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Ett år som ordförande 

Skelleftebygden 2004/1 

Förord 
Stefan Löfstedt 

Med ålderns rätt hade jag redan för ett par år sedan bestämt mig för att inte åta mig några nya 
föreningsuppdrag utan istället börja trappa av. Efter en drygt 50- årig verksamhet i föreningar 
av skiftande slag var det kanske dags börja avvecklingen. 
Men en energisk valberedare fick mig efter knappt mer än en vecka att tänka om och ta på 
mig ordförandeskapet i SKEFO, utan att dessförinnan suttit med i styrelsen och efter bara ett 
par års medlemskap. 
Det har nu gått ett år, ett mycket händelserikt sådant. Mitt sedan barnåren starka intresse för 
allmän historia och den senare i livet alltmera framväxande känslan för hembygden och dess 
historia, har nog påtagligt förstärkts. 
Avsaknaden av ett förflutet i styrelsen har givetvis varit ett handikapp, men bör samtidigt ha 
gjort det lättare komma med nya ideer och infallsvinklar. Inget är evigt, ens i en historisk 
förening som vår, traditioner ska vårdas men inte alltid styra. Styrelsen har beslutat att se över 
vår organisation och arbetsformer, målsättning och inriktning. Det tror jag är ett viktigt beslut 
för framtiden. 
När jag tog ordförandeskapet betonade jag att det gällde i första hand ett år. Det gör det ju 
oftast, men kanske speciellt då för oss som varit pensionärer i flera år. Det första 
ordförandeåret har nu gått och vid årsmötet åtog jag mig ytterligare ett intressant år som 
ordförande i en förening som på ett eller annat sätt berör oss alla. 

Redaktionellt 
Harry Akesson 

Vid årsmötet i april 2003 beslutades att årsmötet skulle förläggas på "normal" tid d.v.s. i 
början av verksamhetsåret. Fördelarna är många och för denna skrift innebär det att vi nu kan 
presentera årets styrelse och föreningens verksamhetsplan innan hela året gått. 

Pärmbilden visar en majbrasa. Valet beror på att ingen av artiklarna hade någon självklar 
lockande färgbild. Samtidigt fick vi möjlighet att påminna majstämmor och byaföreningars 
vårmöten om deras viktiga ansvar for protokoll och andra dokument, som berör byn/orten 

Föreningen SKEFO håller på att se över sin verksamhet. Många undrar om det verkligen är 
nödvändigt med flera kulturhistoriska föreningen i kommunen, men vi anser att SKEFO 
behövs som ett komplement till de övriga mer specialiserade föreningarna. V år uppgift är "att 
befrämja, samordna och informera om forskning avseende Skelleftebygden". Genom de 
regelbundna samordningsträffarna undviker vi att trampa in på varandras områden. 

Till slut, tack till alla som har medverkat i detta nummer och till Rolf Granstrand som 
' bistått med goda råd. Som vanligt har innehållet blivit omväxlande tack vare att inget ämne 

tycks vara främmande för våra lokalhistoriska forskare. 
Vi hoppas att fler hör av sig med egna bidrag- gärna gamla fotografier. Det sägs ju att en 
bild säger mer än tusen ord. 
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Kryptisk handskrift på museet 
Lester Wikström 

Någon gång på J 700-talet skrev studenten Jon Olofsson i Kåge (l J 682) ned ordspråk, 
som han hittade i den nya bibel, som kommit J 703 -Karl Xll:s bibel. 
Texten var länge "oöversatt" men Ulf Lundström bad Lester Wikström Uppsala (f' d. 
Skelleftebo) om lifälp, när man anade att texten hade koppling till någon religiös skrfft. 
Lester har skrivit av texten och även lyckats lokalisera den till två av bibelns böcker Syraks 
bok och Ordspråksboken. 
l avskriften här har han dessutom angett kapitel och vers. Han har skrivit av ordagrant 
och inte försökt att fYlla ut med gissningar där texten varit oklar. Lesters tillägg (kapitlen 
och en kommentar) är skrivna i kursiv stil. Lester har även hänvisat till motsvarande ställe 
i vår nuvarande bibel. 
Det har inte gått att med säkerhet ident(fiera vem Jon Olofsson var. Student blev han 
tydligen men Lester hittar honom varken i Uppsala eller i Härnösand. Misstankar finns 
dock att han kommer från Storkåge J och i så fall var son till bonden Olof Danielsson. 
Handskriften finns på museet som föremål nr SM 507. Man vet inte när och hur 
handskriften kommit till museet. 
Vissa ordspråk upprepas med små variationer, därför har vi valt att här presentera ett 
utdrag med de intressantaste. Det är inte lättläst men ta er tid att titla på alla. Kloka ord 
som håller än i dag men vissa är inte snälla mot kvinnan. 

Ett smakprov på originaltexten. 

AF OLOFSSON I KÅGE FÖDD 1682 STUDENT 

Karl XJJ:s bibel J 703: Jesu Syrachs bok (Bibel 2000: Jesus Syraks vishet) 

20:30 
Gåfwor och skänker forblinda the wf ~{ a och lägga them et betsel i munnen at the icke straffa 
kunna. 

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO 
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2J:4 
Hwar och en synd är såsom et skarpt swärd och giör sådana sår som ingen hela kan. 

2J:7 
Then som icke låter fåga sig, han är alla redo på thens ogudaktigas wäg. 

2J:9 
Then sit hus bygger mäd andras mans penningar, han samkar sig sj el f stenar til sin graf. 

2J:28 
Dårar hafwa sit hierta i munnen, män the wise hafwa sin mun i hiertat. 
27:J 
För penningar skull giöra månge orät och the som rike wilj a warda, the wända ögonen bort. 
34:24 
Then som ofrar af thens fattigas gods, han giör likasom the n t her sonen slaktar för /fadrens 
ögon/. 

Karl Xll:s bibel J 703: Salomos Ordspråk (Bibel 2000: Ordspråksboken) 
J2:J8 
Then der owarliga talar, han stinger såsom ett swärd; män the wisaas tunga är hälsosam. 
12:19 
En sanfårdig mun består Ewinnerliga; män en falsk tunga består icke länge. Cap. 12. 
J3:3 
Then sin mun bewarar, han bewara sit lif; män then sin mun orådeliga uplåter, han kommer i 
förskräkelse. 
13:7 
Månger är fattig i stor rikedom; och Månger är rik i sinom fattigdom. 
13:23 
Myken spis är uti the fattigas åker: män somlige försambia mäd orät. 
J 5:1 
Et miukt svar stillar wrede; män et hort ord kommer harm åstad. Cap. 14 
15:6 
Bättre än något litet med Herrans /fruktan/ än en stor skatt mäd oro. Cap. 15. 
16:8 
Bättre är litet mäd rättfärdighet; än myken tildräkt med orät. Cap. 16. 
J 7:1 
En torr bete ther man låter sig mäd nöja är bättre än et fult wisthus med träta. 
J5:13 
Et gladt hierta giör et blidt ansikte: män när hiertat bekymrat är, så faller ock modet. 
15:J7 
Bättre är en rät kål mäd kärlek än en gödd oxe mäd hat. Ords: 15 
16:J9 
Bättre är ödmiuk wara mäd the elända, än utskifta ro f mäd the högfärdiga. 
17:10 
Ord färskräka mer en förståndigan; än hundrade hug en dåra. Cap 14. 
18:7 
Ens dåras mun skiämmer sig sjelf, och hans läppar fånga hans egen siel. 18. 

Karl XJJ:s bibel J 703: Jesu Syrachs bok (Bibel 2000: Jesus Syraks vishet) 
22:25 
Then som kastar /ibland/ foglar, han skyggerthem bort; och den sin wän försmåder han 
åtskiljer wänskapen. 

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO 
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28:J4 
Om tu blåser på en gnista, så warder deraf en stor eld; men spottar tu uppå henne så sloknar 
hon; och både kan af tin mun komma. Cap. 28, 
28:J5 
Örontasslare och falske arge munnar äro förbannade; ty the upwäckia ondt emelan them såm 
godan frid hafwa. 
31:8 
Wäl är them rika som ostraffeliga funnen warder, och icke söker penningar. 
34:21 
Then som ofrar af orättfärdigt gods hans offer är en bespottelse. Cap. 34, 
36:22 
En swikful menniska kan fora en uti olycko; män en som forfaren är kan taga sig ther wara 
fore. 
37:11 
Hålt intet råd mäd then ther någon ond mening hafwer till tig; och tag icke them till nåds som 
afwund till hafwa. 
37:22 
Månger är wäl skickelig till at råda androm; och är sig sjelfwom intet nyttig. Cap. 35. 
40:12 
Alla mutor och orät gods måste forgås, men sanningen blifwer ewinnerliga. 
40:J8 
Then som bergar sig mäd sit arbete och låter sig nöja, han hafwer et roligt lefwerne; thetär 
finna en skatt öfwer alla skatter. 
-10:26 
Peningar och gods giöra Mod; män mycket mer Herrans fruktan. 

Wredgens och synder icke. Låter icke solen .. . (oavslutat) 
Lester W s kommentar: 
(Jfr Bibel 2000 EJ 4:26 Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede, 
och Ps 4:5 Upprörs ni, så synda inte. 
Bibel J 917: " Vredgens, men synden icke"; låten icke Solen gå ned över eder vrede, och 
Ps -1:5 Vredgens, men synden icke. 
Bibel 1703: Ej 4:26 Wredgens, och synder icke: låter icke solen Gå ned öfwer eder wrede. 
Och Ps 4:5 Warder l wrede, så synder icke). 

41:10 
Barnen skola klaga öfwer en ogudachtig Fader; ty for hans skul äro the foracktade. 
42:12 
Se tig icke om efter dugeliga människor, och war icke forgärande iblan qwinfolk; ty likasom 
af kläde kommer maal; så kommer och mycket ondt af qwinnom. 
42:14 
Thet är tryggare när en ond man, än när fineker (?) qwinno, then honom till håån och spott 
kommer. Cap. 42. 

Karl Xll:s bibel 1703: Salomos Ordspråk (Bibel 2000:0rdspråksboken) 
.J: J 4 
Kom icke uppå the ogudachtigas stig och träd icke uppå the ondas wäg. Ords. 4 
6:25 
Låt icke hennes dägelighet, giöra tii:lysta i hjertat; och fortag tig icke på hennes ögnahwarf. 
Ords. 6. 

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO 
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JO: l J 
Thens rättfårdigas mun är en lefwandes kiälla; män the ogudaktigas mun skall theras 
wrånghet öferfalla .. Cap. l O. 
10:16 
Then rättfårdige arbetar tillifwet: män then ogudachtige brukar sina tildrägt til synd. 

JO: JB 
Falska munnar skyla hat, och then ther baktalar, han är en dåre. Cap. 1 O. 
J0:20 
Thens rätfårdigas tunga, är kosteligit Silfwer; män the ogudaktigas hierta är intet. 

JO:J9 
Ther mång ord äro, ther är icke synden borta; män then sina läppar holler, han är klok. Ords. 

10 
11:1 
Falsk wåg är Herranom en styggelse; men en full wigt, är honom behagelig. 

J 1:2 
Där stålthet är, där är och föraktelse. 

Titelsidan på Karl Xll:s bibel från 1703 

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO 
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Bevara byarkiven. 
Elisabeth Engberg 

Nu närmar sig tidenför bya-och majstämmor. Vi vill påminna om vårt upprop i 
Skelleftebygden 200312 

Bevara byarkivens skatter för framtiden! 
Ända sedan medeltiden har bystämmorna i Skellefteregionens byar årligen samlats for att 
överlägga kring for byn väsentliga angelägenheter. I många byar har också genom åren bildats 
rika arkiv där handlingar och protokoll från flera sekler berättar om människors liv, arbete och 
umgänge i gångna tider. Det är mycket angeläget att detta rika arv från gångna generationer 
bevaras for framtiden samtidigt som det också görs tillgängligt for forskning. Vi vill påminna 
om möjligheten att deponera de äldre handlingama i ert byarkiv på Folkrörelsearkivet i 
Skellefteå. Byn behåller den fulla äganderätten till materialet, men får hjälp med att ordna upp 
handlingarna och att bevara dem i en miljö där de kan skyddas for förstörelse. Även om ni 
väljer att behålla byarkivet inom byn är vi från SKEFO:s sida intresserade av att ta kontakt 
med er for att kunna upprätta en förteckning över det arkivmaterial som finns i byarna. 

Några exempel på vad som man kan hitta: 

~ ---· ~ 
-... 4.- . -
- ~1 --- -

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO 
8 

Meddelande från 
kronofogden att 
laga sk((te är klart 
1905. 

Del av bouppteckningfrån 184 



at s 
•Ch 

p p 

1n 1845 

Skelleftebygden 2004/1 

Katsafisket i Kattisträsk 
Dokumentationen sammanställd av Eskil Tåg. 

En redogörelse om hur man genom en empirisk undersökning lyckats påvisa hur byn 
Kattisberg i Norsjö kommun har fått sill namn efter katsafisket. I sammanställningen 
belyses även några andra exempel om hur människorna från dessa orter i det dagliga talet 
nyttjar den dialektala benämningen, och varifrån orterna har fått sitt namn. 
Forskningen har genomförts av Johan Bergström, Kattisberg, Viktor Tåg och Eskil Tåg, 
Skellefieå. 

Som barn hörde jag ofta mina föräldrar och andra äldre berätta om händelser och personer i 
byar runt omkring Norsjö i Västerbotten. Byarna hade många gånger, som jag tyckte, 
märkliga namn som Morken och Kammen. En del personer blev också uppkallade efter de 
orter som de kom ifrån, som t ex Anton från Morken kallades för "Mork-Anton". 

Efterhand när vi, mina syskon och jag, blev äldre så upptäckte vi att orter som M orken och 
Kammen inte fanns med på de vanliga bilkartorna. Vi fick veta att det officiella namnet för 
Morken är Torrberg och Kammen heter Storselet. När vi sedan med bil passerade 
någon av dessa platser och såg vägskylten Storselet, utanför Norsjövallen i Norsjö kommun, 
så sa ofta någon av våra föräldrar till oss att där har vi vägen till Storselet och då förväntades 
vi säga på dialekt det andra namnet "nasi, hovaligen, häjer vägen dita Kammen". Samma sak 
upprepades när vi passerade Torrberg och då svarade vi "nasi, hovaligen, häjer vägen dit deil 
Morken" (nej, absolut inte det här är vägen till " Morken"). 

storselet kommer av att det är ett stort lugnvatten eller en åutvidgning ett s.k. sel, som går 
förbi platsen. Kammen betyder bergskam. Torrberg kommer av att det är en hög och torr 
plats bredvid vatten. Morkan kommer från det lapska ordet morka och betyder mark mellan 
vatten. 

Andra exempel på några namn som finns med på den bifogade kartan är Snottermoran, Kölen, 
Träskliden och Raningen. Snattermoran är ett äldre uttryck för Hjortronmyren. Att det 
kallades "snotter" beror på att bären liknade snorpärlor från näsan (Lundström Ulf). Moran 
betyder sumpig skogsmark ( jmf mora i Dalarna). Kölen betyder långsträckt ås och kan 
jämföras med kölen på en båt. Olika dialekter ändrar dock namnet eftersom uttalet förvanskar 
stavningen. I Norsjö uttalas kölen som Tjörn. Byn Kattiskälen blir då "Kattistjörn". 
Träskliden förklaras som att benämningen träsk kommer av sjö och liden förklaras som stor 
sluttning. Dialektuttalet är "Träsklia". Raningen betyder röjning av ris för att få slåttermark, 
uttalas dialektalt som "Raaninga" inom Norsjö kommun. 

Ortsnamnen har ofta en känd historisk förklaring som exempel att "Morken" kommer av 
morka som är ett lapskt namn och att de första nybyggarna som insynade marken fönnodligen 
enligt etymologin tog till sig detta namn (Hellqvist E. Svensk etymologisk ordbok. 1980) 
Lokala dialektala uttal av ortsnamn har alltså vid flera tillfållen indirekt skapat nya namn på 
orterna som ofta bara den kunnige av den dialekten kan härleda från de officiella ortsnamnen. 

Ortsnamnen Morken och Kammen används av de personer som känner till eller har någon 
anknytning till dessa byar i stället för de officiella namnen. Det kan nämnas att författaren 
Torgny Lindgren, som ganska nyligen har gett ut sin senaste bok Pölsan, skriver om 
"Morken" (Torrberg). Han använder sig av Jllika ortnamn i sina böcker och varierar då ofta 
mellan att ange namn som används i folkmun och det officiella namnet. 

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO 
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Det framkommer klart att de ovan nämnda ortsnamnen kommer från äldre språk som 
påverkats av lapska, var det är beläget, hur det såg ut, vad som var viktigt fOr att få mat eller 
om det förekom någon speciell verksamhet på platsen. (Lundström Ulf). 

Däremot när vi besökte min morbror Johan Bergström i Kattisberg fick vi inte något klart svar 
på varifrån namnet Kattisberg hade kommit. Kattisbergs första nybyggare, mina förfåder, 
skrev 1822 namnet Kattisberg när området inmutades. 
När vi frågade morbror Johan Bergström, 89 år i år, så fick vi till svar att han hade ställt 
samma fråga till sin pappa och då fått till svar att det kanske var ett lapskt namn. Det fanns 
även en teori om att det kanske kom av att det hade fiskats med ett fiskeredskap som kallades 
katsa eller katse (Hellqvist E). Sjön Kattisträsk som man då fi skade i skulle i så fall ha fått 
namnet efter fi skemetoden och så också indirekt byn Kattisberg, som ligger på ett berg 
bredvid sjön. 

Holger Nyström en av författama till Hembygdsboken Norsjö Socken infom1erades av Sixten 
Jakobsson Norsjö om att katsefi ske skulle ha bedrivits i Norsjö och f6rmodligen givit namn 
till en del orter inom Norsjö kommun. 

För några år sedan berättade Johan Bergström om att en av hans fiskekamrater hade funnit 
ordet katse i en uppslagsbok och att det faktiskt var en fiskemetod. Katsefiske är en form av 
träryssjor (Norrländsk uppslagsbok, 1994). 

Katsa: Katsan är uppbyggd av 
tunna, upprättstående träribbor 
med en ledarm från land som leder 
tillfiskhuset längst ut i vattnet. På 
bilden, som är tagen 1936 vid 
Persö./Järden strax ö. om Boden i 
Norrbotten, vittjas katsan med håv. 

Johan Bergström hade också av en annan fiskekamrat Filip Larsson, 92 år, i Träskliden, en by 
ett par km från Kattisberg i kanten av sjön Kattisträsk, fått höra att hans morfar "n 'Mork
Anton" redogjort för att det i sjön Kattisträsk hade funnits lämningar från katsefisket i slutet 
av 1800 -talet. 

Johan Bergström (200 l) hade också fått höra av fiskekamraten Larsson om den plats som 
"Mork-Anton" hade angivit i Kattisträsket, där fisket skulle ha bedrivits. På vårarna hade 
viken stängts av med träpinnar i form av en stor ryssja, katsa, och när vattnet sjönk efter 
vårfloden så drog man not och håvade in all den "leksgädda" som simmat in bakom 
träryssjan/katsan. Detta var säkert en bra metod enligt Johan, men säkert arbetsam då denna 
avspärrning med träpinnar inte gick att ha kvar, eftersom isen tog med sig det mesta nästa vår. 
Johan hade inte själv sett till några rester från detta fi ske. När jag berättade detta för Lennart 
Källströmer (2002), fiLdoktor i fysiologisk botanik i Uppsala men barnfödd i Kattisberg, kom 
han mycket väl ihåg att hans mammas kusin Harald Bergström från Kattisberg också hade 
berättat om detta fiske. 
En bouppteckning från 1840 efter Anders Olofsson Morken ( fOrfader till släkten Westerlund 
och Berg) verifierar att Morkenborna hade fiskat i Kattisträsket. Under rubriken fiskeredskap 
anges det följande: Ett styck håp i J,ångträsk värde 2.32 (2 riksdaler och 32 skilling. En 
riksdaler är lika med 48 skilling) en dito sämre i Kattisträsk värde 0.40 och en annan i 
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Kattisträsk värde 0.16. Håp kommer från finskan haapa och betyder ursprungligen aspbåt 
Detta var den vanligaste båttypen i Norsjö kommun. En annan båttyp som nyttjades men var 
mindre vanlig var den s k kinningsbåten (Lundström Ulf.) 

Ulf Lundström, Skellefteå museum, skriver i sina böcker om fisket i Kattisträsk under 1500-
talet, som bedrevs av skellefteåbor. Det finns till och med uppgifter på deras namn och hur 
mycket de fiskat och betalat i skatt. Namnet Kattisträsk registrerades första gången i mitten av 
1500- talet och stavades då Kärtis tres, Kij ttwgz ttresk (Lundström, 1997 och Lundström, 
2001) 

Huggert (2000) redogör i tidskriften Västerbotten om att man använt sig av katsor i 
mellansverige fram till i mitten av 1900-talet, men att det också finns uppgifter om att det 
förekommit katsaredskap utefter hela Norrlandskusten. Enligt Huggert hade Sven Ekman i 
"Norrlands jakt och fiske" från 191 O redovisat att katsafiske hade förekommit utefter hela 
Norrlandskusten men att metoden var okänd av befolkningen i Västerbotten för övrigt. 
Huggerts undersökning och kartläggning av Västerbotten visar dock att genom en måttlig 
fåltarbetsinsats har kunskapsläget förändrats efter de gjorda fynden i Bursiljeträsket och 
Andersvattnet Huggert har också i sitt arbete granskat fiskerättsliga tvister och funnit att det 
i ett ärende från 1675 i oktobertinget beslöts att en bonde skulle få sätta upp två katsor i 
Trehörningsträsket i Umeå socken. 

Sommaren 200 l gjorde vi (Johan Bergström, Viktor Tåg och undertecknad) ett antal försök 
att finna katsaredskap. Det första vi gjorde var att med ekolod leta på den angivna platsen och 
vi fick napp på en gång. För att kmma arbeta och se i vattnet krävdes solljus och solljus från 
rätt håll. Vid det tredje försöket kunde vi konstatera att den gamla berättelsen om katsafiske i 
Kattisträsket förmodligen var riktig. Vi hittade i en rak linje över viken ett antal stolpar som 
var vässade i ena ändan. De låg i dyn på botten 

Karlisträsket och en funnen stolpe. 
(Foto: Eskil Tåg) 

Johan Bergström visar upp några av 
de funna stolparna. (Foto: Eskil Tåg) 

Vi dokumenterade händelsen och tog kontakt med Ulf Lundström Skellefteå museum som är 
specialist på ortsnamn och Anders Huggert, Umeå museum, som ~r den som forskat i denna 
fi.skemetod. Jag kom. överens med dessa om att de skulle åka till Kattisberg och undersöka de 
gJorda fynden. Det gJOrdes under hösten 200 l och Huggert kunde med stor säkerhet fastställa 
att detta rörde sig om en form av katsafiske. 

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO 
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En trevlig händelse var det när Anders Huggert och Ulf Lundström skulle avtala tid med 
Johan Bergström. De fick anpassa sig efter pensionärerna Johan, 89 år, och Filip Larsson, 92 
år, som inte hade tid när som helst på grund av att de vissa dagar fiskade sik i Kattisträsket. 

Karta som visar var vi 
hillade resterna efter 
katsafisket i Kaltisträsket. 
Den visar också var Marken 
ligger iförhållande till 
fyndplatsen. 

Under sommaren 2002 togjag kontakt med Maarit Kalela-Brundin, skogsmuseet i Lycksele 
får att kontrollera möjligheterna att åldersbestämma de gjorda fynden från katsafisket 

Johan Bergström, Viktor Tåg och undertecknad träffade Maarit Kalela-Brundin senare under 
sommaren får att ra instruktioner om vad som krävdes och vilken metod som var bäst lämpad 

för att genomföra åldersbestämning av de 
granpinnar som vi hade tagit rätt på. Vi 
lämnade in fem prover som hon skulle 
kontrollera. För att detta skulle gå att 
utfåra behövde Maarit Kalela-Brundin 
skog av samma träslag som fanns på den 
plats där vi hade gjort våra fynd av trä 
från katsafisket. Vi fick noggranna 
instruktioner om hur proverna skulle tas 
och att platserna skulle märkas ut på en 
karta för att kunna nyttjas även vid 
framtida åldersbestämningar av andra 
fynd. 

MaaritKalela-Brundin. skogsdoktor och chefvid skogsmuseet i Lycksele, visar hur 
man kan åldersbestämma ett trädför Johan Bergström Kattisberg och Viktor Tåg 
Skellefteå (2002-08-06). Foto Eskil Tåg 

•tr 
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I november hösten 2002 hade Johan letat ut ett antal granar som kunde tänkas vara tillräckligt 
gamla. Dessa prover var dock inte tillräckligt gamla för att fungera som referenser till de 
inlämnade proverna ( 170 år). I början av 2003 så hade Johan hittat en gran som han trodde 
skulle vara tillräckligt gammal. Provet analyserades av Maarit Kalela-Brundin i Lycksele och 
det visade sig att den granen var hela 273 år gammal. Tyvärr så gick det inte att med säkerhet 
bestämma åldern på katsaproverna på grund av att de inte hade tillräckligt många årsringar. 
Två av proverna hade en viss korrelation med den inlämnade gamla granen vid 1840 och två 
andra omkring 1900. Det krävs alltså ett träd som har minst 50 årsringar för att det skall gå att 
se om tillväxtringarna korrelerar med referensprovet Mätningen indikerade dock att de fynd 
som vi hittat är från den tid som "Mork-Anton" angett. 

Fyndet i Kattisträsket har nu diarieförts på Umeå museum som fornfynd. Äntligen är det klart 
bevisat att denna fiskemetod har använts i Västerbottens inland. 
U If Lundström anser att han med största säkerhet kan säga att namnet Kattisberg kommer från 
denna fiskemetod. Det är ganska fantastiskt att vi till slut har fått svar på varifrån namnet 
Kattisberg kommit. 

Denna gjorda utredning visar på hur viktigt det är att ta vara på det kunnande som de äldre 
har, och att man tillsammans över åldersgränserna kan nå fantastiska resultat. Johan 
Bergström som är 89 år gammal men ständigt ung i sin forskning, är liksom många andra i 
högre ålder resurser som dagens forskare av lokal historia borde ta vara på i större 
utsträckning. Maarit Kalela-Brundin som är skogsdoktor har redan bokat in ett framtida 
samarbete med Johan Bergström, där han skall inventera skogsbeståndet av äldre gran i 
Norsjö kommun. Detta för att de på skogsmuseet skall kunna skapa en databas för att kunna 
åldersbestämma olika fornfynd av trä. Ä ven P G Jonsson, pensionerad läkare, har under lång 
tid bedrivit egna studier utifrån trädens årsringar och samlat material som kommer att vara ett 
bra tillskott till den databas som är under uppbyggnad i Lycksele skogsmuseum. 

De som underlättat denna forskning om katsafisket i Kattisberg är förutom Maarit Kaleva 
Brundin också Ulf Lundström Skellefteå museum som på ett värdefullt sätt varit med och 
aktivt kommit med råd och kunnande. Fler forskare borde ta tillvara på den begåvningsreserv 
som finns bland de lite äldre i vårt samhälle. 

P G Jonsson och Johan 
Bergström kontrollerar ett 
skogsbestånd 2.5 km nedanför 
Kattisberg Till sommaren 
planerar de att inventera och 
välja ut äldre granar som 
sedan skall bilda en 
referensbasför den .framtida 
åldersbestämningen i 
Västerbottens inland. 
Platsen är ca 2.5 km nedanför 
Kattisberg Nov 2002 
(Foto Eskil Tåg Skellefteå) 
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med SKEFO 

Personliga kontakter 
*Bergström Johan, jordbrukare/foretagare, 
Kattisberg inom Norsjö kommun 0918-51 O 
34. 
*Huggert Anders, arkeolog och forskare, 
Umeå Museum 090- 171800. 
*Jonsson Per-Gunnar, läkare, Skellefteå 
0910-19746. 
*Kalela -Brundin Maarit, skogsdoktor, chef 
vid Lycksele Skogsmuseum, 0950-12755. 
*Källströmer Lennart, fiLdoktor i fysiologisk 
botanik, Uppsala universitet O 18- 4 711872. 

*Lundström Ulf, forskare, Skellefteå 
museum, Skellefteå, 0910- 726837. 

*Persson Marie, släktforskare, Umeå, 090-
148127. 

Nordanådagen 11 juli 

Övr. huvudarrangörer Fornminnesföreningen och Skellefteå hembygdsförening 

Kulturresan i augusti 

Dag och resmål inte bestämt än 
r. r 

Övr. huvudarrangörer Skellefteå hembygdsförening och Skelleftebygdens släktforskare 
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J Skelleflebygden 2003/Jfanns en artikelavErna Forsman "Kustbanan, föregångare till 
Botniabanan?" 
Tesen att historien upprepar sig understryks ytterligare, när jag tar del av ett protokollfrån 
kommunalstämman i Skellefteå den J 9 januari J 868. 
Under efterkrigstidenfrån slutet av J940-talet och.fram till 70-talet har lämpligheten av en 
mellanriksvägfrån Skelle.fteå-Piteå till Bodö diskuterats. Att iden med vägen aktualiserats 
mer än l 00 år innan den blev verklighet var nytt för mig. 
Här följer en avskrift av protokollet in extenso och med den tidens stavning. För läsbarhetens 
skull har jag indelat protokollet i stycken. De saknas i originalet. 

Protokoll, hållet vid allmän kommunalstämma med Skellefteå 
samfällda kommun den 19:de Januari 1868. 

§ 1. Med anledning af en ifrån Kungl. Majts Befallningshafvande ingången 
skrifvelse af den 30:de sistlidne December, rörande det af Professor Daa väckta forslag om 
anläggande 
af ny väg emellan Bodö i N orige samt Piteå och Skellefteå i Sverige, hade den samfåll da 
kommunens röstegande ledamöter blifvit iniyste till allmän kommunalstämma i 
Sockenstugan, denne dag efter slutad gudstjenst, för att höras och Ieruna upplysningar om 
utforbarheten af 
nämnde forslag, äfvensom for att utreda åtskilliga frågor, som stode i sammanhang med 
berörde väganläggning. 
Socknemännen, som redan vid ordinarie kommunalstämma den 30 nästvekne December 
forehade denna fråga till öfverläggning och då anmodade ortens Riksdagsman att vid nu 
pågående Riksdag väcka motion om anslag till en undersökning af sträckningen for ifrågasatte 
väg, kunde icke annat än på det lifligaste behjerta detta vigtiga ärende och önska framgång åt 
ett forslag, sådant som detta, hvilket, om det ginge i verkställighet, skulle hafva ett 
oberäkneligt inflytande på utvecklingen af ortens handel och näringar. 
Att några svåra hinder for väganläggningen på den östra sidan om fjellryggen icke komme att 
möta, trodde de sig så mycket bättre känna, som lokalen emellan Skellefteå och Arvidsjaur på 
Skellefteå stads bekostnad redan blifvit undersökt och befunnits särdeles jemn och lämplig for 
en väganläggning, ja mycket lämpligare, än den emellan Piteå och Arvidsjaur, å hvilken 
sträcka likväl brutits en väg. Såsom bevis for denna sanning ville de hafva anmärkt, att 
körslor sommartiden äfven for närvarande verkställdes emellan Skellefteå och 
Glommersträsk, ostligaste byn i Arvidsjaur, ehuru ingen väg vore bruten emellan nämnde by 
och Jörn. De åtgärder, som, i och for befordrande afväganläggningen, i forsta rummet borde 
vidtagas, ansågos vara undersökningar af lokalen, hvilka, i anseende till den tryckta och 
nödställda belägenhet, hvari befolkningen befunne sig, borde bekostas af Staten. 
Rörande fordelarne af vägen och beskaffenheten af de varor, som skulle komma att 
transporteras på densamma, vore mycket att säga; dock ville socknemännen inskränka sig till 
att endast omnämna de oskattbara fördelarue 

' 
att stå i forbindelse med ett hela vintern isfritt haf, isynnerhet under sådana nödens tider som 
deinnevarande; r-r 
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att hvad tid som helst på året vinna afsättning på ortens produkter, såsom trädvaror. tjära, 
jern, smör, väfnader, garn, lin, hampa m.m, hvilka, ehuru de för närvarande icke alla 
producerades, åtminstone till någon stor mängd, dock skulle kutrna tillverkas, ja liksom 
erhålla en sporre för fin uppblomstring, derest en gynsam afsättning vore att påräkna; 

att för nämnde produkter tillbyta sig sådana varor, som Norrmännen hade i öfverflöd, men 
som saknades på denna sidan om kölen; 

att komma i en närmare beröring med ett folk, med hvilket vi i politiskt afseende voro så nära 
lierade o.s.v. 

För öfrigt ville socknemännen i detta hänseende hänvisa på den af Professor Daa författade 
skrift i ämnet, uti hvilkens framställning i berörde fall de helt och hållet instämde. 

Beträffande längden af den del utaf vägen, som skulle komma att falla inom Skellefteå 
socken, vore till märkandes, att det redan förefunnes en häradsväg i godt och farbart skick 
emellan Skellefteå och Jörn af 5 114 mils längd, af hvilken 3 Y2 mil fölle inom Skellefteå och l 
3/4 dito inom Jörns område. 
De närmast intill denna väg liggande byar och nybyggen inom Skellefteå vore: 
Degerbyn, Stämningsgården, Löflund, Nyland, Varuträsk, Grundnäs, Åliden, Klintforsliden, 
Liden, Långbäck, Hellbergssvedjan, Frängsberget, norra Bergfors, Bjurån, Stensund, Örliden, 
Stöfverfors, Stöfvernäs, Norrliden, Svanström, Bjurström, Dalliden, Bjurliden, Eriksberg, 
Lågheden, Svanfors, Granholm, Nyholm, Tarsnäs, Tarsbäckliden, Sandberg, Olofsberg, 
Mulltjeln, Bastunäs, Strömfors, Gillervattnet, Bjurvattnet, Räftkläppen och Skärudden, med 
en folkmängd af circa 1300 personer. 

Kommentar: 
Ortens riksdagsman var Carl Ocklind (1825 - 1905), Skellefteå läroverks förste rektor 
1862 - 1892. Han valdes 1866 tillledamot av riksdagens andra kammare för perioden 1867 -
1869. (Källa: Gustaf Renhorn, Gamla stadsbor). 

Silvervägen öppnades 1974 och invigdes av Konung Carl XVI Gustaf 1975. 
Skellefteå och Bodö kommuner firade den nya vägens tillblivelse bl.a. med en middag i 
Vitbergsstugan. Det är inte oftajag minns ett tacktal, men ordförer Roar Nästviks fra Bodö 
välfunna ord när han slutade sitt tal glömmer jag inte: "Vi kom på Graddisveijen hit men åker 
på Silvervägen hem". I Norge kallades vägen Graddisvägen. 

Har du gamla bilder från en bystämma eller 
sockenstämma från början av 1900-talet eller ännu 
tidigare? Ta kontakt med Elisabeth Engberg, tel 0919-152 
13 (hem) eller e-post elisabeth.engberg@ddb.umu.se . Jag 
är även intresserad av äldre foton på människor i 
vardagssituationer på landsbygden. Bilderna kommer att 
användas i forskningssyfte och för ev publicering (givetvis 
efter vederbörligt tillstånd) i en kommande bok våren 
2005. 

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO 
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Anna Hamilton-Geete i Skellefteå 
Per Andre 

Teckningar af Anna Hamilton-Geete 

Detta collage från Skellefteå fanns 1894 i Skellefteå Nya Tidnings julnummer. Bilder var 
ännu ovanliga i dagspressen och kvaliteten var dålig. Kyrkan och stadshuset är lätta att känna 
igen. Till höger om kyrkan syns timmerflottning i Krångforsen och längre ner Falkträsket I 
samma tidningsnummer fanns också en liknande bild, men inte ens Kungl Bibliotekets 
skickliga fotografer har lyckats göra en användbar kopia av den. Där syns dock några 
kyrkstugor och en forfallen damm vid utloppet från Dödmanstjärn. 

Bilderna visar alltså vad som ansågs sevärt i Skellefteå för drygt l 00 år sedan. 

Det är Anna Hamilton Geete (1848-1913) som tecknat bilderna. Hon var gift med 
provinsialläkaren Gustaf Geete (1841- 1916). De bodde i Skellefteå åren 1879-1889. 

Grevinnan Anna Hamilton foddes på Blombergs gods nära Kinnekulle men växte upp och 
studerade i Uppsala där hennes far var landshövding. studierna var huvudsakligen inriktade 
på språk och litteratur men också i teckning;wdervisades hon. Anna Hamilton var 
dotterdotter till skalden och historieprofessorn Erik Gustaf Geijer och i den litterära 
Uppsalamiljön trivdes hon bäst och kände sig hemma. 

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO 
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Anna Hamilton Geete 
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När Anna gift sig med läkaren Gustaf Geete (i Uppsala 
domkyrka år 1876) fick denne sitt arbete på olika platser ute 
i landet och Anna följde honom i vad hon kallade "sin 
andliga förvisning". Ständig längtan till den intellektuella 
gemenskapen i Uppsala gjorde livet ofta svårt för henne. 

I Skellefteå bodde läkarparet på tomten 54 i kvarteret 
Oxen vid Storgatan. Där hyrdes bottenvåningen i det 
vackra hus som långt senare inrymde Margaretas 
Matsalar. Familjen var barnlös och nöjde sig med bara 
en piga. Boningshuset ägdes av skogsinspektören 
Hjalmar Grahl som med familj bodde på 
övervåningen. Huset är numera rivet och tomten är 
parkering. 

För brödfödans skull började Anna använda sina 
språkkunskaper till att översätta amerikansk och engelsk Grahls hus vid Storgatan 

litteratur till svt:nska som sen utgavs av olika förlag. Amerikanska författare var denna tid 
ganska okända i Sverige och Anna introducerade sådana i landet. Där satt hon alltså i de rum 
som senare kom att användas till matservering och översatte bl a Mark Twains berättelser från 
Mississippi, t ex Huckleberry Finns äventyr. 

Tidvis undervisade Anna i teckning i stadens 
flickskola. Hon deltog givetvis också i societetens 
basarer och fester, t ex för att skaffa pengar till 
nykterhetslogens byggnadskassa. Medan maken 
tecknade aktier i ordenshuset, deltog i bildandet av 
fornminnesföreningen och utsågs till ledamot av 
kommitten för kommunala badhuset. 

Skellefteås intellektuella klimat kunde dock inte 
tillfredsställa henne. Det var säkert med stor lättnad 
Anna lämnade staden och flyttade vidare till Hjo och 
senare till Borås. Men det är inte troligt att hon trivdes så mycket bättre där. 

Några år efter alt hon lämnat Skellejieå ställde Anna Hamilton Geete samman ett par collage 
med Skelleftebilder för att publiceras i ortens tidning. Längtade hon tillbaka? 

Litteratur 
Fahlgren K, 1945, Skellefieå stads historia 
Skellefieå Nya Tidning, l 894, julnummer 20 december 
Svenskt biografiskt lexikon, J 966, cfei XVI 
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Vill du hjälpa Lokalhistoriskt institut med forskningen? 
Ulf Lundström 

Föreningen för Skellefteforskning (SKEFO) har haft diskussioner med Lokalhistoriskt institut 
om hur vi skulle kunna utveckla samarbetet. En av frågorna har gällt om medlemma i SKEFO 
skulle kunna hjälpa till med den forskning som bedrivs vid Lokis. Det finns flera angelägna 
uppgifter och de som redovisas här är endast några förslag. Vi hoppas att det ska finnas 
medlemmar i SKEFO som är intresserade att hjälpa till med antingen några av dessa uppgifter 
eller kanske några andra. 

Några angelägna områden vore: 

l) Fortsätta en renskrift av Knut Lundbergs utdrag ur domböckerna. Nu finns hans 
material från tiden 1635- I 703 renskrivet och finns att tillgå på Kunskapskällan. Knut 
Lundberg har anteckningar fram till ca 1760. Här kunde man tänka sig att kopiera 
materialet så att den som arbetar med det kan sitta hemma och skriva. 

2) Arbeta med ett register till Skellefteå, Burträsk eller Lövångers tingslags domböcker 
under 1800-talet. Här krävs det att kunna läsa gammal handstil och det bör finnas 
möjlighet att få en utbildning i detta. Ett embryo till register kunde vara att gå igenom 
saköreslängderna som finns i slutet domböckerna. På detta sätt kunde man relativt 
snabb få en stomme till ett register. Kanske kan man i ett senare skede komplettera 
detta. 

3) Göra ett register till intressant material i dagstidningarna I 920- I 955. Skellefteå 
museum har ett stort klipparkiv som är upplagt efter socken och by. Tyvärr finns 
ganska lite före 1955. Dessutom finns lite från Skelleftebladet och efterföljaren 
Nordsvenska dagbladet. Under tiden 1920-1955 finns det ganska innehållsrika artiklar 
om byar och personer. Det tycks vara så att den tidens lokalhistoriska forskare främst 
skrev i dagstidningarna. Som underlag till arbetet finns tidningslägg för Norra 
Västerbotten, Skelleftebladet och Nordsvenska dagbladet. En intressant bilaga som 
publicerades i Norra Västerbotten var Medarbetarnas egen tidning. Den kom ut under 
1920- och 1930-talen. 

4) Lokalhistoriskt institut skulle vara mycket intresserat av att få in tips på 
personhistoriskt källmaterial. Det kan röra sig om dagböcker, räkenskapsböcker eller 
andra typer av källmaterial, som berättar om levnadsöden och dåtid i skelleftebygden. 
Fler exempel på intressant källor är gårdsarkiv, byarkiv, dödsrunor, auktionsprotokoll, 
arbetsböcker, bandinspelningar, tidningsartiklar före 1960-talet m.m. Lokis vore 
mycket angeläget att få ta del av detta, antingen som original eller i kopior. Vi behöver 
materialet till att utveckla olika projekt vid Skellefteå museum. Vi tänker ge ut en bok 
om 1800-talet, en bok om norra Västerbottens totala historia, vi ska utveckla 
berättartraditionen i länet och vi tänker använda dokumentationen i en kommande 
högskoleutbildning i lokalhistoria. 

Lokalhistoriskt institut 
c/o Skellefteå museum 
Box 146 
931 22 Skellefteå 
0910-72 68 37 
ulf.lundstrom@skellefteamuseum.se 
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' Il D alla lokalforskare med tillgång till nätansluten dator. D På Bothnicas webbsida www.hothnica.nu kan du hitta de nordligaste 
länsbibliotekens databaser över regional litteratur. Klicka dig fram till denna 

söks ida: 

Välj vilken/vilka databas(er) sökningen ska ske i: 

r Norrbotten r Västerbotten r Västernorrland r Övre Norrland i 
litteraturen 

Författare/upphovsman Titel 

Ämnesord* Klassifikation 

V ärdpublik(:ltion* .1Jtgiv11ingsår 

Fritextsökning* 

*) Fält markerade med asterisk går ej att kombinera med sökning i databasen 
Övre Norrland i litteraturen 

Systemutveckling & design ©2001 Mirror Partner Utveckling AB 

Skelleftebygde:n 209'4/2 
ktfmmer ut i samband med höstmötet i Jörn i början av oktober 
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Skellefteå Orkesterrorening 
Kortfattad historiskframställning i detta skick utförd av Curt Holmbom 

Det sägs all en orts utveckling går hand i hand med den kulturella utvecklingen. Om det är 
sant star det sannerligen illa till med Skellefteå- sett med Orkesterföreningens ögon. 
Under ett 20-tal år efter 19 7 5 infaller föreningens storhetstid, kvalitetsmässigt, ekonomiskt 
och publikt. Nedanstående inledning till PG. Bergfors' recension av vårkonserten 1978 ger 
beläggför paståendet. 

Slampningttr ock-rop 
' 

. Det blir bara värre med åren det där- kan man citera också for 51-åriga Skelleftel orkesterf6r-
ening. Värre med publikstöd alltså. För fjärde gången a~ fyra möjliga den bär säsongen var det fullt 

' hus vid dess konse.-t, nu i söndags i konkurrens med både rysskamp i Isladan och Mupparna l TV· 
Det är bara att gratulera och Instämma i de stampningar och rop som den populära orkestern kunde 
Inhösta efter slutnumret. 

Under mer än 50 år genomfördeföreningenfyra produktioner per år, varav en 
regelmässigt dubblerades i någon av kommunens sekundärorter. Framgångarna växte med 
musikskolans utveckling. Under de senaste åren, då anslagenfrån kommunen åtminstone i 
reala termer minskat och därtill musikskolan minskar i storlek har Orkesterföreningen 
tvingats minska sina produktioner tilltvå eller tre och därmed har publiktillströmningen 
också minskat radikalt. 
1982 gjorde min son, Niklas, ett .specialarbete om konstmusikens utveckling i Skellej ieå 
ell naturligt val eftersom han då var elev i musikskolan och spelade med 
Orkesterföreningen. Det följande är en redigerad del av hans specialarbete. 

Något om Musiksällskapet fram till SOR-tiden. 
(SOR =Sveriges orkestrars riksförbund. Numera namnändrat till Orkesterf6rbundet.) 
År 1926 tyckte många musikintresserade i Skellefteå att det var dags att, liksom i Umeå, bilda 
ett Musiksällskap. Initiativtagare var fil.mag. Torsten Sundelin, som även blev 
Musiksällskapets dirigent de första 
åren. Ordförande under samma tid var 
veterinären Boström.1928 valdes Zolo 
Stärner till ordförande och 
musikfanjunkare Carl Hed blev utsedd 
till föreningens dirigent. Hed erhöll 5 
kronor för varje repetition, 
som skulle bedrivas två gånger i 
veckan och omfatta två timmar varje 
gång. 

CJJleb[emskort 

O.r r trlop t ! r~<Jo g l fr 

fii r !r 19 mtl' 

för pa l! ~i u l•bamot 

{ ~ · ~ -:- :· 
• l 0: · 

Nämnas bör, att kantorn i landsförsamlingen, Simon Lundmark, mera känd som Langebo 
erbjöd sig att stå till förf~gande som pianist. f.f:>reningen framförde nämligen vanligen 
arrangemang av de klassiska verken för piano och orkester. 
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Musiksällskapet bestod av både aktiva (musiker)och passiva medlemmar(abonnenterna)-en 
tradition som hållits vid liv fram till de senaste åren. Årsavgiften var 3:- för enskild medlem, 
5:- för par och l 0:- för hel familj. 
Musiksällskapets första soare gick av stapeln i stadshotellets festivitetssaL Programmet var 
rikt varierat med körsång, solosång, pianosolos, dubbelkvartetter och stråkkvartetter. 
Soareerna var vanliga de första åren. Anmärkningsvärt är, att de många gånger gavs enbart för 
medlemmar i föreningen och sålunda ej var öppna för en vidare allmänhet. Nachspiel med 
supe och dans hörde givetvis också till bilden. 
I november 1927 beslöt Skellefteå manskör att söka inträde i Musiksäll skapet Ett gott 
samarbete mellan Musiksällskapet och manskören var redan etablerat. V an l igen förekom 
körsång när konserter gavs. 

Det eviga gisslet- dålig ekonomi- var redan känt vid tiden 
för sammanslagningen. Vid 
sammanträdet meddelade dr Boström, att han ingått till 
stadsfullmäktige med en skrivelse i 
vilket han i Sällskapets namn anhöll om understöd "till den 
gagneliga musikaliska verksamheten" med ett belopp om 
500 kronor. Tillägas bör, att Skellefteå manskör åter blev 
egen förening när Musiksällskapet erhöll medlemskap i 
SOR. 
På juldagen varje år anordnades konserter på biograf 
Palladium. Bevarade program visar att dessa konserter 
sällan innehöll traditionell julmusik. 
Föreningens handlingar omvittnar, att Sällskapets 
amatörmusiker var djärva män och använde sig av 
okonventionella metoder för att samla pengar till sin 
verksamhet. På midsommardagen 1930 anordnade man till 
exempel ett stort arrangemang på festplatsen belägen i 
närheten av Samskolan. (dvs på den parkering som är 
belägen öster om E4, mitt emot polisstationen). Bl a 
Lankjenning av Edvard Grieg och Pilgrimskören ur 
Tannhäuser stod på programmet. I kören deltog 50 man. 
Orkestern hade en besättning av 24 man och en kvinna. 
Förmodligen framfördes verken utan 
förstärkningsanordningar och i det fria. Handlingarna visar 
att man till denna konsert varit tvungna att anställa 12 
musiker ur I 20:s musikkår (blåsare). Bristen på 
blåsmusiker tycks för övrigt vara ett generalproblem som 
plågar såväl orkesterns praktiska vardag som kassa. 
Skellefteå Musiksällskap tycks vara ganska reslystet, även 
om resornas längd kanske inte imponerar i vår tid. Man 
dubblerade gärna sina föreställningar på orter som Burträsk, 
Robertsfors, Byske och Piteå. På den sistnämnda platsen 
framfördes Ferdinant Falks påskoratorium-Falk, som var 
född i Norsjö, var vid denna tidpunkt läroverksadjunkt i 
Piteå, varför intresset för verket var stort. Kristi 
Himmelsfårds dag 1929 hade Musiksällskapet konsert i 
Skellefteå stads kyrka. På programm~~ - stod bl a 
uruppförande av Västerbottenssången, komponerad av 
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folkskollärare C O Forsmark Överklinten. Sångens första vers är skriven av Jörgen Block och 
de övriga verserna av Zolo Sterner. Texten (dock ej musiken) är återfunnen i arkivet och ter 
sig naturligtvis något patetisk för en nutida läsare. Sångens första och sista vers återges nedan: 

Känner du landet, det stora och tysta, 
snöns och de stiglösa skogarnas land. 
Vitrornas land, det norrskensbelysta, 
oårens bygd och Armodens boning. 
Västerbottens och längtans land, 
Västerbotten. Västerbolten och längtans land? 

Om Jörgen Block: Se Göran 
Marklunds artikel om Severin 
Schiöler. 

Vi för det landet g lat/ offre vår styrka. 
Striden dock gäller med plogen i hand 
Trösterik varefädernas kyrka. 
Skänke oss kraft at/ Redligen tända 
rena ideers fackelbrand. 
Västerbotten, Västerbolten och längtans land! 

SOR-tider 
Depressionen på 20-talet fick följdverkningar även för Musiksällskapet De ekonomiska 
svårigheterna tornade upp sig. En ny möjlighet att klara krisen gavs i möjligheten att bli en 
s.k. SOR- orkester, även om ett dylikt medlemskap reste stora krav på orkestern. Under andra 
halvåret 1928 hade man upprepade kontakter med SOR. Det bör påpekas att SOR kan 
betecknas som en underorganisation till Musikaliska Akademin. I december 1928 anlände 
nedanstående brev till sällskapet: 

flög t flrade l 

DJ de, • ., Kt.~~tgl . Musikllisk• ""•n.,;e, tilluft• /lom. 

~nittih /q, t~lrM!r.ing •v b•ho-;•1 AV sf•IJIII'dtlrstöd till /Oronin. 

g~r. 101" gtlno-'ff orkt~st• r konnrl•r ""*• för' musiifli11t1fs hdj •nd~ . 

Mr dt~nn• urr.dm~.,9 b•hö~ · M' 11isu uppgt11., ulliwr dt1 som 

'Wd•lt ;,ltitr~l•ls. fAr jAg /l.it.tttlil kXIJindligut t~n/lj/1•. •If Ni 

i1t011t d,,, 15 n4s.tltotnm•lfdtl f•rw•ri behJ94d• till M~Jsilf.J/ish 

l"'lt~drrni"~11 i,11r0'1t'1f• m11d r1• J n;uslu/JJI lrvmulir • tt9ivn• upp - O. Morales 

I september 1931 kom bekräftelsen från SOR, att Skellefteå Musiksällskap för spelåret 
erhållit ett anslag om I 300:-. (Musiksällskapet, som så småningom bytte namn till Skellefteå 
Orkesterförening, har alltså varit medlem i SOR i 73 år!) Naturligtvis var man i Skellefteå 
glada för det ekonomiska stöd man skulle få för produktion av s.k. konstmusik. Men bidraget 
var forbundet med vissa villkor: I huvudsak skulle symfonisk musik framföras. Dessutom 
skulle föreningen förbinda sig att framföra minst fyra konserter per år, soareer och lättare 
underhållningskonserter ej medräknade. Som framgått av tidigare framställning innebar 
villkoren en total policyförändring vad gällde repertoaren. Vidare medförde villkoren en 
separation i organisatoriskt hänseende mellan för Musiksällskapet och Manskören. 
Som nämnts var en av Sällskapets stora problem att ha egna musiker på de for stycket 
nödvändiga instrumenten. Så långt det var möjligt försökte man att klara detta genom vissa 
dråpliga arrangemang. Claes Olofsson, som spelade i orkestern i mer än 50 år, berättade hur 
han ibland satt med fiolen under hakan och fl~ten i knäna beredd att spela flöjt när detta var 
nödvändigt. I nästa ögonblick hade han att rent av framfora ett solistiskt parti på fiol! I 
allmänhet fick man låna musiker från I 20:s musikkår i Umeå, vilket emellertid var dyrt och 
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tenderade att förbruka SOR-anslaget. Man beslöt därför- efter förslag från SOR- att hos 
affärsmännen i staden undersöka om dessa vore villiga att anställa personer som hanterade 
något av de instrument som saknade representant i orkestern. Uppenbarligen försöker 
Musiksällskapet då och då fuska med de regler som fanns för att få statsbidrag via SOR. Man 
spelade inte kompletta symfoniska verk och man dubblerade konserter och betraktade dessa 
som två produktioner. Detta observeras emellertid av SOR och i ett brev från SOR av den 
20/5 1932 kan läsas: 

Beklagligt vore, om statsbidraget skulle torka in trots 6 konserter. Mot metoden alllåta 
flertalet från en konsert komma igen under nästa har emellertid varnats så eftertfyckligt, 
att det måste förvåna, att ledarenför Skellefleå Musiksällskap, likväl envisals att behålla 
metoden. 

Ä ven Kg! Musikaliska Akademin, som hade att kontrollera efterlevnaden av rådande 
bestämmelser förbundna med statsbidraget, reagerade mot Musiksällskapets sätt att hantera 
bestämmelserna. I en skrivelse av den 6 sept. 1932 från nämnda institution kan läsas: 

Beträffande Skellefteå Musiksällskaps Södermanskonsert med de två 
ackompanjemangsnummer, en marsch, elt operafragment och en overture, så kan det 
rimligtvis ej ingå i de fastställdafYra konserterna. Ej heller anser jag att det liknande 
programmet vid Haqvinkonserten bör räknas bland dessa, hur behjärtansvärt det än är att 
solister kunnat få dylikt orkesterstöd För denna gång kunna dock möjligen dessa två 
solistkonserter sammanlagt f å gälla för en, varmed antalet .fora således kan uppnås, men 
det bör bestämt sägas ifrån. att dylika upprepningar och omstuvningar som på det övriga 
programmet framledes ej komma att betraktas som självständiga konserter. 

Musiksällskapet var räddat för denna gång, men man hade tydligt visat det dess plats! 

Okonventionella metoder för att stärka ekonomin 
De ekonomiska problemen var som nämnts stora för Musiksällskapet En av de mera 
originella sätten att skaffa pengar illustreras av annonsen på omstående sida. Man anordnade 
sommaren 1933 ett Barnens Dags-liknande jippo på Norrvalla. Dessvärre har inga dokument 
hittats som vittnar om nettot från denna satsning. Däremot finns en rad räkningar förbundna 
med denna till ställning. A v dessa framgår, att man köpt vinster till tombolan från 
Blindarbetsexpeditionen för kr 69:50.Högsta vinsten i tombolan var en klädkorg som kostade 
13 kronor! 

Inspektioner 
Musikaliska akademin hade att utöva inspektion av de orkestrar som tilldelades statsbidrag. 
Inspektionsbesöken utlöste blandade känslor hos musikerna enligt Claes Olofsson. Bland 
dessa inspektörer erinrar han sig namn som O. Morales, Thor Mann och Sixten Ehrling. Dessa 
inspektörer fungerade dels som inspektörer men också som repetitörer för orkestrama och 
skulle genom sina insatser försöka höja orkestrarnas kvalite. Thor Mann benämner han "arg 
och festlig och en person som utövade sin makt oinskränkt och ganska okänsligt". Olofsson 
berättar hur nämnde Mann efter att ha lyssnat till vad orkestern kunnat åstadkomma under 
förberedelsearbetet av ouvertyren till De muntra fruarna i Windsor, omedelbart skickar hem 
sex blåsare. När hornisten efter ytterligare någon halvtimma inte visade sig hålla måttet blev 
även denne hemskickad. Vad inte Mann visste var, att denne mycket musikaliske hornist hade 
problem med sin tandprotes och använde ett speciellt häftmedel för att hålla protesen på plats. 

,.r ~ 

Under det intensiva repetitionsarbetet upplöstes detta häftmedel och började täppa till hornets 
munstycke! Självfallet kom många av dessa "avskedade" musiker aldrig tillbaka till 
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orkesterns övningar. Olofsson menar dock, att de höga kraven verkligen gav resultat i 
förbättrade musikaliska prestationer. 

Från kris till framgång 
De ekonomiska bekymren dominerade 
30-talet. 1935 dryftade man 
möjligheten att lämna SOR och bara 
framföra kammarmusik. Man fortsatte 
emellertid som vanligt och kunde 1936 
med pompa och ståt framföra sin 10-
årskonsert. En vändpunkt tycks ha 
inträffat 193 7 ,då stadsförsamlingens 
musikdirektör, Gustav Carlman åtog 
sig uppdraget som dirigent. De 55 
"gamla" musikerna i orkestern 
betecknar Carlman som en ytterst både 
skick lig och lämplig dirigent för en 
amatörorkester. Carlman tycks ha haft 
förmågan att på lämpligt sätt lotsa in 
orkestern i SOR-fållan och anpassa 
verksamheten till de ekonomiska 
ramarna. När Skellefteå stad firade sitt 
l 00-årsjubileum framförde 
Musiksällskapet en kantat komponerad 
av Carlman. Med denna kantat 
infördes ett nytt moment i Sällskapets 
arbete, nämligen samarbete mellan 
Musiksällskapet och ortens 
kyrkokörer. Detta samarbete har sedan 
blivit tradition och har allt sedan dess 
utövats i samband med de traditionella 
julkonserterna. Jubileumskonserten 
1946 blev Carlmans sista konsert före 
hans avflyttning från Skellefteå. 

Skellefteå Musiksällskaps 

~ommarf!tl 
-A -

NORRVALLA 
den 26-27 Aug. 

Lördag kl. 7- 1. S~ndag kl. 3-12. 

De från filmen kända artisterna och 
publikgunstlingarna 

MariHa Mar~e ocJ. Bengl DjurLerg 
uppträda för festplatspubliken: 

wrdag kl. 9,30 och 11. Söndag kl. 4, 7 och 9. 

KafkkOilsert S~nda g ·kl. 3-5. 
M u sik utiöres av en tiomanoa-orkeorter. 

TOMBOLA 
01nl J:Migu VINSTER. 

SOIIft"'tll. B.AJTI. &110&111&1 • · & 

MIL VONS TIVOLI 
&ai'IDI 1m SOMMARENS MELODI ~ 
Enlr~ fil/ festploiStNI vari ingd Harilla HarM och &ngf Djur· 

Mrgs upptradonde 75 öre, barn under 12 6r 25 öre. 

&..,117 .. ,.. #/t~r Jnt••• •la#, 6..i..tla ~~·· till &.,...i, Bolid..,. ,..p. l't.tu,... 
.Si.t• ~~ .ti/l4kbfdTfl<~• j,..Jn Bovil.sv 6 t ~ ( Mw lllt~,.pt) lrL 11,41) • · • · 

Sällskapet fick nu tillfälliga svårigheter med att lösa dirigentfrågan. Redan nu väcktes frågan 
om en Musikskola ur vilken man skulle kunna rekrytera musiker och dirigenter. 
1949 tillträdde Per-Erik Styf- den nye kantorn i stadskyrkan - som dirigent. Ibland fick han 
hjälp av Simon Langebo - Landsförsamlingens kantor. Mellan åren 1955 - 1962 fick orkestern 
klara sig utan fast dirigent. De äldre musikerna som upplevde denna tid talar ( 1982) 
fortfarande med vördnad om orkesterns konsertmästare, en god amatör vid namn Ragnar 
Lundgren, som gång efter annan under denna tid hoppade in och klarade dirigentsysslan. 

De goda å ren 
På 60-talet började uppbyggandet av Skellefteå musikskola och därmed börjar också de goda 
åren för Musiksällskapet, som nu bytte namn till Skellefteå Orkesterförening. Musikskolans 
förste rektor var Lars Lindberg. Han blev också Orkesterföreningens dirigent. Ur 
Musikskolans lärarkollegium kunde musiker rekryteras. Likaledes fick också de mera drivna 
eleverna en plats i orkestern. Som kulmen på den goda utvecklingen bör nämnas tillkomsten 
av Anderstorpskolans aula, som visade sig ha ~~t utmärkt akustik för symfonisk musik och 
rymde ca 600 åhörare. Konsert efter konsert fyllde aulan med entusiastiska musiklyssnare. 
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UUA BOSTR*SKÖI.D, SOPAAN 

MARGIT !ARSSON , ALT 

IIDIRY AKERWND, TENOR 

HEu:>E l.IINNIRBI'CK, BAS 

SJ<EI.J...EITEA l<AI«\RR(ÖR 

S:T OLOVS I<YRI<OKÖR 

LANDSFORSAHl.DKiDIS K'X'Rl<OKÖR 

SKELUTITA ORKESTERftlRDUI.I:> 

DIRIGENT: BENGT-AANI: llARl.lli 

De riktigt gamla och entusiastiska 
amatörmusikerna hade anledning att 
glädjas. Bland dessa bör nämnas Claes 
Olofsson, Sigge Lund, Birger Normark och 
Berndt Burman som alla kom att spela i 
orkestern i mer än 50 år. De hade alla 
upplevt år av ekonomiska bekymmer och 
brist på musiker och kunde nu glädjas över 
att få spela i en stor orkester och inför en 
stor och entusiastisk publik. 

P:S: All historia har en förhistoria. Musik fanns förvisso i Skellefteå före Musiksällskapets 
tillkomst, vilket nedanstående intressanta klipp från Skel lefteå Nya Tidning från 19, 23 och 
26 januari 1893 visar. 

För de nödlidande inom lä.· 
nets Lappmark 

anordoar 

S6e/lefleå {riv. n1usilrktir 

en aftonundcrhållnin~ 
A Stadshotellet 

töndagen den 22 dennes kl. 7 e. m. 
Biljetter. a l kr., hälften för barn och tjen· 

etefolk. Öfverbctalniog mottages med tBCk· 
sam bet. 
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Severin Schiöler- en ädling i storskogen 
Göran Marklund 

I Skelleftebygden fanns förr begreppet "lärarinn-kall", alltså make till en lärari1ma. De unga 
skolfröknarna kom ogifta till sina första arbetsplatser, som i flertalet falllåg på landsbygden. 
Vid skolhusets vägg stod bondpojkarna väntande med storögd nyfikenhet, och nog hände det 
att lärarinnan i rädsla för ensamheten blev ett alltför lättfångat byte. Det vill säga sedan det 
blev tillåtet för skolfröken att gifta sig. De första lärarinnorna fick finna sig i att lämna sitt 
yrke, om de ville bilda familj. 
1 begreppet "lärarinn-kall" lade man vidare, att vederbörande inte precis var ivrig att arbeta 
och naturligtvis inte heller behövde göra det, eftersom lärarinnan hade en så hög lön. Om han 
dessutom utgav sig för att ha ett i trakten så ovanligt yrke som författarens, var det inte 
underligt, att han betraktades som arbetsskygg. 

En sådan var Severin Schiöler. Han bodde i den lilla byn Rörträsk vid foten av det ståtliga 
berget Vithatten inte långt från gränsen mellan Västerbotten och Norrbotten, där socknarna 
Norsjö, Jörn och Arvidsjaur stöter samman. 

Namnet Severin Schiöler torde nu vara obekant för de flesta. 
En förklaring kan vara, att han sällan använde sitt namn. A v de 
23 böcker han skrev utgavs de flesta under pseudonymen 
Jörgen Block. 
Han kom ursprungligen från Västergötland, var född 1880 i 
Varnhems socken i Skaraborgs län som son till en godsägare 
Martin Schiöler och hans hustru Simonetta Beselin. Hur det kan 
ha känts för honom att hamna i den lilla byn Rörträsk djupt 
inne i de norrländska skogarna kan man nog ana sig till. 

Foto: svenskt författarlexikon 
1900- 1940 

Han måste ha varit predestinerad för lappsjuka. 

Innan han träffade sin hustru, Ester Y gger, hade han anställning som banktjänsteman. Under 
en tid bodde han i Strömstad, där han också hann bli politiker, bl a ledamot i stadsfullmäktige 
i sju år. 
Ester Y gger blev alltså hans öde. Att han var en fårgstark person kan många norsjöbor 
omvittna. Konstintresserad var hon, och hon ritade och målade flitigt, t o m direkt på skolans 
väggar till skolstyrelsens förargelse. Skolhuset är nu rivet, men innan det skedde kunde man 
beskåda hennes målningar där, bl a stora lejon i trappan upp till lärarbostaden . Hon ritade 
gärna djur, renar och vargar inte minst, och hon illustrerade ibland de texter som hennes make 
skrev. Samarbetet tog bl a form av bidrag till barntidningen "Sveriges vår", där alltså han 
skrev och hon ritade. I samma tidning gjorde Severin Schiöler till sammans med Maja 
Synnergren "Knall och Kula", en av de tidiga serierna i vårt land. 

På ett sätt måste livet i nordanskogen ha givit Severin Schiöler tillfredsställelse. Han var 
nämligen kunnig botanist och fick alltså uppleva nya växtsamhällen här uppe. Hans botaniska 
kunnande ledde för övrigt till att han togs i alllq!)råk som läroboksförfattare i verket "Växternas 
underbara liv" vars två första delar han skrev. Det verket blev - liksom samma förlags 
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"Djurens underbara liv" - inköpt till i stort sett alla svenska skolor och nära nog lika spritt 
som klassikerna "Nils Holgerssons underbara resa" och "Från pol till pol". 
Böckerna "Växternas underbara liv" är skrivna för barn med pedagogens mål att väcka 
intresse för naturen med hjälp av lekar, små anekdoter eller sagomotiv där blommorna 
förmänskligas och då kan samtala med varandra. Ett större verk - och dessutom rent 
vetenskapligt- var "Vilda växter i Norden" där han också 
medverkade. Det omfattar fem tjocka band om vardera cirka 500 sidor. han arbetade mest 
med det sista bandet som behandlar kryptogamerna. 
Ett speciellt intresse hade han tydligen för svampar, och det ledde till två svampböcker från 
hans hand, tryckta 1934 och 1938, en tid då i varje fall befolkningen norrut i Sverige inte var 
särskilt intresserad av att plocka svamp. Soppen, ett samlingsnamn för många olika slag av 
svampar, var bara galna kor intresserade av. 

Schiöler medverkade i flera av turistföreningens årsskrffter. l årgång 193 7 berältar han om 
hur det kändes all komma till Västerbotlen: 

Det hände en dag att jag steg på tåget och for norröver. Förut hade jag nätt och jämnt varit 
över Dalälven. Vad som låg norr därom krympte för medvetandet ihop till en kartlapp. 
Och till denna kartlapp knöt s ig ideassociationer om ett kallt, mörkt, ödsligt och 
ogästvänligt land med sågverk, sulfitfabriker och vita rentvättade trästäder vid kusten samt 
lappar, renar, fjäll, mygg och annan romantik i det inre - ett land, grant att fårdas i om 
sommaren men eljest den obotliga lappsjukans hemvist. 
Det var med en viss beslutsam självövervinnelse jag steg på tåget. Ty det gällde inte att 
vintersporta en vecka vid Åre eller se midnattssolen spegla sig i ett sagoblankt Torneträsk 
och sedan fara hem igen, det gällde i stället att på allvar pröva norrländsk vintrig vardag i 
en obskyr liten by vid Skellefte älv, ett bra stycke in i det monotona, folktomma 
skogslandet, där socknarna är stora som ett halvt sydsvenskt landskap. 
Men självövervinnelsen var onödig. Norrland avslöjade sig som ett överraskningarnas 
land. Ett land för sig, värt att lära känna. Mörkret var en myt, fast solen dej första månaden 
nätt och jämnt glimtade över skogstopparna en stund vid middagstiden. Ruggig köld 
stiftade jag inte bekantskap med förr än under ett par februariveckor - i Stockholm. 

Harry Martinsson har i "Nässlorna blomma" en beskrivning av sin lärare Stav. Han var från 
Västergötland, ett landskap där man ser långt, där man har vida vyer. Västgöten Schiöler 
kanske trivdes i Västerbotten av den anledningen att han var van att se långt. Men, skriver 
Schiöler, ... 

... en sak som ovillkorligen slår betraktaren av delta renodlat norrländska landskap är den 
starka betoningen av vågräta och lodräta linjer. Marklinjen är utpräglat horisontal, liksom 
dragen efter vatlenpass. Mot denna horisontallinje står träden vinkelrätt upp och ned som 
raka streck. Det hela är schematiskt som el/ barns teckning. Landskapet saknar nästan helt 
de förmedlande och uppmjukande båglinjer, som den lummiga växtligheten skänker 
sydligare trakter. Över detta schematiska landskap välver sig rymden lätt, sval och blond. 
Det sneda ljuset kan sticka i ögonen. Men det saknar intensiteten i sydligare bygder, medan 
det å andra sidan sällan övergår i det tunga, becksvarta mörker, varmed man så ofta hugnas 
neråt landet. Under hela den korta sommaren övergår ju skymningen i gryning utan någon 
verklig natt emellan. Och den långa vinterns snö, som kommer tidigt och ligger kvar tills 
våren och de ljusa nätterna sätter in, fångar och återstrålar det diffusa ljuset från månskära, 
norrsken och stjärnor. 

Naturintresse ligger ofta nära intresse för lyrik. Så var det också hos Severin Schiöler. Hans 
första bok, "Monologer", från 1913 och hans sista, "Trädet vid fönstret", från år 1951 är 
diktsamlingar. Däremellan kom ytfe~1igare fem lyrikböcker. 
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En av dessa fem är "Vaka", utgiven 1936. Den innehåller bl a en svit dikter från Västerbotten. 
Att följande dikt är skriven av en naturvän är inte svårt att se. Om nu texten verkligen är en 

dikt. 

NORDLIGVÅR 

Tyst, blomlös vår. 
Ingen tussilago! Inga vitsippflockar 

i fjolårslövet! Inga lärkor! Markerna 
blir bara grönare. Sakta. Omärkligt. 

Men utåt tallheden porlar det mjukt ur en 
taltrasts strupe. En gök ropar och 
blir borta. Ladusvalorna i byn far 
hit och dit under knappt förnimbart 
skvirrande. 

Och lappvidet blommar vid älven. Tjocka, 
vitludna hängen, rödgula ståndarknappar. 
Och i svärniandet -några djupt blå 
massvioler bland uppstickande starrstrån, 
flockar av blekbruna, blekgröna skogs
fräkenstänglar! Axen doftar knappt för
nimbart någonting- vanilj, tror jag. 
Vart led bär rödbrun, uddig hinnkrage 
och en furstlig krona av utbredda gren
ämnen. 

På stenbackamas tuvor stårenmossan med 
härskaror av sporhus i håriga, bleka, 
sidenskimrande huvor. Och Calypso, de 
nordliga skogamas sällsynta och säll
samma orchide, pressar bland hultets 
renlavar och ris sitt ensamma, stelt 
veckade blad mot mullen under den väl
luktande purpurtoffeln. 

Det är vår, likafullt! 
i Västerbotten. 

Främst inriktade han sig dock på böcker för ungdom av typen äventyrsböcker. På den tiden 
ansågs det vara böcker för pojkar enbart. Vem minns inte serien "Pojkarnas äventyrsbok", 
som ingick i det utbud som till varje jul såldes med hjälp av dörrknackande barn? I den serien 
bidrag Schiöler med årgångarna 1929, 1932, 1934 och 1935. Den sista av de tre hette för 
övrigt "Mysteriet vid Blåhatten", i själva verket en historia från Vithatten. 

Ett par romaner skrev han också. Rätt uppmärksammad - och den enda som idag möjligen 
finns kvar i bibliotekens hyllor blev - "E lin Hake, lärarinna", till stora delar självbiografisk. 
Den handlar om lärarinnan som kommer till en liten skola i en by i Västerbotten och möter 
snoriga ungar och negativt inställda föräldrar. Men också om kärleken som övervinner allt. 
Författaren har inte några vackra ord till övers för byborna. Så här beskriver han oss 
västerbottningar: ,:r ~ 
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"Som om västerbottningarna var folk! Det där smalaxlade lungsiktiga ynglet, som säger 
ja! ja! när man ser dem i ansiktet, men jamar med nästa som kommer, när man vänder 
ryggen till De har inte en aning om hur 'folk' ska se ut! 

Trots att järnvägen i boken beskrivs som pulsådern ut till den riktiga världen, har han inte 
något vackert att säga om stationssamhällena. Hör bara: 

stationssamhällena känner man väl till. Kulturella sophögar längs järnvägarna! Obygd 
och kultur kan vara bra var för sig. Men stationssamhällena samlar upp avskrapet från 
båda. Om de är förposter till Ludvig Nordströms världssamhälle, så är de förbaskat 
otrevliga förposter. 

Severin Schiöler tyckte mycket om landskapet i Västerbotten, däremot inte människorna där. 
Du ser aldrig en mänsklig varelse på något av de många fotografierna som han lade in i sina 
texter. 

O, Västerbotten! 
Var är ditt grova hemvävda vadmal 
som tålde slitas till domedag? 

med SKEFO 

SKEFOs lokalhistoriska dagar blir i år i Jörn 
prel. 8- 10 oktober 

Ernst Westerlund-dagen 

13 november 2004 

med utdelaodet av Ernst Westerlundspriset 

Övriga huvudarrangörer: Fornminnesföreningen, 
Norra Västerbotten, Skelleftebygdens släktforskare 
och museet 
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Artur Lindgren 
Göran Marklund 

J NV den 8 april 2004 kunde vi läsa om en utställning i Arvidsjaur med konst av den 
naivistiske målaren Artur Lindgren, Lappträsk 
Vi hade av en til(fällighet redanfått ett manus av Göran Marklund där han berältar 
om sina möten med den något .specielle målaren. 

Han vårdade tystnaden och långsamheten. 
Hela tiden vi var hos honom satt han på en stol framför järnspisen, öppnade stillsamt 
spisluckan och stoppade in några vedpinnar, stängde den lika försynt, tog en kvast i sin hand, 
sopade ihop de barkflagor som ramlat ned framför honom, öppnade minsta ringen på spisen 
och tömde ned flagorna. Så några tändstickor för den krokiga pipa han rökte och därefter hela 
proceduren om igen. Att elda och sopa var en heltidssyssla. 

Artur Lindf!ren (Foto: Hans Marklund) 

Artur Lindgren var hans namn, och han kom från byn Selsliden i Jörns socken. Jag minns 
honom från min barndom. Min morbror Hjalmar hade en spännande affår, och vi bröder 
älskade att cykla från vår by Glommersträsk till affären i grannbyn Moräng - vi kallade den 
fortfarande Lappträsk-för att få vara i affären och kanske hjälpa till ibland med någon kola 
som belöning. Ett par kilometer norr om Moräng bodde Artur Lindgren ensam i ett litet 
fallfärdigt hus nära Lappträskån. Där fanns ett badställe, och varma sommardagar cyklade vi 
dit för att svalka oss. Det uppskattade dock inte den ensamme mannen. Han kom vid något 
tillfälle springande efter oss med en yxa i handen skrikande att han skulle slå ihjäl oss, om vi 
inte försvann. Det var skrämmande för en ängslig liten pojke, i synnerhet som vi visste att han 
tidvis vårdades på Pite 5:5. Han var alltså "tokig" enligt vår grymma terminologi. 

l vuxen ålder besökte vi honom igen. Vi hade hört att han målade tavlor och att han var 
representerad i en utställning med namnet "Dom kallar oss naiva" producerad av 
Riksutställningar. Vi hade också sett något av hans verk någonstans och fallit för hans 
kraftfulla fårger och förbryllande fantasi. 
"Han släpper aldrig in någon i sitt hus", sa vår moster. "Möjligen om ni hälsar från mej." Det 
gj?rde vi, och efter en lång stund öppnade han.gch fortsatte sedan sysslan framför järnspisen. 
V ara blickar registrerade innehållet i det torftiga rummet, men några målningar fanns inte, 
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bara de vanliga möblerna och husgeråden och på väggen ovanför den obäddade sängen på 
traditionellt sätt ett fickur och en almanacka, kanske också radiolicensen. Jag minns inte om 
han hade radio; i varje fall var den inte påslagen. Knastret från den brinnande veden var det 
enda som hördes. Böcker fanns, bl.a. ett gammalt uppslagsverk i många band. 

Lite tveksamt frågade vi, om han inte hade några tavlor som han målat. "Oppa bott' n", sa han 
och pekade mot trappan i farstun. Däremot följde han inte med upp. Vi gick uppför trappan 
och möttes av en syn som jag inte glömmer i brådrasket. Kring väggarna i den oinredda 
vinden stod i flerdubbla rader ett stort antal målningar lutande mot väggen. 
Vi var betagna. Vi tittade och tittade. Det var uteslutande porträtt av män- nästan inga 
kvinnor- ur vår historia. Vi frågade honom, varför han målade så många porträtt, och han 
pekade på uppslagsverket och förklarade, att han målat av bilder ur det, små svartvita porträtt 
som han gett liv med fårg, påhittad bakgrund och många roliga detaljer. 

Min bror var vid den här tiden ordförande i Härnösands konstförening. Snabbt hade han 
kommit fram till att han ville göra en utställning där hemma med presentation av den 
märklige naivisten Artur Lindgren i Lappträsk. Efter ett resonemang nere vid järnspisen fick 
han löfte att ta med målningar till Härnösand. Vi valde ut och lastade i folkvagnsbussen ett 
40-tal verk och var beredda att åka med löftet att han skulle ha dem tillbaka efter några 
veckor. Han stod på bron till den lilla stugan och såg ledsen ut. Det visade sig då att han 
ångrade löftet. Han ville inte att vi skulle fara med hans kära tavlor. Han berättade något 
osammanhängande om några tavlor som var sända till Paris och som han inte hade fått 
tillbaka. 
Det kändes mycket pinsamt. Vi hämtade moster Märta, som lyckades övertyga honom om att 
vi var hederliga människor och lovade se till, att tavlorna skulle komma tillbaka. Hon 
lyckades lugna honom och få honom att låna ut konstverken. 

Så bar det iväg med Artur fortfarande stående på bron med böjda knän och krokig rygg och 
som vanligt eldande i pipan. Det kändes smärtsamt. Desto roligare var det att efter några 
veckor få lämna tillbaka tavlorna plus pengarna för några av dem som blivit sålda. Någon 
större succe blev väl inte utställningen, men vi var ett äventyr rikare. 
Och vid Lappträskån fortsatte Artur Lindgren ännu några år sitt liv i tystnaden och stillheten. 
Artur Lindgren avled 15 april 1978. 

Karl XIV Johan 
Målning av Artur Lindgren 
Pntn · Hnns M nr k/und 
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Nostalgisk vaggvisa 
Gunnar Lindgren 

Min gode vän Gunnar Lindgren avled i februari i år. Gunnar var mycket intresserad av 
lokalforskning och medverkade i några byaböcker och även andra skrifter som skildrade 
förhållandena i Jörnsbygden. Han var dessutom en uppskattad berättare och vissångare. Han 
sjöng i huvudsak egna visor, som skildrar livet i våra bygder. 
Jag hade fått hans tillstånd att ta med någon av hans texter i detta nummer av 
Skelleftebygden. Den här visan passar bra här. Vi och våra barnbarn har växt upp i helt olika 
världar. Kan de någonsin förstå vad vi äldre pratar om när vi berättar våra barndomsminnen? 

(Harry Å.) 

Nostalgisk vaggvisa 
Farfar ochfarmor i Ulriksberg eller Nyträsk har tre av sina barnbarnfrån storstaden på 
besök Farfar sjunger en vaggvisaför dem. 
-------------------------------------------------------------
Vad vet ni små grabbar om orrspel i maj 
och du lilla vän om liljekonvalj. 
Ska ni nånsin gå på tjädervin 
eller få höra storlommens skrin? 
Får ni aldrig smaka på kallkällans vatten 
och aldrig se ljuset i försommarnatten? 

Vad vet ni små pojkar om kärringkrut 
och du lilla flicka om hur raowolln ser ut? 
Ska ni känna doft av nyfållt hö 
och smaken av nygräddat ljusugnsbrö? 
Får ni höra taltrasten i junikvällen? 
Får ni plocka hjortron på hemliga ställen? 

Vad vet ni om hästar och kalvar och svin 
och om ljuden från tröskverk och slåttermaskin 
om jobbet på loge, i fuse och stall 
om slitet med slåtter på åker och vall? 
Vad vet ni om skogamas gransus i moll 
och vad vet ni om vittra och bärarn och troll. 

Nu slutar vi prata om det som var 
för mest var det hårda och slitsamma dar. 
Ni har det bra där ni nu bor 
fjärran från storskog och fuse och kor. 
Så farfars nostalgiska tankar nu glöm 
och sov nu små barnungar, sov nu och dröm. 

Gunnar spelade in en CD.för några år 
sedan. En ny upplaga är på gång. 
Beställning av CD med 25 sånger och häfte med 
vistexterna genom Harry A 0910-122 63 ~t r ~ 

Tjädervin: Tjäderns 
spelplats, ibland ~jälva 
lätet. 

Raowolln: Lavskrikan 
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Per Andre 

Samer använde förr i tiden innerbarken av tall, dels tillföda at sig själva, dels som 
förvaringsmaterialför senor och sentråd Spår efter sådan barktäkt finns i lappmarkens 
skogsreservat och gammelskogar. 
Nu har lämningar hittats också i Skellefteå, första gången utanför lappmarksgränsen. Under 
ett examensarbete i skoglig vegetationsekologi vid SLU i Umeå fann Linus Lidman, Piteå, 
några träd inom naturreservatet Brännliden som har tydliga spår av samisk barktäkt. 
Brännliden ligger öster om Myrheden, norr om Åselet, alltså inte så långt från lappmarken. 
Samerna tog tallbarkenfran stående träd på våren när barken gick lätt att lossa. Men de tog i 
allmänhet inte bark runt om hela trädet utan lämnade så mycket att det kunde leva vidare. 
Dessa träd stod alltså kvar och man har funnit olika sådana i lappmarken där bark tagits från 
1400-talet fram till slutet av 1800-talet (dendrokronologisk datering 1) . l normalt brukad 
skog har dessa skadade träd givetvis avverkats och efterhand blivit sällsynta. Skadan kallades 
"lappljud" 

21 
och var tidigare inte så ovanlig i lappmarkens gamme/skog 

l naturreservatet Brännliden har Lidman funnit tre träd där samer under tiden 1830- 1878 
tagit bark (han har bestämt åren genom dendrokronologisk datering). Såren på träden var 35-
73 cm långa och 17 - 3 7 cm breda. De var placerade en bit över marken på bekväm 
arbetshöjd. 
Strax söder om reservatet finns på hällmark några stenringar vilka tolkats som en samisk 
kultplats och åren 1786 och 1791 tvistades mellan samer och nybyggare i ÅseJet på 
Skelleftetinget. Så nog har det tidigt funnits samer på trakten. 
Aven bofasta bänder och nybyggare tog innerbarkfrån tallar. De använde denframförallt till 
vinterfoder for kreatur och svin men också som inblandning i mjöl vid brödbak - inte hara 
under nödtid Men böndernafällde träden innan barkenflängdes av så det finns inga spår 
kvar av denna verksamhet. 

Om det på andra håll finns lämningar av samisk barktäkt bör dessa träd givetvis sparas vid 
avverkning. De är ju unika kulturminnen. De kan lätt skiljas från spåren av gamla 
stigmarkeringar och körskador på träden genom att veden är helt slät och oskadad. Från 
brandljud skiljer de sig genom att brandskadan oftast går ända ner till marken, det gör inte den 
samiska barktäkten. Denna har dessutom ofta en synlig rist i över- och underkanten, spår av 
den kniv som där skar loss barkytan. 

Mycket tydlig barktäkt med rist, ett par 
hundra meter från reservatets västra 
gräns. 
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Barktäkt på en myrholme i reservatets 
nord-östliga del. 
(Foto bägge bilderna Linus Lidman) 

Litteratur 
Lidman, L. 2003. Urskogen med de stämpelbleckade gammeltallarna. En 

skogshistorisk tolkning 
av Brännlidens naturreservat. 
Inst. forskoglig vegetationsekologi, SLU, Umeå 

Zackrisson, O. m fl.2000. 

Fotnoter: (Red.) 

The ancient use of Pinus sylvestris L. (Scots pine) inner bark by Sami 
people in northern Sweden, related to culturat and ecological factors. 
Vegetation history and archaeobotany. 9:99 - l 09 

l. Dendrokronologi [av grekiska dendron, träd], tidsbestämning med hjälp av trädens 
årsringar. Metoden är baserad på det förhållandet att trädens tillväxt i omfång, som markeras 
av vedens årsringar, delvis styrs av väderleken. Växlingar i vädret gör därför att ett diagram 
över årsringarnas tjocklek visar hur klimatet har varierat under vissa år eller tidsperioder. 
Genom att järnfora årsringar i trädstammar och bevarade timmerstockar som delvis är samtida 
och överlappar varandra, har man kunnat göra årsringsserier som sträcker sig över årtusenden. 
Med hjälp av dessa serier kan man datera prover från byggnader och föremål. 
(Ur lexikonet Compact 99) 

2. Ljud kan väl i detta sammanhang "översättas" med skada, åverkan. 
Brandljud och lappljud är således två olika typer av barkskador. 

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO 
35 



Skelleftebygden 2004/1 

Slattanna. 

Denna essä ingår i en serie om sysselsältningar på landsbygden hämtadfrån 
"Gummarksnyll" nr -1. 

Nö for hä val dags för slattanna. Vä dro ut slattmaskin bårta lon, väst leien, föild olja ni 
växelaa a smort där hä skul smörjes. Sen kopple vä marra a for sia. 
Legda sag bra ut a hä var no för att vä hadd hansnärt ut na kårnstgönning ditarna da hä var 
vorn. Vä tjårt tjvå värv a så slo vä renislagä, hä var för att kåmma at ni dika a di hörna. Vä 
laist a vårana sia ve leien, för hä littopa, man kån valleivridä a hä var ju int bra damanskul 
häsidan ätter. Tonkt geck hä för marra. 
he to ass deil mitta dan einan hä var klart. Nö feek marra ledit sä hon skull årk vä hästräfsa 
dan ätter. Vä for ställ opp häsigala sä hä skull va klart da väskull fara häsi. Gräse skull nö 
!egg a dö a deil dan ätter, nö var hä bära att hoppas att törrvere håll isä. Däm hadd da int spakä 
na rangen oppa radion, om hä nö var nanting att lit oppa. Marjan ätter djort vä bort fusä a sä 
fika vä a for ditta legda a spänd för hästräfsa a for kör. Sola sjan a hä var vart, hä var att vara 
ditti dän där fåmliters flaska vä svagdrecka a dreck flar gang. Hå to ass nästan än hail veckö 
att sia alllegden som vä hadd. Hävaratt kara ihop all haisådda se hajje skull räck för 
veintern. Tur vä vere hadd vä, häsmablast a var solit a vart. 
Hä djeck bäranager daga se var hajje ladatårt. V ä hadd djort ass ä brajklammer ditta 
hästvangen som vä römd tjvå skauta dära. 
Vä tjårt hajje ditti fusporta hä som römdes a sen följd vä smalödjern som vor dära legdern. 
Snart var haje lada a häsiverke ihopstöka så int-hä skull rattn opp. Nö var hä att ga a vänt 
oppa kårntaigen skull ha mata sä he skull fara ga att djära sjålanna. 

Gran och Slyberg- byar i övre Kågedalen 
År 2003 232 sidor Inbunden 
studiecirkel/ Ann Mari Lindmark- Birgitta 
Lundkvist 

Rövarna i Finnfors-en gammal sägen från 
Skelleftebygden 
Bilderbok för barn och vuxna 
År 2003 11 sidor Ringbunden 
Text och akvarell Ulla Clausen 

Terpentinfabriken i Skellefteå 1833- 1866 
-Västerbottens första "fabrique" 
år 2003 48 sidor Ringbunden 
Per Andre 

Gamla Falmark, Falmarksheden 
- Byar vid Bureälven 
år 2003 287 sidor 
Inbunden 
studiecirkel 

Friidrottens historia i Skellefteå 
År 2002 225 sidor 
Ringbunden 
studiecirkel 

Rentjärn skola 1893 -1978 
År 2002 183 sidor 
Inbunden 
studiecirkel 
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Be-..äkning••ätt af Sven•kt Mynt • 
.Bal, ri.gt och nått. 

En Riksdaler innehitller 48 Skillingar. 
En Skilling • 
En Plitt . 
En Daler 
En Mark 
En Styfver 
Ett Dussin 
En Skock 
En Tunna . 
Ett Oxhufvud 

. 12 Runstycken. 
t 6 skilt. eller 6 Daler. 

39 Runstycken eller Ören. 
8 Uunstyckeu. 
3 Hunstyckeu. 
t2 Stycken. 
60 Stycken. 
32 Kappn. 
90 Kannor. 

o 
En A m . 60 Kannor 
En Ankare . t5 Kannor. 
En Kanna 9 Stop. 
Ett Stop . 4 Qvarter. 
Ett Qvarter . 4 Jumfrur. 
Ett Skeppund !O Lispund. 
Eu. Lispund . !O Skålpund. 
Ett Skålpund eller Mark 32 lod. 
Ett Lod . 4 Q'·intin. 
~n Famn 3 Alnar. 
En Svensk Mil 18,000 Alnar. 
En Aln • • l Qvarler. 
En F o t ! Qvarter. 
Ett Qvarter • 6 Tum. 
En l~ok papper ~U Ark. 
Ett Ar == 365 dagar, 5 timmar och 49 minuter. 
En Månad • • • • 30 Dagar. 
En Vecka • . • 7 Dygn. 
Ett Dygn i..& Timmar. 
En Timme • 60 Minuter. 
En Minut 60 Sekunder. 

Y., en half. 1j 3 en tredjedel. lj4 en fjerdedel. 
,/s två tredjedelar. v. tre fjerdedelar. 5/e rem 
ajeltedelar. l lfs ~ el f•• tolftedelar. 

Källa: "Universallärobok for den fOrsta folkskolan" 1847 

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO 
37 



Skelleftebygden 2004/1 

SKEFO - Så började det. 
Från SKEFO:s rapport nr l 1987. 

SKEFO, forening for Skellefteforskning 

Inbjudan att bli medlem i foreningen 
År 1985 tog Demografiska databasen vid Umeå universitet initiativ till bildande av en 
arbetsgrupp för samordning av och information om forskningsinsatser i Skelleftebygden. 
Initiativet var bla foranlett av att Databasen bedriver verksamhet vid Excerperingscentralen i 
Jörn. Stomme i arbetsgruppen utgjordes av företrädare för Demografiska databasen och vissa 
institutioner vid Umeå universitet, folkrörelsearkivet i Västerbotten samt institutioner och 
föreningar i Skelleftebygden. 
Vid årsmöte den 26 mars 1987 ombildades arbetsgruppen till en ideell förening, stadgar 
antogs och styrelse valdes. Ordförande i styrelsen är Zolo Östlund, sekreterare är John 
Olofsson och kassör Pär Andersson. 

Målsättningen för föreningens verksamhet anges i stadgarna § l: 
"SKEFO har till målsättning att befrämja, samordna och informera om forskning avseende 
Skelleftebygden. SKEFO skall därvidlag aktivt samverka med andra organisationer, 
institutioner och enskilda som bedriver sådan forskning." 

I § 2 anges att som medlem antages enskilda, organisationer och institutioner som är beredda 
att stödja föreningen och verka för dess målsättning. 

Verksamheten Just nu står samordnings- och informationsuppgifterna i förgrunden. 
Meningen är att under en följd av år håJia ett antal forskarkonferenser i olika centralorter i 
Skelleftebygden. Dessa konferenser avses vara öppna för allmänheten. En sådan konferens 
hölls under två dagar hösten 1986 på stiftsgården i Skellefteå, en andra är planerad hösten 
1987 i Byske. Avsikten är att fortsätta i Jörn, Blll·träsk, etc och på varje ort belysa viktiga 
händelser i just den bygdens näringsliv och kultur. 
Styrelsen, som leder verksamheten, är medveten om att förväntningarna på föreningens 
insatser är större än vad de ekonomiska resurserna tillåter. SKEFO har erhållit 
föreningsbidrag från Skellefteå kulturnämnd för 1987 och har sökt liknande bidrag för 1988, 
men ytterligare resursförstärkning är önskvärd. Ett aktivt stöd från föreningens medlemmar är 
betydelsefullt i detta sammanhang. Hjälp oss att sprida kunskap om SKEFO och dess 
verksamhet! 

Medlemskap. Bli medlem i SKEFO! Du är välkommen. Årsmötet fastställde 
medlemsavgiften till 25 kronor per år för enskilda och l 00 kronor per år for organisationer 
och institutioner. 
Medlemsavgiften kan lämpligen betalas på föreningens postgiro nr: 14 86 88-5, kassör Pär 
Andersson, Bäckgatan 22, 931 34 SKELLEFTEÅ. Glöm inte att ange namn och adress. 
Ytterligare ex. av denna inbjudan och inbetalningskort kan rekvireras hos Skellefteå Museums 
kansli, Nordanå, 931 33 SKELLEFTEÅ, tel 58860. 

För SKEFO 
Zolo Östlund, ordf John Olofsson, sekr Pär Andersson, kassör 

(Understrykningarna redaktionens) 
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SKEFO - information 

Föreningen för Skellefteforskning -SKEFO. 

Årsberättelse verksamhetsåret 2003 

styrelsen 
Stefan Löfstedt (ordf.), Barbro Viklund (sekreterare), Tage Nilsson (kassör), Marianne 
Andersson, Urban Skoglund, Allan Boström, Egil_Johansson, Ulf Lundström, Harry Åkesson, 
Lars Jonsson, Christer Larsson, Ema Forsman, Bo Persson, Bo-Göran Edlund, 
Suppleanter: 
Tage Lundgren , Holger Lundgren , Åke Lundgren. 
Föreningen har 146. medlemmar 
Fyra styrelsemöten har hållits. 
Tidskriften Skelleftebygden har utkommit med 2 nummer 

Arbetsåret 2003 började med ett vintermöte 25 februari där forskaren Elisabeth Engberg 
berättade om fattigvården i Skellefteå utifrån byaprotokoll. Skefo har sedan i samarbete med 
Folkrörelsearikivet annonserat och efterlyst fler byaprotokoll. 

Skefo samarbetar regelbundet med andra kulturhistoriskaföreningar i följande aktiviteter, 
under året enligtföljande: 

Öppethållande av Kågegården under sommaren. 
Vid Nordanådagen 6 juli medverkade bl a författaren Åke Lundgren . 
Kulturresan 13 aug gick till Norsjöområdet 
Ernst Westerlunddagen hölls 8 november där Kerstin Eriksson, Norsjö, utsågs till 
stipendiat Programmet innehöll sång och musik, fåredrag om husförhör m m samt 
teater, Husförhöret, framfört av K varnspelsgänget. 

SKEFOs eget arrangemang Lokalhistoriska dagar hölls 3-5 oktober i Bureå i samarbete 
med församlingen och Bure arkiv. Dagarna var mycket välbesökta och innehöll många 
intressanta föredrag. En bussresa ordnades till historiska platser i Bureå samt till Bure arkiv. 
(Se Programmet på annan plats) 

Skefo har två representanter i styrgruppen får Bure arkiv. Arbetet där fortskrider, en 
utställning skapas just nu i lokalerna. Skefo har också två representanter i Ernst Westerlund
stiftelsen. 

Skefo har erbjudit skolorna insatser på det lokalhistoriska området under sommaren och 
hösten, men gensvaret har varit klent. 

Skefo har tillsammans med Släktforskarna arbetat med att skapa en portal fOr lokalhistoria. 
Släktforskarna ska enligt planen ansvara för den. Ärendet är under beredning hos kommunen. 

Styrelsen 
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Protokoll från årsmötet 17/2 2004 med SKEFO - Föreningen för Skellefteforskning. 

l) Kallelsen befanns utskickad i behörig ordning 
2) Till ordforande får mötet utsågs Gunnar Lindgren 
3) Till sekreterare för mötet utsågs Barbro Viklund 
4) Till justeringsmän utsågs Göran Wahlberg och Sara Lindmark 
5) Till referent utsågs sekreteraren 
6) Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse gick igenom och lades till 

handlingarna. 
7) styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
8) Inga krav på ersättningar hade framställts 
9) Val av styrelse. 

Styrelsens sammansättning efter konstitueringen (Se nedan.) 
Ordforanden Stefan Löfstedt framhöll att styrelsen är ovanligt stor jämfört med andra 
foreningars. Styrelsens storlek och arbetsuppgifter ska diskuteras under det kommande 

året. 
l O) Arbetsplanen för 2004 fastställdes. (Bifogas) 
11) Medlemsavgiften beslöts vara oforändrad: 200 kr for institutioner och foreningar, 125 kr 

får familjer, l 00 kr for enskilda och 25 kr får ungdomar under 20 år. 
12) Inga motioner hade inkommit 
13) Inga övriga frågor framfördes 
14) Mötet avslutades 

Dag som ovan Justeras 
Barhro Viklund 

SKEFOs styrelse för 2004. 
Ordforande Stefan Löfstedt 
sekreterare Barbro Viklund 
Kassör 

Ersättare: 

Tage Nilsson 
Ema Forsman 
Lars Jonsson 
Egil Johansson 
Harry Åkesson 
Christer Larsson 
Marianne Andersson 
Allan Boström 
Bo-Göran Edlund 
Bo Persson 
Urban Skoglund 

Åke Lundgren 
Sture Forsgren 
Tage Lundgren 

Val beredning 

Omval får 2004. 
Omval för 2004-2005 
Va:td for 2004. 
Omval for 2004-2005 
Omval for 2004-2005 
Omval for 2004-2005 
Omval for 2004-2005 
Omval for 2004-2005 
V al d for 2004 
Vald for 2004 
V al d för 2004 
V al d for 2004 
Vald for 2004 

Omval for 2004 
Nyval for 2004 
V al d for 2004 

Ulf Lundström och Rolf Granstrand omval l år 
omval l år 
omval l år 

Revisorer 
Ersättare 

Curt Holmbom och Gösta Renforts 
Birger Eriksson 

,:t ~ 
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Vid årsmötet antogs följande arbetsplan för SKEFO 2004-2005. 

Lokalhistoriska dagar genomförs i Jörn 8-1 O oktober. 

Två nummer av tidskriften Skelleftebygden ges ut 

Skefos framtida arbete och styrelsesammansättning ska utredas 

: till 4) Fortsatt samarbete med övriga kulturhistoriska föreningar i återkommande 

ha 
m de 

25 kr 

.. 

arrangemang samt i engagemang kring området Bonnstan- Nordanå. 

5) Fortsatt samarbete med Ulf Lundström och Lokalhistoriska institutet 

6) Fortsatta försök att intressera kommunens skolor för att arbeta med lokalhistoria. 

7) Delta i arrangemanget "I Ernst Westerlunds fotspår" 2004. 

8) Förnyade torsök finna samarbetsformer med Skeria och universiteten. 

9) Fortsatt intresse för Skelleftebygdens sjöfartshistoria t ex i att lyfta fram 
Karlgårdsarkivet och bondeseglationen i samarbete med Föreningen Allmogebåtar. 

I O) Tipsa tidskriften Västerbotten om lokalhistoriska aktualiteter i Skellefteå. 

Il) Stödja dokumentation av bygdens lokalhistoria. 

12) Stödja arbetet med Bure bolags arkiv. 

13) Fortsatt intresse för bondskans bevarande och utveckling. 

14) Arrangera en årlig Kulturresa i samarbete med andra föreningar. 

15) Verka för att byaprotokollen bevaras. 

16) Fortsatt arbete med att skapa en portal på Internet för lokalforskningen. 

Efter tOrhandlingar och fika berättade Bruno Lundström om skidtävlingar i Skelleftebygden 
under rubriken Spårat i skidhistorien. Den tOrsta tävlingen hölls 1894 och omfattade både 
backhoppning och längdskidåkning. 

Axel Wikström från stämningsgården 
tävlade för Skellefteå AIK. Han var den 
förste icke-finländare, som lyckades vinna 
5-milen i Lahtis (1935). 
Han erövrade också två OS-silver: 1932 i 
Lake Placid (18 km) och 1936 i Garmisch 
(50 km). 
Senare var han en ofta anlitad banläggare 
bl.a. vid Skellefteås första SM 1946. 
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Föreningen för Skellefteforskning är en ganska anonym förening och namnfOrkortningen 
SKEFO blandas lätt ihop med fastighetsbolaget SKEBO 

Det ska bli en ändring på detnu - hoppas vi. Vi har tagit fram en folder som ska ge lite 
uppgifter om fOreningen och framför allt visa att den existerar. 
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Dessutom har de fyra kulturhistoriska föreningarna*/ beslutat att skapa en gemensam 
PORT AL på nätet med länkar till de webbsidor, som kan vara av intresse för lokalforskare att 
hitta. En sådan är Bothnicas webbsida på sidan 20 i detta nummer av Skelleftebygden. Andra 
exempel är Museer, Lokalhistoriska institutet, Demografiska Databasen, Universiteten 

forskningsarkiv, Folkrörelsearkivet mfl. 
Vi är naturligtvis intresserade av att få veta vilka byar som har hemsidor på nätet så att även 

dessa kan anslutas. 
Ulf M annberg Skellefteå har fått uppdraget att skapa denna portal. Den beräknas bli klar till 

oktober. 
-------------------------------------------------------------------------

*l De fyra kulturhistoriska föreningarna är 
Skelleftebygdens släktforskare 
Skellefteå hembygdsförening 
Västerbottens norra fornminnesförening 
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO 
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Skelleftebygden 2004/1 

Program vid Lokalhistoriska dagar 

BUREÅ 
Församlingsgården 3-5 okt 2003 

FREDAG 3 okt kl18 - 21 
_Vikingatid i Bureå. Barbro Viklund berättar om utgrävningarna i 

Harrsjöbäcken. 
_ Bureå byamän genom tiderna. OlofLindholm ger en historisk expose. 
- Idrottshistoria i Bureå. Lars Norrfors, känd idrottsprofil, minns. 
- Entreprenörskap i brytningstider.Sven Holmström "gräver där han stått". 

LÖRDAG4okt 
kilO- 12 
-Åsarnas betydelse. Ulf Lundström i samverkan med HUMLA B föreläser. 
-Rolf Bengtsson, lokalhistoriker ger Glimtar från gamla Bureå. 
- Bureå hembygdsgårds historia och verksamhet. Presentatör: Sune Hedlund. 

kll3-16 
-Bureå träindustri - en tvåhundraårig epok 

som Egil Sundman och Erna Forsman for dig in i. 
Uppf61jning med guidad busstur till Strömsholm och Bureå Arkiv. 

kll8-20 
-Visor och skrönor från Skäret 
föreställningen. 

Gunnar Enqvist avslutar dagen. Kaffe efter 

kilO- 16 
- Sök dina rötter. 

SÖNDAG Sokt 
kllO.OO 
klll.OO 
kll2.30 

Demografi ska Databasen hjälper dig att finna dem. 
Ta med namn och data, for någon släkting, född 
omkring år 1900 eller tidigare! 

Visning av Bureå kyrka.Guide: Margareta Widmark. 
Temagudsgänst i kyrkan med Lars Wangby. 
Kyrkkaffe i Församlingsgården. 
Rolf Lundqvist medverkar med kåserier från skolans 
värld. 

Vi ser fram mot givande dagar tillsammans med dig och andra deltagare. 
Under fredag och lördag kan du ta del av byaböcker och annan lokalhistorisk dokumentation. 

Huvudarrangör: SKEFO 
Medarrangörer: 

ABF, Bure Arkiv, NV, Bureå församling. 
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Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv eftersändning sänd åter 
enligt adress nedan, med ny adress 

angiven. 

Skelleftebygden 2004/1 

B 
FÖRENINGS

RREV 

A vs: Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO 
c/o Tage Nilsson 
Varvsgatan 14 C 
931 34 SKELLEFTEÅ 

Den vackra utsmyckningen ovanför ingången inne i Bureå kyrka 
Foto HÅ 
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