidan av 
Skellefteälven och sedan på vattendelaren mellan Kågeälven och Klintforsån. Längs denna sträcka finns en rad 
namn som är samiska eller innehåller förleden lapp. Möjligen kan de samiska bosättningarna i Kusmark och 
Stämningsgården ha en anknytning till denna led. Men detta är inte helt säkert. Bosättningen i Kusmark kan ha 
varit anknuten till Lappland via Drängsmarksåsen och samer kan ha flyttat till och från stämningsgården via 
sandhedarna vid Skellefteälven. 

En ortnamnstyp som tycks ha en koppling till åsarna är sjöefterleden -vattnet som är av västnordiskt eller norskt 
" D ursprung. Efter Bureåsen finns 4 namn- Hemvattnet, Okvattnet, Fågelsvattnet sa ~t Ljusvattnet Dessutom 

finns 3 namn efter sandhedarna vid Skellefteälven- Bjurvattnet, "Lilla Bjurvattnet" nuvarande B jurlidträsket 
samt Gillervattnet Dessa namn behöver inte fOrutsätta en direktkontakt mellan Norge och Bottenvikskusten utan 
namnen kan ha förmedlats av samerna. 

En längre text om åsarna kommer att. ges ut under vintern inom projektet Kulturgräns Norr. Där behandlas även 
övriga åsar i norra Västerbotten samt en. hel del allmänt om åsarna. 

Åsarna i södra Skelleftebygden 

Fotnoter 

e Västliga namn 

• Birkarlar 
e Björköar 
• Birkarlar 

4 Handelsm:.n 
-Tätorter 
Jordarter 

B Grovmo, sand, grus 
Isälvsed i ment 

1 Västerbotten :Ett bildverk, text Hans Christiansson, Ernst Westerlund, Per-Uno Ågren, Allhems 
landskapsböcker, Malmö 1969, s. 78-90. 
2 Andre, Per, Samer i Skelleftetrakten under 1700-talet, i: Skelleftebygden : Arsskrift utgiven av Föreningen för 
Skellefteforskning - SKEFO, 1999, s. 30-32. 
3 Gallen, Jarl, Finland i medeltidens Europa: Valda uppsatser, Helsingfors 1998, s. 147. 
4 Lundström 1997, s. LVI. 
5 Andre 1999, s. 36-37. 
6 Ett sekel i Skelleftebygden 1969-70, Brännbacka cirkel, s. 239. Duplic. 
7 Lundström 1997, s. CXXVII. ,rr ~ 
8 Lundström 1997, s . CXXVII. 
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9 Lundström 1997, s. CXXVII. 
10 Lundström 1997, s. CXXVII. 
11.Lundström 1997, s. CXXX I. 
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12 Lundström, Ulf, "Medeltida laxfisken i Skellefteä socken", i: Skelleftebygden: årsskrift utgiven av 
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO, Skellefteå 1996, s. 62. 
13 Nyström, Carl H., "Bu re kloster", i: Västerbotten : Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok, 1931 , s. 
137. 
14 Gummark, red Göran Wahl berg, Skellefteå 199 1, s. 20-25. 
15 Karta Z24 72:4 laga skifte överGummarkav J.O. Widestedt 1843-47, Lantmäteriverket i Gävle. 
16 Ola Wennstedts uppsats Jungfruhamn och Dödmansskär: en studie över ortnamn i Lövångers sockens 
kustområde, 1988. 
17 I Ola Wennstedts uppsats Jungfruhamn och Dödmansskär: en studie över ortnamn i Lövångers sockens 
kustområde, 1988, har namnet lästs Läpphamnen från 1716 års karta. Detta kan vara en felläsning eftersom 
namnet på kartan är skrivet på havet utanför hamnen. I denna del av havet finns några små runda holmar 
markerade på kartan. Tydligen är det en av dessa holmar som har missuppfattats som ringen över ett ä. Namnet 
Lapphamnen lever fortfarande bland lokalbefolkningen. 
18 Broadbent, Noel D. & Storå, Jan, "B j örngraven i Grundskatan", i: Populär arkeologi 2003: l s. 3-6. 
19 Skellefteå museums fornlämningsregister, ekonomiskt kartblad 22L Rönnskär, 5c Södra Bergfors, 5d Burvik 
Norrbyn, 4c Nedre Bäck, 4d Burvik Sörbyn. 
20 Natur- och ortnamn i Skelleftebygden 1975-76, Lövånger, studieförbundet Vuxenskolan, Skellefteå 1976, s. 
52. l skriften sägs att vägen skulle ha gått över Kåsböle till Bäck och sålunda inte gått på åsen. Men påGeddas 
sockenkarta från 1664 går vägen frän Uttersjön till Risböle och går alltså uppe på åsen. Här har kartan företräde 
som källa. 
21 Ett sekel i Skelleftebygden, Bureå socken, Östra Falmarks cirkel, C A Falkman, 1969-70, s. 220-221 . Duplic. 
21.Skellefteå museums fornlämningsreg ister, ekonomiskt kartblad 22L Rönnskär, 7a Innervik, 7b Skelleftehamn, 
6a Yttervik, 6b Örviken. 
23 Intervju 1962 med Set Viklund i Bureå f. 1881. Intervjuare Ernst Westerlund. Skellefteå museums bandarkiv 
SML8. 
24 Uppgifter från Rolf Bengtsson i Bureå. 
25 Renhorn, Gustaf, En samling folkminnen från Västerbotten, i: Västerbotten 1924, s. 68. 
26 Viklund, Beda, "En spådom och hur den gick i uppfyllelse", i: Bureå skoltidning 6, 1948. skrivelsen från 
Burviks byamän var daterad 25 februari 1819 och ställd till landshövdingen. En kopia av skrivelsen finns i Bure 
arkiv, handlingar vid Bureå no 3. Händelsen med renarna togs som argument för Burviks byamän då de ville ha 
en väg mellan Bureå och Burvik. Händelsen omnämns även i F W von Schuberts reseberättelse från 1817 och 
händelsen sägs ha ägt rum "för några år tillbaka". Beda Viklunds fars farmor som dog 1867 vid 80 års ålder 
berättade att renhjorden uppehöll sig på Sureheden i trakten mellan Bureå och Burvik. Återfården till hemorten 
företogs över isen i riktning mot Rönnskär, men renarna hade då blivit alldeles vi lda och givit sig iväg österut. 
En storm hade uppkommit som bröt upp isen och hjorden hade drivit till havs och omkommit. Efter denna 
händelse var strömmingsfisket mycket givande och det sades att "havet gav igen". I Arvidsjaur fmns en tradition 
om Rik-Maja i Mausjaur som hade en renhjord på flera tusen djur. En ättl ing till henne hade förlorat hela hjorden 
när de var på flyttning ner till kusten. Beda Viklunds farfar hade 26 mars 1854 köpt en renko med kalv av Lars 
Nilsson i Arvidsjaur för Il riksdaler. Händelsen med renhjorden omnämns även av Melsbäck, K. S., "Något om 
Burvik genom tiderna, i: Bureå skoltidning 9, våren 1951 , s. 3. 
27 Jonas Hansson Wikstens räkenskapsbok 1843- J 869, Skellefteå museums arkiv. 
28 Namnet Bureå har tolkats som nordiskt och ursprungligen betecknat vattendraget Bureälven, *Bura, som är 
bildat till ett ljudord *bura, besläktat med burra 'surra,' ' bullra', och dalmålets bura 'vara trumpen' , 'tjura'. En 
undersökning om namnet Bura kunde ha en samisk koppling vore kanske önskvärd. l Tärna socken finns vid 
Stor-Stalofjället öster om Yttervik namnen Burejaure och Buretjåkke. Vid Södra Storfjället i samma socken 
finns söder om Mosekälla Burejukke. I Sorsele socken finns namnen Bure och Bursjön. l Kalls socken i Jämtland 
finns Burestjakke som ligger i Skäckerfjällen. 
29 Namnledet - vattnet verkar här vara ungt. Ännu under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kallas sjön 
Fågeltjärnen. Intill tjärnen fanns under 1800-talet en bofast samisk befolkning. 
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Skellefteå kompani under finska kriget. del II 
Rolf Granstrand 

Första delen av denna artikelfanns med i Ske/leftebygden 200311 

På kvällen den 14 september 1808 springer Per Andersson från Sunnanå (nr. 55 Sundberg) på landsvägen förbi 
kyrkan i Oravais. Hela dan har striden pågått på fålten strax söder om byn, men nu tvingas hela den återstående 
svensk-finska armen på flykt. Mer än tusen svenska soldater blir kvar på slag fåltet, däribland Pers jämnåriga 
kamrat Olof Larsson (nr. 67 Skilling från Varuträsk). Att antalet ryssar som stupat eller sårats antagligen är än 
större, är en klent tröst, särskilt när slaget är förlorat. Och därmed hela Finland ! Men att kriget avgjorts just 
denna dag är Per knappast medveten om när han skyndar norrut. 
Men så här i efterhand kan man konstatera att så var det. Den svenska reträtten fortsatte under något mer ordnade 
former under de följande höstmånaderna och den 13 december tog sig de sista svensk-finska trupperna över 
Kemi älv och lämnade därmed den östra rikshalvan. 

Dagarna efter slaget vid Oravais så återsamlades Västerbottens regemente. De åtta kompanierna var kraftigt 
decimerade. Den endast sjuttonårige flinriken och kompanichefen Clas Ambjörn Ulfhjelm anmälde till sin far, 
som tjänstgjorde som bataljonschef, att av Skellefteå kompanis 128 rotar var nu bara ett åttiotal bemannade. Och 
då var ändå ett antal mer eller mindre svårt blesserade inräknade. 
Ändå så blev det västerbottningarnas uppgift att tjäna som arriärgarde, dvs. eftertrupp med risk för ytterligare 
förluster, under den fortsatta marschen upp mot Gamla Karleby. Efter fjorton dagar ingicks en överenskommelse 
om vapenstillestånd i Lohteå, som kom att ge visst andrum under större delen av oktober. Men vedermödorna 
fortsatte denne regniga och kalla höst. Såhär beskrivs återtåget i Kungl. Västerbottens Regementes krigshistoria: 

"Utan fotbeklädnad och i trasiga kläder, i saknad av kappor släpade sig soldaterna fram på de djupa vägarna 
tOregångna och efterfOljda av en myckenhet sjuka och sårade; rödsoten grep omkring sig; hunger rådde; 
officerarna måste understundom lämna trupperna för att hos handlandena, som seglat över från Sverige, 
komma över någon föda mot överdrivna pris . 
. .. Bataljonerna sammansmälte också genom rymningar; trosshästarna dignade av brist på foder, och den 
tillfOrsel man sökt ordna över havet fOrdröjdes av höststormar m.m:" (sid. 423) 

Trots att inga egentliga strider förekom under dessa höst- och vinterveckor, så blev manspillan fruktansvärd. 
Under perioden oktober-december så avled inom Skellefteå kompani ytterligare 33 soldater, dvs. nästan 40% ! 
Här nedan en sammanställning på avlidna från generalmönsterrullorna för kompaniet: 
5 oktober - Jakob Eriksson (nr. 9 Munter, från Yttervik) 
6 oktober - Olof Johansson, 41 år (nr. 39 Falkman, från Falmark) 
6 oktober - Johan Pehrsson (nr. 94 Hedman, från Stavaträsk) 
7 oktober - Anders Andersson, 37 år, ogift (nr. 50 Högberg, från Gummark) 
9 oktober - Johan Johansson, 28 år, gift (nr. 51 Söderberg, från Gummark) 
13 oktober- Johan Johansson, 38 år (nr. 113 Bäckman, från Frostkåge) 
14 oktober- Anders Eriksson, 34 år (nr. 68 Westerman, från Skråmträsk) 
15 oktober- Lars Mårtensson, 35 år (nr. 64 From, från Norsjö) 
20 oktober- Johan Olovsson, 32 år (nr. Il O Bäckström, från Östanbäck) 
20 oktober- Christoffer Andersson, 47 år (nr. 115 Wallon, från Drängsmark) 
22 oktober- Erik Andersson (nr. Flinkfelt, från Ragvaldsträsk) 

o.s.v. 

Den 15 december dras resterna av Västerbottens regemente samman till Nikkala strax väster om Torne älv. 
Eftersom möjligheterna att underhålla armen är så begränsade i Tornedalen, så hemförlovas landsdelens egna 
soldater till rotarna fOr att förhoppnings ha större chans att överleva vintern. 
Så lagom till jul återvänder ett drygt femtiotal soldater till Skelleftebygden. Men glädjen grumlas av det faktum 
att merparten aldrig kom hem och att dessa rotar - ett sjuttiotal - nu måste återbesättas inom tre månader. De 
hemvändande tvingas svara på otaliga frågor, ... som När? och Hur? och Varför? 

Under de kallaste vintermånaderna upphör all militär verksamhet, men i mitten av mars fOrsöker den ryska 
ledningen tvinga fram ett avgörande genom anfall på tre fronter; över Ålands hav, över Kvarken mot Umeå och 
över Torne älv mot Kalix. Och redan den25mars tvingas general Gripenberg underteckna kapitulationen, som 
innebär att hela den kvarvarande svensk-finska armen ska lägga ner vapnen och få återvända till hemorten mot 
hedersord att inte mer delta i kriget. 
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Men Skellefteå kompani, som just återbemannats och befinner sig i Pitetrakten, kommer inte att omfattas av 
kapitulationen utan dras i början av april tillbaks till Skelleftebygden, för att där tillsammans med resten av södra 
bataljonen och några finländska f6rband f6rsöka sätta stopp f6r den ryska framryckningen söderut. 

Under tiden har stora omvälvningar skett i Stockholm . Kungen har störtats och en ny regering under ledning av 
kungens farbror, hertig Karl, har bildats. Riksdagen, som inte varit sam lad på åtta år, har nu kallats f6r att 
diskutera och anta en ny, mer demokratisk f6rfattning. Och fredstrevare har inletts. Kanske är kriget nu slut !? 
Men så blir det inte. l stället blir Västerbotten krigsskådeplats under våren och sommaren 1809. 
Och Skellefteå kompani får f6r f6rsta och enda gången i sin tvåhundrafemtioåriga historia vara med och försvara 
hembygden - men i hopplöst underläge ... 
l mitten av maj anfaller överlägsna ryska styrkor den svenska posteringen vid Storbron i Skellefteå och striden 
blir mycket kort. Efter att ryssarna erövrat bron och inringat den svenska styrkan genom en marsch över isen från 
Kågnäsudden till Yttervik, så är situationen hopplös och överstelöjtnant Furumark kapitulerar. Svenskar och 
finnar överlämnar sina vapen. Över hundra man har stupat eller sårats. l samband med återmarschen lyckas ett 
femtiotal västerbottningar undkomma och dra till skogs. Men även övriga soldater får efter några dagar återgå till 
rotarna, 
medan officerarna f6rs i fängenskap till Ryssland. I och med detta har Skellefteå kompani liksom övriga 
västerbottniska kompanier spelat ut sin roll i detta krig, som pågår ytterl igare tre månader och avslutas f6rst i och 
med slagen i Sävar och Ratan den 19-20 augusti. 

A v Skellefteå kompanis etthundratjugo soldater kom trettiofYra att överleva krigsåren 1808-09, inklusive de fYra 
som återkom från rysk fångenskap. Nittonårige Per Andersson - yngst i kompaniet - var en av de lyckliga. 
Han var också med nästa gång kompaniet skickades ut i krig, i det norska fälttåget 181 3-14. Men det är en helt 
annan historia .... 

Källor: 
Bergenstråhle, "Kungl. Västerbottens regementes historia, Sthlm 1917 
Lennart Andersson, "Skellefteåbygdens soldater, Umeå 1995 
Lars Ericsson, "Svenska knektar", Lund 2002 
Hårdstedt/Backman, "Krig kring K varken", Oravais 1999 
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l. Inledning 

Skelleftebygden 2003/2 

Kyrkotraditionen i Skelleftebygden 
närmast före och efter sekelskiftet 1700 

Lester Wikström 

Förre riksarkivarien Sven Lundkvist - professor i historia vid Umeå universitet och en av initiativtagarna till det 
tvärvetenskapliga Luleälvsprojektet 198- 84 som föregick dagens Kulturgräns norr-projekt - fliste vid olika 
tillfållen uppmärksamhet på att det vid sidan av officiellt material funnits material som exempelvis prästerna 
betraktat som sin privata tillhörighet och därför inte arkiverat men som, i den mån det kan spåras, på ett 
värdefullt sätt kan komplettera befintligt, registrerat arkivmaterial. 

Lundkvist berör ämnet i uppsatserna Rörlighet och social struktur i 161 O-talets Sverige (H i storisk Tidskrift 
1974) och Den äldsta svenska folkbokföringen (Arkiv, samhälle och forskning 1986). Sitt uppslag förde han 
vidare i ett iliredrag, som han kallat Den äldre svenska folkbokföringen, på en stiftshistorisk dag i oktober 1989 i 
Umeå, tryckt som nr 22 i Forskningsarkivets serie Scriptum med förord av professor Egil Johansson, som också 
är initiativtagaren till det religionsvetenskapligt delprojekt inom ramen för det större projektet 
Förändringsprocesser i tid och rum inom Kulturgräns norr som denna uppsats är en del av. 

Ett exempel på sådant material som Lundkvist talar om är, så vitt jag kan bedöma, de två manuskript som 
Areschougs antikvariat på Klarabergsgatan i Stockholm år 1894 bjöd ut i sin katalog: 
En gammal brefbok, förf åren 1697 till 1703 af N. Buscherus, Pastor i Skellefteå, rör ställningar och förhållanden 
i Lappmarken, Breftill Regeringen, Landshöfd. Douglas, Biskopen, R. von Ferschen m. fl. ( lO:-) 

"Kyrkiones Bock" för Skellefteå socken är 171 O till 1725. Anteckningar om vilka personer som varit i kyrkan, 
till nattvarden m.m. Fot. (4:50) 

Hur handskrifterna hamnat på Areschougs antikvariat lär vi väl aldrig ta veta. Däremot är det ingen hemlighet 
hur de kom att införlivas med samlingama i Uppsala universitetsbibliotek (UUB). J bibliotekets 
handskriftskatalog står nämligen följande att läsa under signum S. Sveriges geografi, Helsingland och Norrland 
(S 162:b): 

Skellefteä kyrkoherde, prosten Nils Buscheri brefkopiebok 1697-1703, innehållande breftill K. Maj:t; 
landshöfdingarne Douglas och Frölich, stiftets biskop m.fl. 

Skellefteå kyrkbok 1710-28, anteckningar mest om gäfvor till kyrkan, men äfven om äktenskap, Katekesförhör 
etc. Folio. (Skänkt 11112 1894 af V. Bibliotekarien L. Bygden o Aman/uen!s grefve E. Lewenhaupt, som inköpt 
den i Areschougs Antikvariat, Sthm. jfr. den ovan nämnda katalogen .. 

Vice bibliotekarien L. Bygden är ingen annan än blivande överbibliotekarien på UUB Leonard Bygden (1844-
1929), för många av oss mest känd för sin uppsats i Samlaren 1890 "Om ursprunget till den historiska myten om 
Fale Bureli och som utgivare av Härnösands stifts herdaminne i fyra band (1923- 28), där han för övrigt i band 
111 (1925, s. 306) under Skellefteå och Nicolaus Jonae Buseheros (1645-1703, kyrkoherde i Skellefteå 1697-
1703) skriver: "En av honom som prost förd kopiebok förvaras i Upsala univ. bibliotek (sign S 162:b." 

De båda manuskripten är i dag hopbundna till en volym, försedd med en senmedeltida pärm, sannolikt från 
någon liturgi, men där ryggen ar ny, sannolikt från Bygdens tid på UUB. 

Buseheros brevkopiebok innehäller 56 blad i formatet 21 x 33,5 cm (några blad 18,5 x 31 cm). Skellefteå 
kyrkbok består av två delar. Den första omfattar J l O blad i formatet 19,5 x 31 cm, den andra cirka 140 blad i 
formatet 20 x 33,5 cm. 

På Landsarkivet (LA) i Härnösand finns en avskrift av valda delar ur de här två manuskripten. Den gjordes 1938 
av folkskolläraren RudolfLundmark, ivrig släkt- och hembygdsforskare, bosatt på Brännannära 
landsförsamlingens kyrka. Sannolikt gjordes avskriften på uppdrag av prosten K.A. Fellström, som använde den 
som källa för sina forskningar om skelleftebygdens fromhetsliv. Avskriften förvarandes ännu på 50-talet i 
Skellefteå landsförsamlings arkiv men finns nu på LA i Härnösand. 

Låt oss börja med Buseheros brevbok. Vem var Buseheros och till vilka skriver han? 
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2. Buseheros brevbok 1697-1703 

2.1 Nicolaus Jonae Buscherus - vem var han? 

N icolaus Jonae Buscherus föddes l 645 i Umeå. 1662- l 665 var han elev vid gymnasiet i Härnösand. När han 
lämnade skolan höll han tacktalet från eleverna på grekiska. Några år senare skulle han få återvända till samma 
skola som lektor i just grekiska. A v Skellefteå kyrkas räkenskapsbok 1666-1667 framgår att han fått ett 
stipendium på fem riksdaler: "En studios. Nicol. Buscherij hadhe fr. Sup.int. fOre Skrifft 5-" Den notisen bör väl 
tolkas så att superintendenten (biskopen skulle vi ha sagt i dag) Petrus Steuchius gett sin tOreskrift, dvs sig 
tillstånd, att Nieclaus Buscherus skulle få ett ekonomiskt bidrag på fem riksdaler från församlingen. 

Efter en tid som kyrkoherde i Njurunda blev han l 697 kyrkoherde och prost i Skellefteå, där han kom att stanna 
till sin död 1703. Han bör ha varit väl förtrogen med församlingen och förhållandena där, eftersom hans far 
Jonas Nicolai Busehems var tOdd i församlingen, närmare bestämt i Byske, därav namnet Buscherus. Intressant 
att notera är att fadern, när han 1634 skrevs in vid Uppsala universitet kallar sig Jonas Nicolai Schelleptensis (N 
290, nr 66). Sannolikt är han son till bonden Nils Jonsson (ca l 575-1652) i Byske. 1642 blev Jonas skolmästare i 
Umeå stad, sju år senare komminister, den tOrste i Umeå. 

Buscherus brevbok innehåller utkast och kopior av brev till vitt skilda adressater. De flesta av breven är till 
kyrkoherdarna i prosteriet, som då omfattade hela nuvarande Västerbottens län, och till domkapitlet och 
superintendenten (biskopen) i Härnösand Julius Micrander. Påfallande många är tilllandshövdingen i 
Västerbottens län GustafDouglas och landshövdingen i Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län Carl 
GustafFrälich. Greven Reinhold von Fersen kallar han sin "gunstige herre och gynnare". von Fersen var överste 
vid Västerbottens regemente och vice landshövding i Västerbottens län. Tre brev till en professor Henning Foreli 
är skrivna på latin med enstaka ord på grekiska. 

2.2 Laxfisket i älven, strömmingsfisket vid kusten 

Av breven tilllandshövding Douglas handlar flertalet om laxfisket i Skellefteälven och strömmingsfisket ute vid 
kusten. Bland annat vill Buscherus tillsammans med regementsskrivare Olof Svensson arrendera kronofisket 
Bomans forsen, nuvarande Krångfors, ett fiske som är känt redan 1525 då Olof elementsson i Uppsala var 
arrendator tillsammans med kyrkoherden i ~ k e llefte å Johannes Petri. 

Buscherus vill också återupprätta respekten för kungsådran i älven samt rätten till tionde av strömmingsfiskarna. 

Ulf Lundström, som specialstuderat fisket i Skellefteälven, sätter i en separat uppsats in Buseheros uppgifter om 
fisket i ett större sammanhang. Se bilaga. 

2.3 Förbön för blod- och brännsjuka 

Den 27 augusti 1697 skriver Busehems tilllandshövding Douglas och klagar över att husesyn ännu inte blivit 
verkställd och att kyrkan håller på att rasa samman. Han berättar vidare om "en obeskriflig siukdom. D. 2 1 hu jus 
begrof iag 22 lijk; wore ändå wid pass 30 obegrafne, ty de hinna intet spijka tillhopa bräderne. I prästegården, 
liggia de hopetals, både barn och legofolk." 

Följande år, den l O maj 1698, berättar han att "blod- och bränsiuka hafwer sig ånyo itändt, så att fårledne söndag 
stäides förbön på prädikstolen för 65 personer". Brännfeber eller hetsig feber var en sorts tyfoidfeber. 

Tillståndet i församlingen tycks också bli hans hustru övermäktigt: "Jag ser intet annat än min hustru sörier sig til 
döds, efter hon tilförende alltid warit rädder för denne orten, och finner nu för sig få frugta obeskrifweliga 
wederwärdigheter", skrev Busehems i brevet den 27 augusti. 

Buscherus var gift med Brita Bozae, som var dotter till prosten i Nordingrå Christian Bozaeus och dennes hustru 
Justina Eriksdotter Sahlström från Uppsala. Brita Bozaes roll som brudkläderska skall vi lära känna i nästa 
avsnitt, vars bakgrund är en tvist mellan prosten och en pipare om en krog på Prästbordet 

2.4 Brudrustning och en exkurs om bordsbön vid bröllop 

Den 22 mars 1698 skriver Buseheros till landshövdingen och berättar att "uti Kyrkiohusen går underligit till. 
Ibland andra är der en Pijpare, som nu wid tinget ~lagades för stöld, men holt (stack) sig undan, och hans 
hustro är en odygdig och oförnuftig qwinna både i ord och gerningar, och när iag will hafwa henne ut, så 
begynner hon förbanna sig at om det wo re tijo präster, så skulle hon ändå sittia q war etc." 
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Piparen som Buscherus här talar om heter Anders Larsson Lind och värvades 1689 till Skellefteå kompani som 
pipare (musikant). 1699 blev han korpral, 1707 furir och strax därefter förare. Död den 31 augusti 1708, 
sannolikt under fåtttåget i Ryssland. 

Hans hustru, som Buscherus inte ger mycket för, hette Dorothea (Dordi) Häggström och kom från Piteå stad, där 
hennes far Nils Jonsson var borgare, gift med Dorothea vars far var Johan Månsson, birkarl i Lillpite samt 
stadsskrivare och rådman i Piteå stad. 

Av utkast till brev adresserade till översten vid Västerbottens regemente Reinhold von Fersen och daterade den 
l O april och 2 maj 1699 framgår att någon eller några soldater skrivit och klagat hos översten på prosten och 
prostinnan, på prosten för att denne tagit ut avgifter i samband med lysning och vigsel, på prostinnan för att hon 
tagit ut avgifter i samband med brudrustningen. Buscherus misstänker, säkerligen med rätta, att det är piparen 
som skrivit och att det är en hämnd för att prosten försök stänga piparens krog. 

l sitt svar till översten försäkrar prosten att "ingen redelig man /kan/ bewijsa mig af någon Soldat emot rätt och 
lag utfordrat någon half öre". Däremot kan en eller annan ha skänkt en halv karolin eller så "för det iag efter 
deras anmodan håller en Sermon /predikan/ förrän wij gå up i Kyrkan". Inför Gud och hela världen betygar 
prosten att han aldrig av någon soldat uppburit mer än dessa 12 bre silvermynt "efter den ordinarie Taxan", 
"besynnerligen för Brudeskruden". 

Vad anbelangar brudrustningen och dess betalning är det en sak han inte känner till, "ty huru min k. hustro, som 
detta wärket under händer hafwer, med soldatemas Brudar accorderar, weet iag intet". Icke desto mindre har 
prosten nu inhämtat från sin hustru hur det går till: 

"Soldaten och bruden komma till henne och begära det hon wille bruden hedra och wäl kläda då the utlofwa 
somliga mer, somliga mindre, efter råd och wilkor. Nu anläger min hustro sin högsta flijt dem at adjustera med 
bästa kläder, som hon hafwer, och händer aldrig, at icke någon skada är giort, så på sijdentygz-kiortlar och tröjor, 
som smycken, perlor, granater och annat småt, som kåstar stora penningar." 

Den betalning hon fått kan dock "ofta intet wedergiälla och fylla den skada som hela Brudrustningen tagit" . Nu 
skulle man kanske kunna säga: "man borde intet sättia på dem så fijna kläder". Men nu begära de detta och 
skulle man inte göra dem till viljes "då hade man äfwen förtal och skam at förwänta lijka som en intet wille 
giöra soldatens brud så stor, som en bondes brud, hwilken skall klädas först om lögerdagen, för än de gå i 
kyrkian och sedan fullkomligen om Söndagsmorgonen; sedan skal en wara, som bruden atkläder och tager 
brudrustningen tillbakas ... " 

På lysningsdagen har det hänt att soldater givit en halv karolin till kyrkan, vilket i vederbörlig ordning blivit 
meddelat på predikstolen. Men om översten anser detta vara obilligt är prosten villig att lämna tillbaka dessa 
penningar. Men vad är väl detta mot att "Soldaten sitter på Pijparens kroog (den iag ödmiukeligen beder kunna 
blifwa kullkastat), och med kort bortspelar sin tröja, byxor, hanskar, wantar och mässa". 

Till sist ber prosten att översten skall meddela "en skriftelig anledning och ordre huru man här efter sig med 
soldatemes bruders rustning skal förehålla". 

Exakt vad översten svarat vet vi inte. Någon form av reprimand tycks dock prosten och prostinnan ha fått, 
eftersom prosten i sitt brev den 2 maj 1699 försäkrar: "Dock skal iag här efter med skyldigheet mig till rättelse i 
ett och annat fall förehålla, hwad Öfwersten mig behagat föredraga." Men vad brudrustningen vidkommer "så 
lemnar iag detta wärket der hänn, och unnar gema Soldaten at betinga bästa kiöpet, der han hälst behagar". 

Buscherus lämnar sedan några upplysningar som kan tolkas så att seden med brudrustning även praktiserades av 
hans företrädare men att ändå hans hustru kommit med vissa nymodigheter. 

Doch är ett gammalt bruuk i Helsingland, Medelpad, Ångermanland etc., at den som allenast läner Kronan till 
Bruden och henne ändock intet kläder, niuter altid l Riksdaler." Sedan följer ett par överstrukna meningar: "Nog 
har iag det hört, at de som här före mig warit, hafwa och låtit sig betalas l ... /". Här kan upplysas att Buseheros 
närmaste föregångar i Skellefteå var Ericus Fluur Emporagrius, vars första hustru kom från Gästrikland. 

Buscherus fortsätter: "Nu har min hustro af enfaldighet tänkt, at samma gambia bruk skulle och här wara gängze; 
derföre har hon tagit 6 Pr /Penningar/ för kronan, desutan lttJ. sielfwa beklädningen och brudrustningen både 
Lördagzmiddagen som Söndagzmorgonen. Och för alt sitt omak har hon tagit några Pr öfwer desse 6 Pr, 
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nembligen af sombliga l Pr å 2 Pr å 3 Pr doch alt godwilligt och utan twång. Doch låta wij oss gerna nöja med 
H. H. Öfwerstens rättwijse och behagelige disposition l ... /" 

Lennart Björkquist skrev 1941 en avhandling om Jämtlands folkliga kvinnodräkter. l kapitlet Brud- och 
brudpigedräkter ger han flera exempel som visar att "brudkläderskan var vanligtvis identisk med prästfrun i 
församlingen eller någon annan ståndsperson" (s. 209). Och en dansk resenär, Jacob Bircherod, skriver 1720 att 
prästfruarna på landsbygden i Sverige "for penge" lånar ut brudkrona och brudutstyrsel. 

l en uppsats 1939 ger Bror Hillgren flera exempel från Delsbo i Häsingland som visar att det vanligtvis var 
prästfruarna som agerade som brudkläderskor. I ett sockenstämmoprotokoll 1777 förklarar sig församlingen i 
Delsbo villig att inlösa brudkronan och brudsilvret efter prostinnan Lenaeus som avlidit. 

För Västerbottens del hänvisar Björkquist (s. 209) och Bringeus (i Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Oknytt 
1995 nr 3-4, s. 57) till vad den tyske teologen Frans Wilhelm von Schubert skriver i sin Resa genom Sverige, 
Norrige, Lappland, Finnland och Ingermanland Åren 1817, 1818 och 1820. l band II (Resa genom Norra 
Sverige och Lappland, svensk översättning 1825) fmner vi Schuberts "lilla avhandling om svenska 
bröllopshögtidligheter" (s. 232 - 248) insprängd i skildringen av förhållandena i Umeå landsförsamling. I detta 
pastorat råder mycken välmåga, konstaterar han. "Vid bröllop gör man sig mycken kostnad, hvilket man likväl ej 
kan ensamt förebrå denna sockens invånare, utan äfven större delen afNorra och andra Svenska landskap. 
Bröllopsbruken äro med undantag af några få afvikelser, de samma i alla Svenska provinser och Finland, der 
bröllop högtidligen firas." 

Vigseln sker på en söndag eller annan helgedag, i kyrkan om den skall vara högtidlig, skriver Schubert (s. 233). 
"De fattigares bröllopp ske i all tysthet, med största inskränkning och på en eller annan hal f dag. Fullständigast 
och högtidligast äro bröllopsbruken i Norrland, minst högtidliga i Skåne" (s. 244). 

Om brudklädningen skriver Schubert att den tillhör bruden eller, oftare, den som kläder henne, vilket vanligen är 
prästfrun. "Bruden är prydd med allehanda brokiga sirater på hufvud och kläder, en lysande hårbindel, skärp, 
halsked, örhängen, bröstnål, o.s.v.; kronan vilar på en kudde" (s. 234). 

Något säkert exempel på prästfruarna som brudkläderskor före 1700- talet ger ingen av de hittills nämnda 
fi>rfattarna. Det är här som Buscherus två brev i april och maj 1699 ger oss ny kunskap. 

Buscherus använder uttrycket brudrustning. Jag har inte kunnat finna detta uttryck i de ordböcker, äldre och 
yngre, som jag rådfrågat. Sannolikt är "brudrustning" ett lokalt uttryck fOr det mer allmänna brudskrudning. I 
Skellefteå har man tydligen inte använt det lite finare uttrycket "skruda bruden" utan ett dialektalt "ruust 
bruden", d.v.s. rusta, utrusta bruden. Prosten Buscherus med rätter i Byske hade ingen svårighet att använda det 
lokala uttrycket. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att prosten Buscherus brevväxling med översten vid Västerbottens regemente 
Reinhold Johan von Fersen visar att seden med brudskrudning i Skellefteå kan fOras tillbaka till kanske mitten av 
1600-talet: Buscherus kom till Skellefteå I 697 och hans företrädare, som han hänvisar till, redan 1659. Tidigare 
belägg för brudskrudning i Norrland är från 1700- talet. 

Prästfruamas roll i samband med brudskrudningen aktualiserar även deras roll som förmedlare av andra seder 
och bruk och, måhända, framflyttare av kulturgränser. Frågor som aktualiseras är bl. a. om brudskrudning också 
förekommit i Norrbotten eller om Skellefteå blev nordlig gräns. När upphörde brudskrudningen i Skellefteå? 
Finns i stämmoprotokoll eller i kyrkans räkenskaper exempel på att församlingar inlöst brudkrona och 
brudskrud? 

l våra många hembygdsböcker finns som regel ett kapitel "Livets högtider" där bröllopsseder kring sekelskiftet i 
Skellefteområdet beskrivs helt kortfattat. Kanske ovanstående kunde vara ett bidrag till att fånga några äldre 
sedvänjor. 

2.4.1 En exkurs om bordsbön vid bröllop 

En gammal sed som förbinder bröllop och bordsbön fann jag i Carl Edquists bok Det stora nödåret, 
Kulturhistorisk berättelse från Västerbotten och Lappmarken (2. upp l. 1926). Edquist var fOdd 1870 i Fällfors, 
Byske församling, prästvigd 1900, kyrkoherde i Jukkasjärvi och Vittangi och slutligen i Katarina församling i 
Stockholm, död 1948. När han var 12 år gammal skWie hans stora syster gifta sig. Bröllopet äger rum i brudens 
hemgård i "Fager! iden" i Jöms kapellförsamling, som då hörde till Norsj6 pastorat. Sven, som han kallar sig i 
boken, hade fått en viktig uppgift: 
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"Enligt ortens sed skulle bordsbönen vid sådana högtidliga tillfållen som detta läsas av ett barn. Då bruden 
hade en bror, som endast var tolv år, var det självklart, att han skulle läsa bordsbönen. I flera dagar hade också 
Sven förberett sig. Det ansågs nämligen skamligt att läsa bordsbönen innantill. Han kände sig också så säker, 
att han inte ens stoppat katekesen i fickan, för den händelse han skulle komma av sig. Högt och tydligt läste 
han nu: 

Allas ögon lita till dig, Herre allsmäktige! Du giver dem mat i sinom tid. Du upplåter din milda hand, och allt 
det, som levande är, mättar du till behaglighet. Ära vare Fadren och Sonen och den helige Ande! Amen. 

Efter 'Fader vår', som sedan lästes, följde ytterligare två böner: 

Välsigna oss, Herre Gud, himmelske Fader, och dessa dina gåvor, som du oss till kroppens uppehälle 
mildeligen förlänat haver, och giv oss din heliga nåd, att vi den måttligen och med tacksamhet emottaga och 
nyttja genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre! Amen. 

Gud, med en nödtorftig spis 
du oss styrker här i livet. 
Låt oss njuta vad du givit 
måttligt och ditt namn till pris! Amen." 

"Enligt ortens sed" skriver Carl Edquist. Ja, som vi strax skall se är seden att låta ett barn, gärna det yngsta, läsa 
bordsbönen vid t.ex. bröllop mycket gammal. Naturligtvis kunde den uppgiften också skötas av prästen eller 
klockaren eller t.ex. bröllopsvärden. Men i Skelleftetrakten fanns det alltså ännu i början av 1880 ~ta let en sed att 
ett barn kunde göra det. Hur gammal kunde den seden vara? 

Nils-Arvid Bringeus, professor i Lund, har i två uppsatser skrivit om bordsbönens plats i svensk folkfromhet 
Den ena ingår i årsboken Kulturen 1977 ("Bordsbönen i bild"), den andra i Gastronomisk kalender 1980 ("Att 
läsa för maten"). I den förstnämnda artikeln visar han ett utsnitt ur en bonadsmålning från Småland 181 2. 
Motivet är Jesus klädd .i fotsid dräkt läsande bordsbönen omgiven av Josef och Maria. "Min Jesus som ett barn 
wid bordet står och beder" börjar texten på bonaden. Ett liknande motiv finns på kistebrev från 1700- talet, 
sädana som spreds på marknader och av gårdfarihandlare. Förebilden är ett träsnitt som gavs ut i Augsburg i 
mitten av 1600- talet. På 1600-talet var det också vanligt att djäknar (skolgossar) v id högtidliga tillfållen som 
bröllop förrättade bordsbönen, sjungande medeltida sånger. l den romersk-katolska kyrkans medeltida 
Breviarium, liturgiska tideböner, ingick också bordsbönerna. Just Psaltarpsalmen 145:16 som Sven läste ("Allas 
ögon vänta efter dig") och Benedicte ("Välsigna oss, Herre Gud") är direkta översättningar frän Breviariet till 
Luthers lilla katekes. 

2.5 Prosteting och katekesförhör 

Ett halvår efter det att Busehems tillträtt som kontraktsprost skriver han till " Ärewyrdige, hög- och vällärde 
Herrar Pastores" i Burträsk, Lövånger, Bygdeå och Umeå att han gärna vill veta om de "ännu begynt 
Ottesängerne och Cathechismi om söndagarna förhöra, på det enjemlijkhet ständigt måtte blifwa uti hela 
Contractet. Uti denne försambling hariagredan begynt". 

Att prosten Busehems här har föreskrifterna i kyrkolagen 1686 i tankarna är tydligt. I ett brev i december 1697 
påminner han pastores (kyrkoherdarna) om vad kyrkolagen föreskriver om prosteting. Han utlyser därför sädana 
under januari och februari 1698: "Församblingens ledamöter måste tlijtigt förmanas at infinna sig enhälligt till 
Catechismi förhör /tillijka med Cronones soldater/." 

l februari och mars ett år senare skall han hålla prostvisitation i Umeå stad, Umeå sockenkyrka, Bygdeå (dit 
också de som bo i Nysätra "skole nederkomma till examen"), Lövånger och Burträsk. Efter hållen predikan skall 
alla som det vederbör komma samman "till Cathechismi förhör, och andre sakers förhandlande l --- l. Så hafwes 
och skrifteböckerne w id handen, at man der af see må hvars och ens profeet i Catechismi lära, och få tillfålle at 
förmana de tröge och olärde till större tlijtigheet". När Busehems i oktober 1701 på nytt utlyser prosteting i 
församlingarna under november månad. hänvisar han inte enbart till kyrkolagen 1686 Kap 24 19 utan också till 
kungliga befallningar 1696 och 1697. 

Man får ett intryck av att tidigare förordningar varit förhållandevis mjuka men att det nu, efter 1686, sker en 
skärpning och att det är viktigt att samma ordning råder i alla församlingar. Vad hade då tidigare stadgats? 

I kyrkordningen 157 1 sägs att Catechismus skall predikaf•tåt minsto twå tijdher om året". I anvisningarna för 
dopet understryks att föräldrar, gudfäder och gudmödrar skall ha vårdnad om barnet, om dess tukt och lärdom 
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enligt gammal sedvänja. Till biskopens skyldigheter hörde att rannsaka i vad mån föräldrarna lära barnen 
catechismum. Beträffande nattvarden föreskriver kyrkoordningen att det "icke skulle gifvas åt någon, som icke 
vet göra skäl och reda, hvarför han går därtill eller den icke kan läsa Fader vår, tron och budorden etc." 

Olaus Martin i som var ärkebiskop 1601-1609 hade 1602 utarbetat en visitationsordning för ärkestiftet, dit 
Västerbotten då hörde, och i den finns också föreskrifter om katekesexamen. Vid stiftssynoden i Uppsala 1607 
uttardade ärkebiskopen ett cirkulär, där prästerskapet ålades att med flit "förhöra barn, när the förste gång gå till 
sacramentet, att the intet slippa ther till, förr än the kunne läsa cathechismum och, så mykit möjeligt vara kan, 
förstå". 

Det är säkerligen i detta sammanhang vi skall se den KYRKIO LAGH brukatt aff qamble praepositis, som Sven 
Hansson gav ut 1987 (som nr l i serien Urkunden, Forskningsarkivet vid Umeå universitet). Särskilt intressant 
för oss är p. 31 :"The som ungha ähro och icke ännu haffwer warit till Sacramentet, skolather till intet låtne 
blifwwa, för än the alla Catechismi Stycker medh uttydningene lärt haffwer." Denna provinsstadga för prästerna 
i norrlandsdelen av ärkestiftet kan gå tillbaka mot sekelskiftet 1600, menar Sven Hansson, och skall ses mot 
bakgrund av det omfattande arbete med folkuppfostran och folkundervisning på katekesens grund som Uppsala 
möte 1593 utlöste. 

Intressant att notera att inte i någon av dessa anvisningar för nattvarden talas om någon nedre åldersgräns för 
tillträde till nattvarden. stiftssynoden 1607 talade om "barn" och provinsstadgan om "de som unga äro". Det 
avgörande är om de kan katekesen och helst också förstår den. 

Katekesförhören hölls i fastan i samband med skrifthållen, då prosten också samlade in sitt tionde. Dessa 
skrifthåll urartade på sina håll till överdådiga gästabud och därför beslöt Västerbottens landsting 1663 i 
Skellefteå att "prästerna härefter inte skola resa i skrifthållen, utan allmogen skall med sin ungdom stämmas ti ll 
kyrkan och där exmineras". Följande år kom ärendet upp i riksdagen. Kungl Maj:t förklarade då att det var 
landshövdingarnas skyldighet att stoppa "de skadliga skrifthållen och gästabuden i fastan". 

Att Skellefteå följt förbudet mot skrifthåll ute i byarna framgår av att bönderna 1667 klagar över att kyrkoherden 
Erik Fluur, som var Buscherus företrädare, ka llar långväga sockenbor ti ll förhör mitt i veckan, medan närboende 
få komma på lördagar och söndagar. 

Som vi sett hörde det enligt kyrkoordningen 1571 till biskopens skyldigheter att tillse att föräldrarna verkligen 
undervisade barnen i katekesen. Biskopen i sin tur delegerade delar av ansvaret för denna uppgift till 
kyrkoherdarna. Enligt kyrkolagen 1686 hörde det till prostens ämbete att vid visitationer "tillse, huru catechismi 
lära drives uti kontraktisteroas församlingar". l nästa paragrafsägs att prosteting "skall hållas på bekvämlig tid 
om året, helst om hösten, då tionden kan vara inkommen". skrifthållen har alltså flyttat från fastan till hösten. 

Sockenfolkets förkovring i katekesen skall enligt kyrkolagen framgå av en särskild längd, som skall ligga tiJI 
grund för biskopens förhör, och, får man förmoda, även för prostens förhör. Till biskopens uppgifter vid 
visitationerna hörde enligt kyrkolagen att granska kyrkans böcker, bland annat "skrifteboken, eller den 
förteckning på sockenfolket under by och bolag, fördelad i vissa kolumner, däruti var och ens, som läsa kan, 
framsteg i catechismi lära beskrivet varder ... " 

Det är dessa föreskrifter som bildar bakgrunden till prosten Buscherus brev till"pastores", dvs. kyrkoherdarna i 
kontraktet, om prosteting och katekesförhör. Mer om katekesförhören får vi veta i den andra handskriften, den 
som utannonserades av Areschoughs antikvariat som "Kyrkiones Bock för Skellefteå socken år 171 O till 1725. 
Anteckningar om vilka personer som varit i kyrkan, till nattvarden m.m." 

3. Skellefteå kyrkobok 1709-1728 

3.1 En kyrkobok- vad är det? 

Med kyrkbok avses vanligen en bok där viktiga församlingsdokument som inventarieförteckningar, visitations
och andra protokoll, uppgifter om prästgården, räkenskaper och liknande finns samlat. 

Skellefteå kyrkobok kallas t. ex. den bok som under beteckningen L l:a: l nu forvaras i Landsarkivet i Härnösand 
och innehåller kyrkans räkenskaper 1544 -1650, anteckningar om biskopsvisitationer 1374 -1705, allmänna 
historiska anteckningar 1485 -1568 m m. Ett utdrag ur denna kyrkbok ger N .J. Ekdahl i Handlingar rörande 
Skandinaviens historia, del 17, 1832, s. 46- 60. 
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Bland anteckningar som ingår i GustafHöijers arkiv (Handskrift 73 i Forskningsarkivet, Umeå) finns en notis: 
" 1729. När prästgården uppbrändes av vådeld 1681 skall gamla kyrkoboken omkommit." Årtalet 1729 kan ange 
att uppgiften om vådelden finns i 1729 års dombok. Uppgiften att prästgården brann ned den i maj 1681 finns 
också hos Bygden (Härnösands stifts herdaminne, lll , 1725, s. 305) och hos K. A. Fellström (Från kyrkbacken, s. 
140). 

Beteckningen "Kyrckiones Bock" som nu finns på tOrsta sidan i det aktuella manuskriptet kan ha tillkommit 
relativt sent för att ge en samlande beteckning på de separata handlingar som ingår i volymen. På raden under 
"Kyrckiones Bock" står det 1718 och två rader nedanför Nyårsdagen 1728. 

Huvuddelen av kyrkoboken utgörs av längder över dem som gåt till nattvarden 1709 - 1728. l förteckningen 
nämns söndagens namn, husbondens namn samt en siffra som anger hur många som går till nattvarden från 
respektive hushåll. 

Bakgrunden till dessa listor över kommunikanter kan vara en biskopsvisitation 1697, då församlingen indelades i 
skriftelag enär "tOrmodas, att den /nattvarden/ av några begås flera gånger om året än kyrkolagen föreskriver och 
i oträngda mål". (Fellström, K.A .: Från fromhetslivet i Skelleftebygden, 1947 s. Il). 

Föreskriften är anmärkningsvärd. Enligt kyrkolagen 1686 skall man gå till nattvarden "ofta eller åtminstone tre 
eller fyra resor om året". Någon begränsning känner inte kyrkolagen. Formuleringen "tre eller fyra resor om året" 
torde gå tillbaka på ett uttalande av Martin Luther: den som icke sökte sakramentet åtminstone fyra gånger om 
året, om honom var att frukta, att han föraktade sakramentet och var ingen kristen (Nordberg, Alb: En gammal 
Norrbottensbygd, del Il, 1928, s. 446) . 

Det skulle dock dröja tio år innan församlingen kunde inköpa det papper som behövdes för en sådan lista över 
nattvardsgästerna. l varje fall har vi ingen lista tidigare än den i kyrkoboken bevarad. 

l den specifikation på kyrkans räkenskaper som ingår i 1708 års lands- och jordebok för Västerbottens län (RA) 
finns för räkenskapsåret I maj 1707 - I maj 1708 tOljande två poster upptagna: 

Kiöpt 3 böcker p~per att annotera dem som willia gå till Herrens nattward (3:-) 
Dito 3 böcker paper at annotera Communicantema som till hopa sättes med de tOrra a 1:- (3.-) 
(Anm.: l bok = 24 ark; i ark minst 4 sidor). 

Kyrkoherde i Skellefteå var sedan 1705 Olof segersson Svanberg. Denne avled 1722 och efterträddes 1723 av 
Petrus Anzenius som var den som 1724 upprättade den första husförhörsboken. Den äldsta bevarade 
kommunionslängden omfattar åren 1730 - 50 men är svårt brandskadad. 

Att döma av listan över kommunikanter 1709- 28 och kommunionboken 1730-50 går de flesta av de 
nattvardsberättigade församlingsborna till nattvarden tre gånger om året. Ett mindre antal går fyra eller två 
gånger om året, några få går fem gånger. 

Här följer ett tOrsök att systematisera innehållet i kyrkboken: 

Kommunikanter (de som går till nattvarden) 1709- 1728 
Katkesexamen 171 l - 1713 
De som arbetat på bogården 1713 
De som varit borta från kyrkan 1713 - 1714 
Vigselnotiser 17 17 - 1718 
Gåvor till kyrkan och de fattiga 1718 - 1729 
Smärre instoppade notiser. 

Uppgifterna är långt ifrån alltid förda i kronologisk ordning och det är därför ibland svårt att tidsbestämma dem. 
Man måste också räkna med att vissa sidor kan ha fått en felaktig placering vid bokens inbindning. 

3.2 Katekesförhör 171J -1713 

De katekesförhör som vi beskrivit ovan vid genomgången av prosten Buscherus brevbok har fortsatt under 
efterträdaren Olaus segersson Svanbergs tid. J kyrkboken finns anteckningar om katekesförhör 17 11 , 17 12 och 
1713 men tyvärr inga anteckningar om hur förhören utfallit. r.r-
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Följande byar finns inte med bland dem som 1711- 17 13 kallas till katekesexamen: Gagsmark, Källbomark, 
Kinnbäck, Avan, Åbyn, Tåme, Byske, Fällfors, Norrlångträsk, Drängsmark, Frostkåge, Kågeträsk, Stavaträsk, 
Norsjö, Långträsk, Kattisträsk, Bastuträsk, Bjurvattnet, Finnfors, Yttervik, Bureå, Burvik och Bäck. Samtliga 
dessa byar ligger mer än l ,5 mil från kyrkan. Kanske kan detta tolkas så att katekesexamen för dessa byar inte 
skett vid kyrkan utan ute i byarna. Vi minns böndernas klagomål 1667 över att kyrkoherde Fluur kallar långväga 
sockenbor till förhör mitt i veckan. Det är också möjligt att förhör hållits vid kyrkan med de mer långväga 
sockenborna men att just dessa längder förkommit. 

Katekesförhören äger rum vid två terminer, den ena på hösten, den andra på våren. På hösten pågår förhören från 
Sankt Matteus tid, d. v.s. den 21 september, och fram till jul, på våren från slutet av januari till mars. Dessa tider 
skiljer sig något från dem som bestämdes på ett prästmöte i Piteå 1667. Där sägs att katekesförhör skall hållas 
från Kyndelsmässa (2/2) till Ersmässa ( 18/5) och från Bartolomei tid (24/8) till Allhelgonadag ( 1/ 11 ). 

Den ordning som tillämpades vid katekesexamen tycks ha följt föreskrifterna i 1686 års kyrkolag§ 9: "På 
landsbygden skall folket komma tillsamman, att de före högpredikan kunna bevista catechismi förklaring och 
förhör, vilket skall således ske, att predikanten efter första ringningen begynner med en psalm och sedan läser 
morgonbönen på predikstolen och ett stycke av cathecismo, det han allenast på en fjärdedels timme tydligen 
förklarar och efter slutet med andäktig bön strax f6retager dess förhör med någon viss rote, som åtta dagar förut 
därtill av predikstolen skall ansagd bliva l --- /. 

Anmärkas kan att enligt Buscherus anvisning hålls förhören i Skellefteå i anslutning till ottesången, något som 
kyrkolagen annars anbefaller för städerna. 

Vi kan också lägga märke till att den indelning i rotar som tillämpas 1711 - 17 13 tycks vara ganska flexibel: 
samma byar bildar inte alltid samma rota. 

Listan på dem som deltagit i katekesförhören är alltför ofullständig för att man skall kunna saga något generellt 
om deltagarnas ålder. Så här ser början på listan från 1711 ut: 

Stembningzgården 
Oluf Hermansson, hustrun, fadren, modren 
OlufSwänsson, hustrun, Modren, hustru systran 
Hro Karin, Fadren gl. Klockarn och Modren 
Moses Nilsson, Hustrun, dottran 
Hro Brita och Son 

Degerbyn 
Samuel Larsson, Hustrun, Son Lars, pijgor 
Anders Swänsson, Hru, Sohn Oluf, pijgor 
Per Jons hro, dottran 
Eric Olsson, hustrun, Systran 
Johan Swänsson, hrun, 3 döttrar och Sönerne 
Per Andersson, hrun och Mödrena bägge 
Nils Degerfåltz: 4 döttrar och son 

3.3 De som varit borta från kyrkan 

Kyrkbesöken reglerades genom Kungl. Maj:ts stadga och ett beslut av Västerbottens landsting 1681. De som 
bodde tio (gamla) mil från kyrkan skulle infinna sig minst var femte söndag, de som bodde sex mil fån kyrkan 
skulle infinna sig var tredje söndag, fyra mil varannan söndag, två mil och därunder varje söndag. Till högtider 
och böndagar skulle alla infinna sig. 

I kyrkoboken finns några notiser om borovaro från kyrkan 171 3 och 1714. Här ett exempel från den andra 
storböndagen den 5 juni 1713: 

Frostkågeå Elias Kielson, Olof Jonson o. Per Matzon Pinges. N.B: Dragit noten Annandagz afton. 

Särskilt många anmälningar om bortovaro från böndagsgudstjänsterna noteras under prosten Petrus Anzenius tid. 
Anzenius var församlingens kyrkoherde 1723 - 1747. l tidningen Norra Västerbotten den 9 - 12 augusti 1954 
publicerade Knut Lundberg avskrifter av protokoll ff~n de förhör som 173 1 - 32 hölls vid Skellefteå tingslags 
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häradsrätt med de husbönder, som av länsmännen Petter Rönberg och Jonas Gillberg instämts till tinget för att de 
själva eller deras husfolk varit borta från böndagsgudstjänstema. 

Flertalet av de åtalade hade giltigt förfall. En enda av de 89 åtalade erkände utan omsvep sig skyldig. Det var 
Anders Matsson i A van. Han hade själv varit i kyrkan den första stora böndagen 1731 (den 5 maj) men hemma 
fanns hans gamla mor, en gammal piga, en frisk hustru och en frisk son. "Om de wettat, sade Anders Mattson, at 
det warit så strängt, hade han skulle haft Sonen med sig". 

Ni ls Johansson i Åbyn erkände att varken han eller hans husfolk hade varit i kyrkan. Han skyllde på att hustrun 
var gammal och bräcklig, "kunde eij komma till häst". Sonhustrun var sjuk och pigan behövdes för 
boskapsskötseln- Rätten fann att Ni ls hade kunnat komma fram på stora allmänna vägen "om icke annorledes, så 
likwähl till häst" och att hustrun "fast något gammal" ändock kunnat vårda huset och sonhustrun. 

Av Nils Nilssons i Bureå husfolk hade på den andra stora böndagen hans tvenne systrar, en broder och hans 
moder saknats i kyrkan. Ni ls skyllde på att modern behövdes hemma för husets skull och den ena systern för att 
sköta om boskapen. Brodem hade varit hemma "för påstående fijskelek skuld". Alla var ju krya och friska. 
Enligt rätten var det inget menföre utan god väg. Om Nils varit "rätt omtänckt" kunde han ha kunnat forsla den 
ena system "siöledes alt in till kyrckia". 

De som sakfålldes fick böta vardera 40 mark silvermynt. De som frikändes, och det var alltså flertalet av de 
åtalade, kunde åberopa giltiga skäl som svår sjukdom eller menföre. Nils Davidsson i A van ( läs: Tåme) fick stå 
till svars för att bland annat hans svärföräldrar varit borta den första böndagen. "Och hwad hans Swärföräldrar 
angår, som jämwähl warit hemma stadda, så sade Nils sig inge mackt öwer dem äga---." 

Särskilt den första böndagen 173 1 rådde enligt rätten svårt menföre och rätten tog därför hänsyn till detta när 
anmälningarna mot husbönderna i Norsjö, Långträsk, Bastuträsk, Kattisträsk och Bjurvattnet behandlades. Dessa 
byar hade 7, 6, 4 och 3Yl mil till kyrkan. Eftersom "swaga qwinfolck icke kunde gå heller wara på skid än 
mindre komma fram med hästar för uti wägen liggande många stora siöar och bäckar" var det i stort sett bara 
husbönderna som tagit sig till kyrkan. "En del hafwer ock warit siuka ock sängliggande ock så af ålderdom 
örnkelige at de eij heller kunnat fullgiöra deras åliggiande plickt, ock de krya af manfolckene hafwa war i t till 
kyckian, men andra af siukdoms behäftade hemma hafwandes ock en eller annan som protocollet utwijsar haft 
sina söner uti långt ifrån aflägsne Träsk och derstädes idkat deras näring, som om de densamma skolat då 
öfwergifwa på en weckas tid innan de kunnat komma till ock ifrån kyrckian hade de som torftiga ära ock sin 
förnämsta föda av siö ock skog minsta af åkren, som är mycket swag, märckeligt kommit at lida, hwarförutom 
det ock i äfwerwägande tagas bör at andra som eliest kunnat haft hemma flera personer än nödigt tycktes hafwer 
warit, hafwa måst för de hemmawarande siukas skiötsellåta blifwa ifrån kyrckian förutom dem som haft att 
skjöta boskapen; warandes dessa efterföljande af de angifna, som rätten pröwat haft laga förfall l --- l. 

3.4 Kommunikanter 1709- 1728 

Vi har tidigare i denna uppsats (s. 15) konstaterat att huvuddelen av Skellefteå kyrkobok 1709- 1728 utgöres av 
mer eller mindre fullständiga längder över dem som går till nattvarden under dessa år och att listorna upptar 
söndagens namn, husbondens namn och byn denne kommer från samt en siffra som anger hur många som går till 
nattvarden från respektive hushåll. Vi noterade också att när papper till kyrkoboken skulle inköpas var det för att 
"annotera dem som willia gå till Herrens nattward" . 

En bidragande orsak till att det blev nödvändigt med någon form av anmälan till skrift och nattvardsgång kan ha 
varit att prästen behövde kunna beräkna åtgången av kommuniongåvorna brödet och vinet. Ingenting fick 
förslösas, även kyrkan var fattig. Vi har också sett (s. l O) att det vid biskopsvisitationen 1697 anmärktes på att 
några gick till nattvarden oftare än vad kyrkolagen föreskrev och "i oträngda mål" 

Kyrkolagen av år 1686 hade i kapitel 8:2 föreskrivit att "alla som vilja låta sig skrifta, skola något förut hos 
predikanten sig angiva". Den som skulle gå till nattvarden måste nämligen först skrifta sig, dvs. i skriftermålet 
bekänna sina synder och få avlösning, d.v.s. förlåtelse för sina synder. Denna anmälan till prästen kunde ske 
antingen så att husfadern lämnade en lista på dem i hans hushåll som skulle skrifta sig och gå till nattvarden 
eller, och detta gällde "särdeles landsbygden", så att husfadern muntligen gav tillkänna, då han kommer till 
kyrkan, vilka och huru många som skulle gå till skrift. På landet "skall folket om en söndags-, högtids- eller stor 
böndagsmorgon skriftas, sedan catechismi förhör är förbi, och förrän det sammanringes till högpredikan". 

Under avsnittet i denna uppsats om prosteting och husförhör (s. 8-9) konstaterade vi att det i anvisningarna runt 
sekelskiftet 1600 inte talas om någon nedre åldersgrän!'för tillträde till nattvarden. Avgörande var inte åldern 
utan att man kan och helst också förstår Fader vår, tron, budorden etc. Men med kyrkolagen 1686 införes eller 

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO 
27 



Skelleftebygden 2003/2 

åtminstone antyds en nedre åldersgräns. l kapitel 8:2, där villkoren för avlösning och nattvard anges, sägs 
nämligen att sådan skall inte tillätas "barn som äro yngre än 13 eller 14 är, med mindre hos dem efter flitigt 
förhör skönjes ett gott förständ om avlösningens nytta och den heliga nattvardens värdighet, så ock en synnerlig 
andakt och längtan därefter". 

Egil Johansson brukar i sina föredrag påpeka att vi i 1724 års husförhörslängd (h fl) har flera exempel på 9 - 13 
åringar som tillåtes gå till nattvarden (här har vi lagt till hänvisning till sidan i 1724 års hfl samt by och 
hemmansnummer enligt Ulf Lundströms numrering för att göra det lättare att identifiera vederbörande): 

sid 24 Per 9 år Drängsmark 13 "tillåtes begå H. H: Nattv." 
sid 39 Margareta l O år Östanbäck l "admitteras ad S. Coenam" 
sid 36 Annika 12 år Drängsmark 4 "admitteras ad S: Coenam" 
s id 37 Erik 12 är Ostvik 3 "admitteras S: Coena" 
sid 27 Karin 12 år Frostkåge JO "tillåtes Herrans H. Nattvard" 
sid 24 Anders 12 år Drängsmark 14 "tillåtes den H. Nattwarden" 
sid Il Karin 13 är Tåme l "admitteras till H. Nattw." 
sid 73 Märten 13 är Kusmark 16 "efterlätes H.H. Nattward begå" 
sid 76 Maria 13 är Kusmark 12 "admitteras till H.H. Nattward" 

Vidare kan noteras att det finns ungefår lika mänga i samma ålder som visar anmärkningsvärt goda kunskaper i 
katekesen men där det inte står någon anteckning om att de tar gå till nattvarden. Ett sådant exempel är Erik 13 
är från Drängsmark 6, om vilken det står: "kan hela Svebili Catechism" men ingen anteckning om tillträde till 
nattvarden. (Erik blev för övrigt stamfader till släkten Wallmark). Anledningen måste rimligen vara att dessa 
visserligen uppfyller kunskapskravet men inte förstått "avlösningens nytta och den heliga nattvardens värdighet, 
så ock en synnerlig andakt och längtan därefter". 

Innan vi går vidare kanske det här finns anledning påpeka att åldersuppgifterna i htl 1724 kan ifrågasättas. De 
överensstämmer nämligen inte riktigt med de.åldersuppgifter på vederbörande pojke och flicka som man tar om 
man utgår från födelse- och dopboken och h fl 1720 - 1770. Om hfl 1724 i stället hade betecknats hfl 1722 eller 
möjligen 1723 skulle åldersuppgifterna stämma bättre. Jag häller emellertid för sannolikt att htl 1724 egentligen 
speglar förhållandena 1722 och 1723 och att det alltså inte finns någon anledning att utgå från att de uppgivna 
åldrarna inte var korrekta när prästen nedtecknade dem och gjorde tillägget om tillträde till nattvarden. 

Men gick nu verkligen dessa 9-13 åringar till skrift och nattvard? 

Svaret tycks bli ett "nej, så var det nog inte". I Skellefteå kyrkobok 1709 - 1728 har jag för åren 1723 - 1725 
granskat antalet kommunikanter från de berörda familjerna men inte i något fall tyder siffran för antalet 
kommunikanter på att något av barnen i åldern 9-13 år verkligen gått till nattvarden trots att de hade tillåtelse att 
göra det.. 

Det närmaste jag kommit ett sådant fall gäller Jakob Jakobssons i Storkåge (24) son Jakob, som i 
husförhörslängden 1724 uppges vara 14 år. I alla kolumnerna, där katekeskunskaperna testas, antecknas för 
Jakob ett "k" (kan). l marginalen tillägges: "son Jacob kan och spörsmålen". Däremot finns ingen anteckning om 
att han tillåtes gå till nattvarden. Vid två nattvardstillflillen 1724 går tre personer ur Jakob Jakobssons hushåll till 
nattvarden. Man kan utgå från att det gäller husbonden och hans hustru men sedan är det svårt att avgöra om den 
tredje personen är dottern Ella, som 1724 antecknas vara 24 år, eller sonen Jakob. Sannolikt är det Ella. 
Pingstdagen den 16 maj 1725 står det emellertid uttryckligen att det är Jakob Jakobssons son som går till 
nattvarden. Och någon annan son än den nämnde Jakob hade han veterligen inte. Ett memento är det emellertid 
att det är tveksamt om Jakob verkligen är född 1710, som hfl 1724 antyder. Enligt födelseboken fick Jakob 
Jakobsson i Storkåge 1706 en son Jakob men denne kan ju ha dött tidigt och så har nästa son tatt samma namn. 
Födelseboken för dessa år ofullständig. l husförhörslängden 1720 - 70 står ett svårläst fudelseår som kan tydas 
som 1709. 

Kommunionlängden 1730- 1750 är visserligen svårt brandskadad men det har ändå varit möjligt att bland 
personer födda 1717- 1748 identifiera 227 personers första nattvardsgång. Kommunionlängden anger inte ålder 
eller födelseår men med hjälp av Knut Lundbergs och UlfLundströms familjeregister var det möjligt att 
fastställa deras identitet. Medelåldern för dem som gick första gången till nattvarden var 17 år. Jag noterade en 
"tänkbar" 13- åring, åtta 14-åringar och tjugofyra 15-äringar. De övriga var i åldern 16-23 är. 

I likhet med vad som framgår av Skellefteå kyrkoboJs.}}09- 1728 visar kommunionlängden 1730- 1750 att de 
nattvardsberättigade gick till nattvarden i genomsnitr'tre gånger per år, i en del fall fyra, i en del fall två gånger 
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per år. Kyrkolagens föreskrift "ofta och åtminstone tre eller fyra resor om året" har blivit "inte mer än tre eller 
fyra resor om året". 

Min slutsats av denna studie blir att den medeltida seden med att låta barnen gå till nattvarden lever kvar in på 
1500-talet och början av 1600-talet men att det allt hårdare kravet på en allt mer utvidgat katekesundervisning 
förskjuter åldern uppåt. Kyrkolagens 13-14-årsgräns har ännu på 1720- talet sina undantag- vi noterade sex 
stycken i Skellefteå 1724 men att ingen av dem gjorde bruk av möjligheten att gå till nattvarden. Redan något 
årtionde senare tycks 13-14 år ha blivit regel som undre gräns för tillträde till nattvarden och 17 år blivit 
genomsnittsåldern för den första nattvardsgången. 

3.4.1 Kommunikantlistorna bearbetade 

Som framgått av föregående sidor föreskrev kyrkolagen av år 1686 att de som ville gå till skrift och nattvard 
och det skulle de nattvardsberättigade göra minst 3, 4 gånger varjeår - skulle anmäla detta till prästen . Det 
ankom på husfadern att vid ankomsten till kyrkan göra denna anmälan för sig och sitt husfolk. 

l Skellefteå kyrkobok 1708 - 1728 finns sådana listor över nattvardsgäster bevarade. Under söndagens namn, 
vanligen på latin, står respektive husfaders namn och by samt antalet från hans hushåll som vill gå till skrift och 
nattvard. Anteckningarna gör intryck av att vara förda i all hast och inte alltid lätta att tyda. 

Listorna över kommunikanter i Skellefteå kan i vissa fall vara ett komplement till husförhörslängderna 1724 och 
1720- 1770. När de återges på följande sidor för åren 1723, 1724 och 1725 har de bearbetats så att stavningen av 
namn och byar normaliserats för att kunna användas i datorprogrammet Excel. Söndagens latinska namn har 
översatts till svenska. För att göra det lättare att jämföra uppgifterna i listan över kommunikanter med 
husförhörslängden 1724 har namnen här sorterats utifrån sidnumreringen i hfl 1724. För att lättare kunna 
identifiera soldaterna har i denna utskrift också angivits soldatrotans nummer. Inom parentes står ord eller 
bokstäver som inte finns i originalet. Datum försön-och helgdagarna har tagits fram från olika almanackor. 

Inte alltid står kommunikanternas namn utsatta. Tyvärr, säger vi. Annandag Påsk den 15 april 1723 går t ex. 
"samtliga skutbyggarna", sju stycken, till nattvarden. Vilka var dessa och vad var det för skutor de byggde? Ja, 
det hade vi gärna velat veta. 

Den 23 augusti 1724 på den 12 söndagen efter Trefaldighet går sex personer från fattigstugan till nattvarden. 
Vilka var de? Ibland ges dock även de fattiga namn. Den 9 juni 1723 går t.ex. "Stor Lisbetha i fattigstufwa" till 
nattvarden. 

Husförhörslängderna ger bristfällig information eller ingen alls om dem som bodde "i Staden", alltså 
Kyrkstaden . Här i kommunionlängderna får vi ibland deras namn. 1725 bor Margareta i Höijers stuga och hustru 
Karin i Kågträskstugan. Samma år noterar vi i Staden namn som Am bros ' Margeta, Bur-Kerstin, Krus Malin, 
Stickar Älsa och Trög Cecilia. Den sistnämnda behöver inte ha varit särskilt "trög", hon kan ha fått sitt namn 
efter soldaten Tröger, på samma sätt som Kerstin kan ha fått sitt namn efter soldaten Bur och Mal in efter Krus. 

Skellefteå församling planerade under denna tid för en ny kyrka. Detta förslag är från 1746. 

Fasad mot söder 

Så kunde landskyrkan ha sett ut om .. . 
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En olaga sockenstämma 1797 
Per Andre 

De sista åren av 1700-talet var besvärliga fOr skellefteborna. Förutom ovanligt många missväxtär (1790, 1795, 
1797 och 1800) 11 skulle sockenkyrkan ombyggas och utvidgas för stor kostnad och med mycket arbete för 
sockenborna. Dessutom hade socknen vid denna tid svaga ledare. Kyrkoherden, C G Nordin, skötte fOrsamlingen 
genom vikarier, själv var han just då lektor i Härnösand. Inte så underligt att det uppstod viss oro och 
misstänksamhet i socknen. 
Den kanske mest misstänksamme var bonden OlofOlofsson i Varuträsk. Han hade fått för sig att vice pastor Eric 
Mellin, som skötte kyrkoräkenskaperna, försnillat pengar, mycket pengar. Olof vil le därför få kassan reviderad 
vid en sockenstämma som borde hållas den 4 februari 1797. Men både vicepastor och kronobefallningsman sa 
nej till stämman, ansåg att räkenskaperna redan var tillräckligt reviderade. 

Då ordnade Olof en egen sockenstämma. Han spred på lördagen ut ryktet bland kyrkfolket att man skulle mötas i 
sockenstugan och vid utgången från kyrkan på söndagen kallade han allmogen till sockenstämma. Man blev väl 
något förvånad när stämman inte i vanlig ordning var pålyst av prästen men drog nyfiket iväg till 
sockenstugan. Där hade Olof låst upp dörren (hade hittat nyckeln i fattigstugan), släppte in allmogen och började 
läsa från en handling som troligen rörde räkenskaperna. Därvid gick han inom skranket kring ordförandeplatsen 
och fattade klubban. 

Pastor Mellin som fått höra om denna helt olagliga "stämma" kom springande, trängde sig in i stugan, tog sig 
inom skranket och förklarade att "stämman" var alldeles otillåten. När han fOrsökte ta pappret från Olof 
uppstod visst tumult men Olof lyckades behålla skriften. Ordförandeklubban lämnade han dock ifrån sig. 
Under något buller och oväsen i församlingen manade prästen åter folket att genast åtskiljas, eljest väntade 
böter. Men Olof gav inte upp, slog näven i bordet och påstod med iver att allmogen ägde sockenstugan, hade 
själva byggt den. Ingen kunde hindra dem från att samlas där. Pastor gick, Oloffortsatte att tala och läsa på 
pappret något som ingen riktigt förstod. 

Detta var inte enda gången som Olof Olofsson klagade på kyrkoräkenskaperna och sockenbornas tunga 
arbetsplikt vid kyrkobygget. Första böndagen samma år, då menigheten efter gudstjänsten samlades i 
sockenstugan för att prästen skulle kunna kontrollera att alla ordentligt bevistat gudstjänsten, trängde sig Olof 
inom skranket, fattade klubban och ville "hålla samtal med allmogen". Prästen framhöll att detta inte var tillåtet, 
men så fort han gått fortsatte Olof sitt "samtal". Också vid andra tilltailet började han "med hetta och iver" 
agitera, främst mot räkenskapsföraren. Ä ven andra sockenbor deltog, men Olof var nog ivrigast. 

Men sådan uppvigling och uppstudsighet mot 
överheten kunde inte lämnas opåtald. 
Kronobefallningsman Michael Lindemark anmälde 
omedelbart fallet till landshövdingen i Umeå som 
skrev till landsfiskalen Björk i Piteå vilken instämde 
Olof till värtinget i Skellefteå. Redan den 12 maj stod 
denne inför rätta. Mänga vittnen hördes och 
händelseförloppet var ganska klart. En överraskning 
för Olof var att det fanns ett fOrbud mot 
sockenstämmor som inte pålysts i laga ordning. 
Landshövdingen hade redan tidigare stadgat 50 rdr i 
böter för sådant oskick (motsvarade drygt l 00 
dagsverken på egen kost). Och Olof Olofsson dömdes 
efter denna regel att böta 50 rdr jämte 5 rdr till 
landsfiskalen fur rese- och traktamentskostnader. 

På grund av Olof Olofssons besvärliga humör och allt 
för ivriga processande i ett helt annat mål förklarades 
han av häradsrätten är 1798 för omyndig. 

Det blev denna vackra kyrka i stället 
Skelle(teå kyrka omkrinf! 1850 
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Sockenstugan läg där församlingsgärden nu ligger vid landstOrsamlingens kyrka. l sockenstugan fanns tydligen 
ett "skrank" omkring ordförandens stol, bord och klubba. (ung som altarringen i kyrkan?). OrdtOranden (ibland 
kallad talmannen) var vanligen kyrkoherden men ibland ocksä kronobefallningsmannen (t ex vårfrudagen 1797 i 
Skellefteä). 

2. 
Den 4 februari 1797 gick enligt flera vittnen menigheten ut ur kyrkan, vilket mäste betyda att gudstjänst hällits 
inne i kyrkan. Hur kunde det gä till? Kyrkan höll ju pä att byggas om. Under sommaren samma är instörtade ett 
nybyggt tegelvalv med flera dödade och åtminstone en svärt skadad. 21 Kanske hölls gudstjänst, som prosten 
Fellström tror, i nägon avskild del av kyrkan.31 

3. 
När kyrkan var tardig och invigd är 1800 var det dags för prästgården. Den var sä förfallen att den nye 
kyrkoherden, Nils Ström, mäste bygga nytt. Han tog generöst på sig ansvaret härför men sockenborna skulle 
lämna ekonomiskt bidrag och leverera byggnadsmaterial. Härom blev det också tvister. När gamla klockstapeln 
skulle rivas (obehövlig när nya kyrkan var fardig) fick stengrunden bidra till prästgårdsbygget Grundstenarna 
från klockstapeln ligger alltså under nuvarande stiftsgården. (Sockenstämman. 2/8 180 l) 

4. 
När man ser Skellefteås gamla, vackra kyrka och prostgård bör man kanske ibland tänka på med vilken möda 
och kostnad den tillkommit och vilken kontroll över allmogen som överheten ansåg sig behöva. Folk fick inte 
sam las i sin egen sockenstuga utan tillsyn av ordföranden. 

Källa 
Skellefteä häradsrätts dombok, värtinget 1797: Il och 14 
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Tidskriften Västerbotten 

I SKEFOs arbetsplan står som punkt 10: 

Salsa på tidskriften "Västerbotten" t. ex. genom arrangemang i anslutning till temanummer och tipsa om teman 
kring norra länsdelen 

Vi tycker ofta att innehållet i tidskriften domineras av inslag från Umeå och dess lappmark. 
Kanske är det delvis vårt eget fel. 

Vi vill påminna om tOreningens uppgift men styrelsen behöver hjälp av 
övriga medlemmar. En ide är att man använder något temanummer 
som studiematerial i en studiecirkel. Det händer faktiskt att innehållet 
även berör oss här i Skellefteå kommun. 
Vår tOrre ordförande RolfGranstrand ingår i redaktionskomrnitten. 
Har du synpunkter eller tips att ge om lämpliga ämnen så kontakta 
honom. 
En prenumeration kostar för är 2003: 
4 häften 250:- l årsbok 265:- 4 häften + årsbok 350:- {Lösnummer 
75:-) 
Adress: Tidskriften Västerbotten, Västerbottens museum 
Box 6083, 90f»l@~ Umeä tel: 090-17 18 00 
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Glimtar ur BureArkiv 
Erna Forsman 

I tillståndet från 1794 att anlägga en finbladig såg vid nuvarande Strömsholm i 
Bureå ingick även ett tillstånd att anlägga ett jernbruk. 
Patron Gabriel Sundbaum kom 1799 med sin hustru och svägerska från 
Härnösand till Bureå för att ta över driften av sågen. När Gabriel Sundbaum dog 
1834 anförtroddes driften av sågen till hans svägerska, Demoiselle Magdalena 
Lod in. 
Intill herrgården anlades en kryddgård och Gabriel Sundbaum beställde den 28 
mars 1811 följande fröer till ett sammanlagt pris av 2 Riksdaler Riksgälds och 15 
shilling: 

l Gabriel Sundbaums privata bibliotek fanns källor att hämta ur för både 
kropp och själ. Varken läkare eller veterinär fanns att tillgå i Bureå på den 
tiden, vilket kan förklara bibliotekets sammansättning, som bestod av 
följande titlar: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2 pund Såcker Erter 
2 pund Bondbönor 
2 lod Rotfrö 
2 lod Persilja 
2 lod Morotsfrö 
~ lod Rödbetsfrö 
Yz lod Palstemakfrö 
Yl lod Mirams frö 
~ lod Kyndelfrö 
Yz lod Spenatfrö 
~ lod Dillfrö 

Sanna Christenheten 
Vägen till evigheten 
Andliga tal 
Brinnande böneoffer 
Lutherii kärna 
Om Jernverks skötsel 
Handbok för sjuka 
Hästläkarens bok 
Den sluga & förståndiga gubben 
Läkarbok av Wetterdahl 
Sveriges lagbok 

Patron Johan Marklund, 1824-1898, hade ett brett ansvarsområde och en omfattande brevväxling. En leverans 
av snus till bolagsboden var tydligen inte av fullgod kvalite, varför Patron Marklund reklamerade sändningen 
och fick följande till svar: 

Westerås den 23 Juni 1870 

H Herr J oh Marklund, Bureå! 

Skrifvelsen af 14/d har ingått, h vars innehåll förundrar oss på det högsta beträffande avien om för oss okändt 
aftal med Herr Inde Betou rörande återsändning af 6~ fjd Snus som HH säger sig icke kunna försälja, om så 
skulle wara händelsen med ett 2 å 3 äro i lager warande Snus, bör det wäl ej förundra HH och taga Snus från 
hvilken Fabrik HH behagar, motstår det icke bättre slikt prat; wi sälja för öfrigt icke wåra Fabrikater 
willkorligt och ingå alltså icke på dess återtagande enär de alltid expedieras af god och kurant beskaffenhet, 
skulle mot förmodan snuset vid dettas ingång wara hitsänd så fä wi på förhand avisera om att det retourneras 
å HH bekostnad då wi likwäl under härwaron wilja ororenovera samma på bästa sätt och wi wilja enligt 
följande giva HH besked om dess förbättring å platsen; 
Ifall HH önskar någon mörkare kulör å Snuset än det nu hafver, så koka en flirgsås af Persilja och Witriol, 
frånsila sedan ingredienserna och tag färgspadet och deri tillsätt litet salt, sirap och Pottaska som hopvispas, 
tag nu och mellan händerna wäl söndergnugga det gam la snuset uti ett tråg, låda eller på ett bord och gif det 
en jemn och lagom fuktning utaf sistnämnde fluidum, h varefter det ånyo gnuggas mycket wäl mellan 
händerna och till sist sållas och inpackas ånyo i fjerdingarna, hvarefter HH tvivelsutan genom ringa kostnad 
och besvär och utan någon vigtförlust fätt Snuset afsättligt; behöfes ej någon mörkare flirg å Snuset än det 
hafver så tages blott watten h vari sistnämnde ingredienser tillsättes efter behag. 

Oss förundras om icke Herr Inde Betou gafHH dessa råd och meddelanden ty har han alltid sådana Ordres 
med sig att lemna vid dylika förekommande fall som nu i fråga warande. 

Högaktningsfullt 
A T Sundin & Co 
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Demografiska Databasen 30 år 
En vinterkväl/1966 vaknade dåvarande prästen i Roberts/orsförsamling i Västerbotten, Egil Joh ansson, 
med ett ryck. l sin halvslummer hade hanfått en ide till hur man skulleförklara alla de konstiga prickar, 
streck och krumelurer han upptäckt iförsamlingens gamla husförhörslängder. Husförhörslängderna var 
böcker som prästerna hade med sig när dejor kring i byarna och kontrollerade att mänskornaförstod texten 
i den lutherska katekesen. Egil Johansson hade grubblat över vad de kunde betyda. Den här kvällenflög en 
tanke genom huvudet som kom att ändra hela hans liv. 

Såskulle DDB:s historik kunna börja. 

Kort historik. och presentation 
(hämtad ur DDBs hems ida) 
Den Demografiska databasen (DDB) startade 1973 med Riksarkivet som huvudman och inrättades som en 
särskild enhet vid Umeå universitet 1978. Målet var att datorisera innehållet i äldre kyrkböcker för att göra 
dessa tillgängliga för forskning. För Riksarkivet var det angeläget att skydda det oersättliga arkivmaterialet från 
fortsatt slitage. 

DDB bedriver verksamhet vid forsknings- och utvecklingsenheten i Umeå och produktionsenheterna i 
Haparanda, Jörn och Karesuando. Totalt finns drygt sj uttio anställda. 

Verksamheten är inriktad på två huvudområden, dataproduktion och forskning: 
• Dataproduktion omfattar insamling, registrering och systemuppläggning av historiskt demografiskt 

forskningsmaterial i större relationsdatabaser. 
• Forskning inkluderar även metodutveckling, forskarservice, seminarier, gästforskarverksamhet, konferenser 

m.m. 
Demografiska databasen finns i Umeå i Norra Beteendevetarhuset. 
Forskarna erbjuds här en god forskningsmiljö. Eget datorsystem medger också enkel åtkomst via 
världsomspännande datornät Med grafiskå. användargränssnitt och standardprogram fOr analys och presentation 
av data är åtkomsten till de historiska källoma säkrad för framtiden. 

l Umeå finns Centrum för befolkningsstudier, ett nätverk av forskare och forskargrupper vars gemensamma 
intresse skall vara forskning med DDB:s material som utgångspunkt. Styresman för CBS är professorn i 
Historisk demografi. 

DDB 30 år 
J år är det således 30 år sedan DDB startades. Det firar vi med olika aktiviteter under hösten. 

• En workshop, "Genetics, Genealogies and Family databases - a workshop on the use of genealogies in 
genetic and historical research" kommer att äga rum5-7 december. 

Ä ven en del lokala aktiviteter är aktuella. 
• Till exempel deltar DDB under Museumveckan i Jörn den 25-28 september, 
• vid Lokalhistoriska dagar i Bureå 3-5 oktober, 
• och lokalhistoriska aktiviteter kommer att hållas i Karesuando. 

Samverkansgruppen Digitala Arkiv 
På initiativ från DDB har ett samarbete startat med grupper som arbetar med och använder individmaterial för 
forskning t.ex. befolkningshistoriska källor som kyrkböcker, mantalslängder m.m. Samarbetet ska verka för ökad 
tillgänglighet till digital arkivinformation genom 

• ökat kunskapsutbyte, 
• kartläggning av digitala bestånd 
• att arbeta för gemensamma riktlinjer och rekommendationer 
• att initiera samverkans- och utvecklingsprojekt 
• att stimulera till ökad användning av digital arkivinformation 

Samarbetet har samlat representanter från Forskningsarkivet vid Umeå universitet, Centrum för lokalhistoria vid 
Linköpings universitet, SVAR i Rainsele, Sveriges släktforskarförbund, Stockholms Historiska databas och 
Demografiska databasen. I samarbete med forskningsarf.ii<-et hålls nästa möte i Umeå 20 november. 
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Sorglig början 
på järnvägstrafiken i Jörn 

Per Andre: 

I december 1893 var Stambanan genom Övre Norrland tardig upp till J örns station och linjen kunde öppnas för 
trafik. Följande "tågordning" hade fastställts (notis i Skellefteå Nya Tidning, SNT, 4 dec 1893): 

Ankomst till Jörn söderifrån, kl 2.25 em, 
måndag, onsdag, fredag. 

A v gång från Jörn söderut, kl 12.1 O em, 
tisdag, torsdag, lördag. 

När "första ordinarie trafiktåget" ankom till Jörn fredagen den 8 december 1893 bestod det av inte mindre än 23 
vagnar. De flesta var lastade med material för järnvägsbygget. Men även annat gods fanns med, bl a tre vagnar 
med fårsk sill. Dessutom fanns det tre personvagnar. Kanske var den nyligen förordnade stinsen Ture Sjöberg 
med från Östersund. (SNT 14 dec) 

l samma spalt som SNT berättar detta nämns att sillfisket nu är mycket omfattande och att det är många som 
därav gör sig goda förtjänster. (Just i slutet av 1800-talet inföll en av de stora sillfiskeperioderna i Bohuslän.) 

När tåget på lördagen skulle återvända söderut från Jörn hände en svår olycka. Men det tog lång tid för den 
sorgliga nyheten att nå Skellefteå stad. Först den 18 december fanns följande notis i SNT (stavningen 
moderniserad): 

"Vid första ordinarie tågets avgång från J örns järnvägsstation den 9 dennes inträffade en olyckshände!s·e, som 
blev orsak till en persons död. Lokomotivet "Tryggve" skulle i och för utväxling av några vagnar uppdraga 
hela tåget, men som banans lutning är ganska stor och tåget bestod av ända till 36 lastade vagnar måste ett 
annat lokomotiv förstärka det förra. Därunder brast kopplet mellan några vagnar och dessa fortsatte ett gott 
stycke ned efter banan och stötte till en vagn, lastad med Htrsk sill, som lillhördt: svagdricksbryggaren Persson. 
Denne, som stod på sin sillvagn, råkade till följd av den kraftiga stöten falla ned av vagnen och kom med sin 
ena arm under vagnshjulet och banans rälsskena samt fick armen avklippt på tvenne ställen. Det dröjde någon 
tid, innan ett fordon hann, under den allmänna villervallan, anskaffas för Perssons avhämtning från 
olycksstället. varunder hans krafter i kylan genom den starka blodsrörlusten i hög grad nedsattes. Han fördes 
genast till järnvägssjukhuset i J örns kyrkoby, varifrån han på grund av läkarens bortovaro på annat håll efter 
erhållet provisoriskt förband samma afton transporterades till härvarande lasarett, där han avled ett par timmar 
efter ditkomsten." 

l Jörn fanns 1893 ett nybyggt stationshus och ett järnvägshotell (i början gick tågen inte på natten, passagerarna 
skulle då kunna övernatta här). s tationssamhället hade just börjat att bebyggas. Arbetet på linjen norr om Jörn 
pågick, därför fanns en särskildjärnvägsläkare i Jörns kyrkoby (nuvarande Österjörn). Hela stambanan upp till 
Boden invigdes av kung Oscar II den 2 augusti 1894. 

Det är kanske typiskt att första tåget till Jörn medförde matvaror- tre hela vagnar med fårsk si ll. Vintern innan 
hade denna last varit än mer välkommen. Då hade missväxt medfört stor hungersnöd, särskilt i lappmarken. Men 
medjärnvägen kom nu större möjligheter att hjälpa i nödsituationer även när sjöfarten vintertid låg nere. 
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Kan lokomotivet "Tryggve" ha sett ut så här när det ångade in på Järns station? 
Detta är ett foto av ett K c-lok, en typ av lok som togs fram för linjerna ovanför Storvik. 
På Järnvägsmuseet i Gävlefinns det tyvärr ingen bild på just lokomotivet "Tryggve" men 
detta ska vara av samma typ. (Foto Sveriges Järnvägsmuseum) 

Källor 
Skellefteå Nya Tidning (SNT) den 4, 14 och 18 december 1893. 
SJ:s tågtidtabell år 1900 och 1917 (KB) 
Sveriges Järnvägsmuseum Gävle (RH) 

J örns vackra stationshus. 

' l 1
1 

+f 
~ 
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Museets bildarkiv 

Skellefteå museum har ett förnämligt bildarkiv. Många av fotografierna finns i kopia i stora pärmar, som är 
placerade i Kunskapskällan. Där kan du leta efter bilder, som du kan behöva för att illustrera en artikel. Om du 
hittar en intressant bild, som du vi ll nyttja så anteckna det nummer som bilden har och tag kontakt med Mikael 
Enqvist, som sköter bildregistret Han har sin arbetsplats i museets kansli. Eftersom han arbetar deltid så bör du 
kolla när han är där Tel.: 0910-73 55 24. Fotoarkivet innehåller fler bilder än vad som finns i pärmarna - således 
inte kopierade. Michael kan hjälpa dig att söka vidare. 
Men det finns vissa villkor och det kostar att nyttja museets bilder så kolla priset innan du gör en beställning. 

Villkor vid bildbeställning 

-Bilden tar endast användas till angivet syfte. 

- Bilden tar ej publiceras utan museets tillstånd. Det gäller a lla typer av publikationer; Böcker, 
tidningar, tidskrifter, film, video, utställningar, CD-Rom, TV, Internet m.m. 

- Vid publicering skall fotografens namn samt ägaren Skellefteå museum alltid utsättas vid 
bilden eller anges i bildförteckningen. Är fotografen okänd så anges okänd fotograf i stället för 
namn. Lex: Okänd fotograf l Skellefteå museum. 

- Vid publicering debiteras en användaravgift baserad på upplaga, bildstorlek, användnings
och spridningsområde enligt en fOr museer gällande prispolicy. 

- Vid publicering av bild i reklam, där person är igenkännlig måste personen lämna sitt 
samtycke. Ansvaret för detta vilar helt på bildanvändaren/beställaren. 

- Vid ny publicering av bilden skall museet kontaktas. Ny användaravgift debiteras. 

-Vid publicering skall alltid 2 ex. av publikationen skickas till museets bildarkiv. 

-Efter användning skall bilden returneras till museets bildarkiv. 

- Bildmanipulering är inte tillåten utan museets tillstånd. 

- Alllagring av bilden på film, band eller digitalt betraktas som olaglig. 

- l övrigt hänvisas till upphovsrättslagen som innefattar fotografiska verk och bilder. 
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FÖRENINGEN FÖR SKELLEFTEFORSKNING- SKEFO 

SKEFOs styrelse verksamhetsåret 2003 

Ordförande Stefan Löfstedt Övre Bäck 
v. ordförande Egil Johansson Umeå 
sekreterare Barbro Viklund N. Yttervik 
Kassör Tage Nilsson Skellefteå 
Övriga 
ledamöter Marianne Andersson Skellefteå 

Allan Boström Kåge 
Bo Göran Edlund Skellefteå 
Ema Forsman Bureå 
Lars Jonsson Skellefteä 
Christer Larsson Gärdsmark 
Bo Persson Jörn 
Urban Skoglund Skellefteå 
Harry Åkesson Skellefteå 

Adjungerad Ulf Lundström Skellefteä 

Suppleanter Holger Lundgren Skellefteå 
Tage Lundgren Bureå 
Åke Lundgren Mal å 

Revisorer Curt Holmbom Skellefteå 
Gösta Renfors Skellefteå 

Ersättare Birger Eriksson Bodbysund 

Valberedning Rolf Granstrand Skellefteå 
U l f Lundström Skellefteå 

Vald för är 
2003 
2003 
2003 
2003 -04 

2003-04 
2003-04 
2003-04 
2003 
2003 
2003 
2003-04 
2003-04 
2003 
2003 

2003 
2003-04 
2003 

2003 
2003 
2003 

2003 
2003 

Representant för 

Umeå universitet 

Skellefteä Släktforskare 

Folkrörelsearkivet 
BureArkiv 
Skellefteå landsförsamling 

DDB 
Skellefteä Museum 
Red. Skelleftebygden 
Lokalhistoriska institutet 

Folkrörelsearkivet 

SKEFO har beslutat att tidigarelägga styrelsens årsmötet frän och med 2004. Sedan föreningen bildandes har 
årsmötet genomförts i maj men det har varit opraktiskt att ha det så sent. När den nyvalda styrelsen ska börja så 
har halva verksamhetsåret redan gått. Räkenskapsåret och styrelsens verksamhetsår har således inte gällt samma 
period .. Inte bra. 
Årsmötet 2004 flyttas därför till februari. Det byter därmed plats med vintermötet som arrangeras i maj och byter 
namn till vårmötet 

Redaktionen och styrelsen vill här tacka Göran Wahlberg, som lämnade 
styrelsen vid årsmötet i maj 2003. Göran har tillhört SKEFOs styrelse sedan 
1992. Han är en önskemedlem i en kulturhistorisk förening. 
Han är mycket kunnig i vår bygds historia, en kunskap som han inte bara 
skaffat sig genom att läsa andras skrifter utan genom egna erfarenheter i 
konkret hembygdsarbete och tack vare ett stort intresse och tydligen ett 
mycket bra minne. 
Dessutom ställer han upp när han blir tillfrågad, oavsett om det gäller att ta 
huvudansvaret för ett arrangemang eller hjälpa till att möblera inför en 
Nordanådag. Ett bra exempel på detta var när han tog på sig 
ordförandeskapet för Skellefteå Hembygdsförening, när valberedningen höll 
på att ge upp hoppet att fä ihop en fungerande styrelse. Ingen betraktade det (Foto HÅ) 
som en nödlösning. 
Hans största insats har visserligen gällt Skelleftebygdens släktforskare där han varit ordförande i nio år, men 
han har hela tiden engagerat sig i de gemensamma arrangemang som de fyra kulturhistoriska föreningarna 
arbetat med. Göran finns kvar i den gruppen och han är väl~ommen åter i SKEFOs styrelse när han känner att 
han vill och har tid. #:• 
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STADGARFÖR 
FÖRENINGEN FÖR SKELLEFTEFORSKNING- SKEFO 

antagna första gången 1987, andra gången 1992-04-1 O och 1993-04-02, förändrat enligt beslut 1997-04-11 
och 1997-10-04. 

§ l Föreningens namn 
Föreningens namn är Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO. 

§ 2 Målsättning 
Föreningen för Skellefteforskning har till målsättning att befrämja, samordna och informera om forskning 
avseende skelleftebygden. Föreningen skall därvidlag aktivt samverka med andra organisationer, institutioner 
och enskilda som bedriver sådan forskning. 

§ 3 Medlemmar 
Som medlemmar antages enskilda, organisationer och institutioner som är beredda att stödja föreningen och 
verka för dess målsättning. Beslut om medlemsavgifter tas i årsmöte eller annat föreningsmöte. 

§ 4 Arbetssätt 
Föreningens verksamhet leds av en styrelse(§ 5), som inom sig äger utse v. ordförande, sekreterare och kassör 
samt övriga eventuella funktionärer. 

§ 5 Styrelse 
Styrelsen består av högst Il ledamöter och 5 suppleanter, valda av årsmötet bland föreningens medlemmar för 
två år. Om val skall ske för mer än halva antalet styrelseposter väljas dock överskjutande antal för ett år. 
Sex av dem skall representera kulturella eller vetenskapliga organisationer och institutioner. 

§ 6 Årsmöte 
Årsmöte hålls senast under maj månad. Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast l O dagar före årsmötet. 
Följande ärenden förekommer: 

l Fråga om kallelse utgått i behörig ordning. 
2 Val av ordförande för mötet. 
3 Val av sekreterare. 
4 Val av person som jämte ordföranden justerar protokollet. 
5 Verksamhets- och revisionsberättelse behandlas. 
6 Fråga om ansvarsfrihet. 
7 Val av ordförande. 
8 Val av styrelse. 
9 Val av två revisorer jämte suppleant/-er. 
10 Medlemsavgifter (ev.), ekonomi. 
Il Ev. motioner. Senast l månad före årsmötet. 

§ 7 Räkenskaper och revision 
Räkenskaperna följer kalenderår. Räkenskaper, protokoll och verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna 
före februari månads utgång. Revisorernas berättelse lämnas senast l april. 

§ 8 stadgeändring 
För stadgeändring krävs samstämmiga beslut av två föreningsmöten, varav ett är årsmöte. 

§ 9 Upplösning 
För upplösning av Föreningen för Skellefteforskning krävs samstämmiga beslut med tre fjärdedelars majoritet 
vid två föreningsmöten, varav ett är årsmöte. Beslut om var eventuella tillgångar tillfaller sker i samband med 
upplösningen. 

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO 
38 



Skelleftebygden 2003/2 

Program 
vid SKEFOs Lokalhistoriska möte i Bureå 3-5 oktober 2003 

Lokal: Församlingsgården i Bureå 

Fredag 3 oktober 

Aktivitet 

Höstmötets öppnande 

Utgrävningarna vid Harrsjöbacken 

Kaffe 
Bureå byamän/byasamfållighet 

Idrottshistoria i Bureå 

Episoder från åkeribranschen 

Lördag 4 oktober 

Tid 

18.00-18.15 

18.15-19.00 

19.00-19.30 

19.30-20.00 

20.00-20.30 

20.30-21.00 

Föreläsare/medverkande 

Stefan Löfstedt 

Barbro Viklund, 
Hembygdsföreningen 

OlofLindholm 

Lars Norrfors 

Sven Holmström Gräv & Schakt, 

10.00-16.00 Lokal Församlingsgården 
Demografiska databasen- DDB -visar vilka resurser som finns för din släktforskning. Du f'ar en första hjälp att hitta 
dina anor. Medverkande Bo Persson och personal från DDB i Jörn 

Programmet i övrigt: 

Inledning av dagen (praktiska detaljer) 

Åsarnas betydelse 

Historiska glimtar från Bureå 

Hembygdsgårdens historia och verksamhet 

Lunch på Hembygdsgården 

sågverksepok och träsliperi 
övergår till guidad tur med buss tiU 
Strömsholm och Bure Arkiv 

Kaffe på Bure Arkiv 

Paus 

Musikcafe: Visor och skrönor från Skäret 
på Församlingsgården 

Söndag 5 oktober 

Guidad tur i Bureå kyrka 

Temagudstjänst 

Kyrkkaffe på Församlingsgården 
Kåserier från skolans värld 
Avslutning av de lokalhistoriska dagarna 

l 0.00-10.15 

10.15-11.00 

11.00-11.30 

11.30-12.00 

12.00-13.00 

13.00-13.30 

13.30-15.00 

15.00-

16.00-18.00 

18.00-

l 0.00-10.45 

11.00-12.30 

12.30-

Övriga aktiviteter under dagarna: 
Bokbord (fredag och lördag), Öppet Hus BureArkiv (lördag) 

UlfLundström i samverkan med HUMLAB 

Rolf Bengtsson 

Sune Hedlund 

Egil Sundman 

Burearkiv 

Gunnar Enqvist 

Margareta Widmark 

Lars Wangby 

Rolf Lundqvist 
Stefan Löfstedt 

Arrangörer: Föreningen för Skellefteforskning- ~KEFO, Bure Arkiv, Bureå församling, 
Tidningen Norra Västerbotten och ABF ;. 
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Begränsad eftersändning. 
Vid defini tiv e ftersändning sänd 
åter enligt adress nedan, med ny 
adress angiven. 

B FÖRENINGS
RREV 

9 
Skellefteå Museum <\B 

Box 146 
931 22 Skellefteå 

A vs: Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO 
c/o Tage Nilsson 
V arvs gatan 14 C 
93 1 34 SKELLEFTEÅ 

Lokaler för SKEFOs Lokalhistoriska möte i Bureå 2003 

Församlingsgården i Bureå 
(Foto Hanv Åkesson) 

Bure arkiv. f.d . brukskontoret 
(Foto ä~. Bure Arkiv) 

Porto 
betalt 

Nästa arrangemang: Ernst Westerlunddagen 8 november Nordanå 
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