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Förord
Harry Åkesson

Detta nummer av SKELLEFTEBYGDEN är det tjugoforsta om man räknar med de fyra rapporter
som gavs ut de forsta åren och specialnumret om Prosten Nordlander.
I år har foreningen sitt höstmöte i Jörn och det har påverkat innehållet till en viss grad.
Två jubileer detta år uppmärksammas också. Luleå stift firar l 00 år och Stiftsgården 40 år.
Forskning bygger oftast på uppgifter som man kan söka i gamla dokument, tidigare forskning,
litteratur, foremål, spår i bebyggelse och natur samt personliga minnen. När det gäller personliga
minnen så får man alltfOr ofta skäl att beklaga att "de som var med" inte längre finns så att man kan
få svar på alla de olösta frågor, som man möter i försöken att kartlägga hur det var forr. Det
närmaste man kan komma är genom dagböcker, något som Ulf Lundström arbetar med just nu.
Hans efterlysning av sådan finns kvar. Det är därför viktigt att tänka efter före d. v .s. att man
dokumenterar det som sker nu så att historiken blir så riktig och levande som möjligt.
Ett exempel på detta är Lars Östers artikel om Storklinta. I dag är det kanske några som tycker att
"det där vet vi ju redan" men minnet är kort och om femtio år är man tacksam för dokument av
detta slag.
Vi försöker även att titta in i framtiden. Skelleftebygden har sedan några nummer haft en inbjuden
"Spanare" som utifrån dennes egen erfarenhet och arbetsfält ska fundera över om lokalforskningen
kan spela någon roll i hans/hennes verksamhet. Gästspanare är denna gång kulturchefen Thor
Foss land.
Så en förklaringar till skriftens fom1at, sidantal mm. Skelleftebygden trycks på kommunens
tryckeri. Vi får bästa bildkvaliteten om utskriften får göras från dator, d.v.s. manus ska finns på en
CD-skiva. Det går inte om vi använder den gamla ryggtapemodellen. Därför har vi övergått till
nuvarande metod med häftning i ryggen. Den betyder att sidantalet måste vara jämnt delbart med
fyra. Med 44 sidor, som vi tillämpat de senaste numren, hamnar vi precis i gränsen for ett högre
porto och det innebär en dramatisk höjning från 4,80 till 19,20. Därför måste vi banta ned skriften
till40 sidor. Något tunnare papper hade hjälpt, men resultatet blir inte bra.
Som vanligt vill SKEFO tacka alla som med sina artikelbidrag gör det möjligt att ge ut denna skrift.
Honoraret är endast detta tack och ett ex av skriften.
Tack även till föreningens medlemmar som genom att troget betala medlemsavgiften därmed bl.a.
finansierar tryckning.
Lämplig slutkläm: Stöd utgivningen av Skelleftebygden genom att bli medlem!
Nästa nummer- Skelleftebygden 2005/1 - utkommer i maj 2005
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Kulturchefen spanar framåt
Thor Fossland
Vad betyder de lokalhistoriskaföreningarna för kulturen i Skellefteå? Denfråganfick
kulturchefen Här är hans svar.
En professur inom lokalhistorisk forskning inrättas i Skellefteå senast 2008?
Vid utnämningen av nämnda professur kommer naturligtvis skellefteåbygdens forsknings- och
fornminnesföreningar att ha en placering vid hedersbordet eftersom det bl.a. är via föreningsarbetet
som lokalforskningens status i kommunen har uppnått den nivå som den har idag.
Givetvis kommer föreningsarbetet alltid att ha stor betydelse men det skulle säkert öka intresset
ytterligare om vi fick nämnda professur. Jag vill nog mena att Skelleftebygden är unik i
lokalforskningshänseende och återväxten behöver vi inte vara oroliga för, eftersom ungdomar
markerar i kommunens kultur- och fritidsvaneundersökning ett stort intresse för släktforskning.
Föreningar och studieförbund kommer även i framtiden att få intresserade till olika
forskningsprojekt som gagnar utvecklingen inom detta område
Skellefteå bedriver högskoleutbildning inom musik, scenkonst och i kommande även film,
dessutom samverkar vi med Piteå avseende utbildning inom dans. Kortare högskolekurser bedrivs
också inom lokalhistoriska området, där också LOKIS (lokalhistoriskt institut i Skellefteå) finns
med i planeringen. Vi har idag kunskap och forskningsunderlag om en regions lokalhistoria som är
smått unik och som mycket väl kan utgöra underlag för en 2-3-årig högskoleutbildning med
riksintresse ja kanske till och mec.l internationellt intresse.
Idag flyttar människor till områden som i första hand ger den livsmiljö som man söker. Det är min
övertygelse att forskningsarbetet i skellefteåbygden också bidrar till att skapa en god livsmiljö i en
människas vardag. Därefter söker sig människan arbete och allt detta har vi också lärt oss via
forskning (beteendeforskning).
slutsatsen blir att forskningen för oss in i framtiden och bidrar till tillväxt och sysselsättning på
många sätt. Se bara vad som händer inom besöksnäringen där nya besöksmål oftast har sitt ursprung
i jordbruks- och industrisamhället men som med bl.a. hjälp av forskning passar alldeles utmärkt in i
dagens informations- och konsumtionssamhälle.
Inom kulturen arbetar vi med olika seminarier som lyfter kulturens betydelse för utveckling och
tillväxt genom framför allt att påpeka vikten av att skapa en god livsmiljö. Vi har ett par seminarier
i planeringsstadiet och till denna lista tycker jag att vi infogar ett seminarium inom
forskningsområdet (" lokalhistorisk forskning i Skelleftebygden och dess betydelse för vår
livsmiljö"), varvid vi inte ska glömma målgruppen unga människor. Berörda
föreningar/organisationer står som arrangör i samverkan med Skellefteå Museum och Kultur
Skellefteå. Ansökan om stöd kan inges till Skellefteås lokala utvecklingsprogram (SLUP).
Den lokalhistoriska forskningen för oss in i framtiden på ett mycket spännande sätt och med n)'
teknik kan vi göra den ännu mera spännande och tillgänglig för många människor.
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Friluftsanläggningen Storklinta
en seger fOr Jörnsandan!
Lars Öster

- och
rbetet
resset
mik i
i omar
olika

l dag, 2004 efter 22 vintersäsonger, består friluftsanläggningen storklinta av två servicebyggnader
kallade Liii-Järven och Stor-Järven, ett annex med 32 bäddar, stort pistmaskinsgarage,
Jiftstationsbyggnad, en byggnad för liftkoitsf6rsä ljning och uthyrning av skidutrustning mm , två
pumphus, värmestuga på bergets topp, fem vindskydd/grillplatser, Il Osäsongsplatser f6r
husvagnsuppställning och 15 for dygnsuppställning samtliga med parkeringsplats for bil, en knapplift
(barn- och transportlift), två släpliftar till bergets topp, sex nedfarter med 775- 950 meters längd och
fallhöjder mellan 165 och 190 meter. två starttorn, komplett tränings- och tävlingsan läggning for
längdåkning, spår for draghundstävlingar, skoterspår i olika riktningar samt stora parkeringsytor for
bilar och bussar.
Föreningen Storklinta äger och driver anläggn ingen, som en normalsäsong besöks av 75 000- 80 000
personer. En kombination av 4- 5 anstä llda (hel- och/eller halvtidare) och 70- 80 ideellt arbetande
klarar tillsammans verksamheten.
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Så här började det
Från mitten av 1950- talet till slutet av 1960- talet utvecklade Skid- och Friluftsfrämjandets
lokalavdelning i Jörn sin verksamhet i rask takt. På vintrarna ge nomförde man skidskola for både barn
och vuxna- två tre vintrar även for vuxna synskadade- barngymnastik, "reseaftnar" , bröllopsfester och
f6delsedagskalas, utflykter m.m. Under vår och höst dominerade barnverksamheten tack vare den
populära Mulleskolan.

ir min

Effekten av det stora och omväxlande programmet blev i forsta hand ett ökat medlemsantal. Detta i sin
tur ti llförde verksamheten nya, fräscha ideer och krav på utveckling. l mitten av 60- talet deltog mer än
90 personer i alpin vuxenskidskola. En del av dessa tappade så småningom motivati onen att gå vidare på
grund av att backarna på Majaberget två kilometer utanfor Jörns samhälle inte längre innebar någon
utmaning och det kan man förstå - 25 - 30meters fallhöjd på 200 meters längd ger inga hi snande
upplevelser!
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16 kilometer norr om Jörn finn s berget Storklinten, som är Västerbottens kustlands högsta berg. Toppen
ligger på 515 meters höjd över havet, bergets fot på 325 meter.
190meters fallhöjd går att nyttja i backar, vars längder varierar mellan 775 och 950 meter. Utsikten från
bergets topp är imponerande. Med blotta ögat ser man i öster Rönnskärs skorsten och TV -masten på
Vitberget, i väster Vitkjåkk ochTV-masten på Akkanålke! Terrängområdet i bergets närhet erbjuder
utomordentligt fina möjligheter till längdåkning for alla kategorier skidåkare. Sommartid hittar både
bär- och svampplockare det dom söker, och i Lilla Klintträsket fångar fi skare inplanterad ädelfisk.
Många j örnsbor kände väl till storklintaområdet och insåg hur positivt det skulle vara for lilla Jörn att
bygga en vintersportanläggning i Storklinta. Men hur skulle en lokalavdelning av Skid- och
Friluftsfrämjandet klara av tinansieringen av ett så sto1t projekt? Hur mycket skulle det kosta? Kunde en
stundande kommunsammanläggning innebära
en öppning? Fem randkommuner sku lle gå ihop med Skellefteå kommun, och Jörns kommun skulle
ansluta sig 67-01-0 l. Hösten 1966 sökte skidfrämjandets lokalavdelning hos Jörn s kommunfullmäktige
ett projekteringsbidrag på 40.000 kronor. Bidraget beviljades. Orrje & Co anlitades, och deras utredning
pekade på positiva möjligheter till en fungerande ~lägni
till överkomliga kostnader.
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Så här fortsatte det
Efter kommunsammanläggningen hamnade projektet i bakvatten. Iden hölls vid liv och fordes via
motioner i kommunfullmäktige och framstötar i fritidsnämnden fram till beslutsfattarna i Skellefteå, till
att börja med utan framgång. Under tiden genomfårde vi järnsbor ett stort lobbyarbete i form av
informationsträffar, diskussioner etc. med representanter får fåretag, anläggningsägare, foreningar och
privatpersoner. Vi organiserade studiebesök i storklintaområdet får fritidsnämndens ledamöter, Gösta
Frohm i Skidfrämjandet, Åke Strömbäck i Naturvårdsverket samt ett flertal kontakter med Calle
Briandt, ordfårande i Skidfdrbundets alpina kommitte.
1978 tillsatte fritidsnämnden en arbetsgrupp med uppgift att utreda hur mycket en billig och fungerande
anläggning skulle kosta. Utredningen blev klar 1979 och visade, att det billigaste alternativet for en
fungerande enhet i det årets pengar var 3.050.000 kronor.
Den Il september 1980 bildades Stiftelsen Storklinta, som enligt stadgarna har till uppgift, att
tillsammans med Skellefteå kommun bygga samt i egen regi driva Storkl intaanläggningen. Den 7
oktober 1981 fareslår enhälligt kommunstyrelsens AU, att kommunfullmäktige skall bevilja stiftelsen
investeringsbidrag med 1.000.000 kronor 1982 och 500.000 1983! Den 8 oktober- alltså dagen efter
beslutet fanns ett gäng pensionerade skogsarbetare på plats 07.00 får att fålla skog, där en kraftledning
sku lle dras fram till den blivande anläggningen! Kampen var vunnen, jörnsandan hade segrat!
Den 29 december 1982 invigdes anläggningen på ett enkelt och rationellt sätt med många många glada
människor på plats. En slalomtävling får herrseniorer var for de flesta höjdpunkten. Hela svenska eliten
var på plats. Det var "bara" Ingemar Stenmark som saknades! Han befann sig utomlands på sponsorsuppdrag. l hans frånvaro segrade Bengt Fjällberg, Fjäll vinden .
Anläggningen omfattade då en cirka tre kilometer lång anslutningsväg, delvis nybyggd, delvis fårbättrad
gammal skogsbi lväg, parkeringsplats fOr cirka 300 bilar, uppställningsplatser fdr 58 husvagnar, en
servicebyggnad i två våningar, pistmaskinsgarage, liftstation, en knapplift oc h en släplift samt fyra
nedfarter.

s torklinta i vårvintersol.
Jförgrunden skotrar som rastar under
(ärd efter något av de skoterspår som finns
i kring Storklinta och Jörn.
(Foto Hany Å)

Sam manfattning
Friluftsanläggningen Storklinta blev verklighet dels tack vare välvillig inställning från berörda
myndigheter, i forsta hand kommunen, dels tack vare nännast otroliga insatser från firmor och fdretag i
Jörn och från andra håll, stora som små efter sin fårmåga, dels och allra mest tack vare järnsbornas
totala engagemang i projektet. Så gott som allt arbete, forutom vägbygget och markplanering, har gjorts
i form av ideellt arbete.
Framtiden för Storklinta
Att driva en vintersportanläggning framgångsrikt är inte lätt. Konkurrensen är tuff och vintersäsongen
kort. Under 3,5 - 4,5 månader måste man fårin så mycket pengar, att anställda får sina löner, att
maskinparken kan hållas i gott trim, att underhåll av byggnader klaras av, att det finns resurser t i Il
utveckling av personal och fårbättringar av anläggningen och programutbudet. Positivt är om gamla,
trogna kunder vid varje säsongstart upptäcker en nyhet - om än liten!
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Den styrelse som valdes vid årsmötet i november 2003 - "den tredje styrelsegenerationen" - har hittills
visat handlingskraft. l den ingår bl.a. en ledamot som har erfarenhet av sponsorsjakt och är ordentligt på
bettet. Dessutom har styrelsen anställt en ny och vä lmeriterad chef. De två nyheterna gör att den
kommande säso ngen blir intressant att fålja.
Avslutningsvis vill jag presentera några tankar kring ett breddat programutbud. En gammal ide, som
kanske kunde dammas av, är någon form av verksamhet under sommaren/hösten, t.ex.
svampexkursioner, bärplockning och fi ske.
Ett forsök med "skogsskidåkning" får 6- l O åringar med målet att på sikt bredda kundunderlaget ligger i
tiden. skogsskidåkn ing är en typ av äventyrsskidåkning som växer snabbt.
En aktivitet inriktad på motion såkare bör också provas. Ett antal lördagsformiddagar träffas man på
"Längdstadion" med välvallade längdskidor, lätt ryggsäck med fika och klädombyte och åker efter stora
kraftledningen till Jörn. Där ska det finnas duschmöjligheter och skjuts tillbaka till Storkl inta. En
lämplig utflykt får motionsåkare i fin terräng och genomsnittligt medlut, 15 kilometer med solen i
ansiktet! Badhuset i Jörn ligger 65 meter lägre än startplatsen i Storklinta.
"Jörnsandan"- vad är det?
Det är jag, Lars Öster, som har myntat uttrycket ''jörnsandan" och därfår vill jag fårtydliga, vad jag
menar. Under årens lopp har jag blivit allt mer övertygad om, att de flesta järnsbor -även jag- är
trögstartade. Om en person vid en diskussion presenterar en lysande ide, känner jag själv många gånger,
attjag vill tänka mig får och återkomma med synpunkter. På något sätt känner jag ett behov av
stimulans och "tändning". Om den tändningen infinner sig är jag och många j örnsbor beredda på en
fullödig satsning.

Några exempel:
När jag var tonåring, hade Jörn s IF fått kommunalt bidrag till att bygga en ny fotbollsplan. Bidragsnivån
var låg, och det behövdes ideella arbetsinsatser. Inga problem!
l mitten av 1950- talet behövde Skidfrämjandets lokalavdelning en större skidstuga. Bidragsnivån
krävde ideella arbetsinsatser. Inga problem!
1967 - 81 storklintaprojektet När Stiftelsen Storklinta hade bildats 1980 sålde vi andelar for l 00
kronor/stycket. Vi fick in över 120.000 kronor. Det var många 75 - 85 åringar som köpte. Andra
tecknade sig får arbetstimmar, transporter med egen lastbil , gåvor etc. Det fanns en del som satsade
semesterdagar under byggtiden. När vi drog ihop ris efter avverkningarna deltog många barnfamiljer,
och då fanns t.o.m . 6 -åringar med! - Jörnsandan!
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Orienteringstavlan (Foto Hany A)
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Vådeld i Åselet 1808
Per Andre

Vid hösttinget 1809 i Skellefteå hade § 125 följande lydelse (stavningen moderniserad):

SD På anmälanförekom Bonden Sven Andersson i Åselet, vilkenjämte anhållan om
brandstod förmälte, hurusom den 4:e mars sistlidet år, under det han varit borta i
transports/guts till Luleå och hans hustru farit till kyrkan för att låta begrava ett avlidet barn
samt en piga vid namn Stina Jonsdofter varit vidtalad, att under tiden vårda sökandens hus,
elden lös kommit i Bryggstugan vid hans hemmans gård och i då inträffat starkt blåsväder ej
kunnat släckas utan berörde Bryggstugubyggning enligt denna dag upprättad, här hos
inlämnad synebeskrivning, innehållit 9 YJ aln inom knutarna, med en liten kammare och
förstuga, den senare 5 alnar bred och lika lång med själva stugan, nedbrunnit, samt 7 skäl
korn, J YJ tunna mäld, 2 st långul(fällar, 3 st bolstrar, 6 st kuddar medfjäder och hår
sammanblandat, 2 silverbägare den ena om två och den andra om en jungfrus rymd jämte
åtskilliga mans- och kvinnagångkläder samt några snickareredskap, likaledes av elden
förtärts; Avensom tre stycken barn, det äldre 8, det andra 6 och det tredje 3 YJ år gamla,
innebrunnit och igenom samma eldsvåda förlorats.
Sagda piga, Stina Jonsdotter, här vid tinget nu närvarande, förklarade att hon vid uppgivna
tillfället, samtidigt måste förestå sin då redan avlidne faders närbelägna gård, varifrån
hennes bror Jonas då även varit i kronatransportskjuts och modern Chatarina till kyrkan, att
första Stora Böndagen bevista; Och hade Stina, den dagen olyckan skedde, först stillat uti
sökanden Sven Anderssonsfähus samt vid gåendet därifrån, varit inne i Bryggstugan, då
Barnen begärt få ha elden i spisen uppe, som hon i anseende till förevarande köld insett sig ej
böra hindra, gått till sin modersfähus samt där stillat kreaturen, men vid utkomsten omkring
klockan 8 förmiddagen, funnit eldrökfrån Svens bryggstuga, dit hon genast sprungit samt där
träffat några av i byn hemmavarande personer, vådelden redan så tagit överhand att ingen
kunnat inkomma i Bryggstugan
Över denna allmänt kända olycka äskade varken Nämnd eller andra närvarande av allmogen
någon Edgång, utan samtyckte ty förutan till brandstods givande åt sökanden; I vilket
avseende värdering skedde på sätt som följer:
Baneo
Rdr sk rst *l

*/ rst =
Nedbrända Bryggstugubyggnaden, såsom den
rundstycken,
enda manbyggningen vid hemmanet ansågs till
33,16. -en gammal
7 skäl korn å l Rdr
7,--.-myntenhet
1 Y2 tutmor mäld å 3 Rdr
4,24.-Tillsammans Banco Rdr
44,40.
Vilka fyrtiofyra Rdr fyrtio skillingar Banco Skellefteå sockenmän skall efter Jordeboksskatten
i brandstod åt sökanden utgiva, sedan Konungens Befallningshavande i Länet likväl först om
uppbörd därav förordnat; Men vad
r. r·övriga förstörde persedlar angår så varder sökanden
Sven Andersson förvist att därtill uti allmänna sockenstämman sig_anmäla och vidare hjälp
begära.

-
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Den transportskjuts mot Luleå till vilken flera karlar och hästar från ÅseJet varitutkommenderade i
febr- mars 1808 måste ha varit militära provianttransporter. Ryssland hade infallit i Östra Finland
21 febr samma år. Kriget var ännu långt borta, nådde Skellefteå socken först 1809. Men hela Jandet
rustade.
Om Sven Andersson fick något bidrag från socknen förutom brandstoden är ovisst.
Sockenstämmoprotokollen från 1808 och 1809 saknas och i 181 Oårs protokoll finns inget avsnitt
som behandlar hjälp till honom.
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Sven Andersson med sin hustru Anna Thomasdotter hade nystartat ett jordbruk i den lilla vackra
byn Åse let vid Byske älv. Någon manbyggnad hade ännu inte blivit uppförd, endast en mindre
stuga kallad bryggstuga. Givetvis var det en katastrof när denna med familjens alla förråd och
redskap eldhärjades. Och alla tre barnen som brann inne.
Sven Andersson (f 1777) kom från Gärdsmark och gifte sig 1802 med Anna Thomasdotter (f 1782)
i Klintträsk. Hon var änka efter innehavaren av Klintträsk 2, Eric Ersson, som hon äktat 1800 vilken
dock avlidit redan 180 l. Sven och Anna trodde tydligen inte på en fortsättning i Klintträsk utan
flyttade till ÅseJet för att där skapa en bättre framtid.
Mor Anna fick efter eldkatastrofen ytterligare tre barn. Hon avled redan 1816, 34 år gammal, några
månader efter sista barnets födelse. Trots den ytterst bittra början på livet i ÅseJet klarade sig
familjen ganska bra. Enligt bouppteckning efter Annas död var den totala behållningen 228 rdr rgs
sedan skulder frånräknats. Där fanns två hästar, fyra kor och div smådjur. Där fanns till och med sex
böcker, en postilla, flera psalmböcker samt Sions toner.
Första nybygget i ÅseJet utsynades 1762 och byn hade omkring 1808 utvidgats till 3-4 gårdar.

·, att

'i

Att barn brann inne när alla vuxna i familjen var ute på arbete var inte helt ovanligt. Enligt en lokal
tradition omkom exempelvis tre barn när första gården vid Missenträsket brann ner på 1760-talet.

1·igej
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(Brister i husförhörslängderna medförde besvär med personhistoriken- Stig Henrik Viklund hjälpte
mig, tackför det!)

ogen

Adress:
BureArkiv
Industrivägen 51 , 930 15 Bureå

I Burearkiv finns bevarat alla dokument som berör Surebolagets verksamhet från starten till
nedläggningen.- kontrakt, fakturor, protokoll , brev, räkenskaper -kort sagt, allt. En unik
samling.
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BureArkiv är ett produktutvecklingsprojekt med uppgift att skapa ett arbetslivsmuseum av
detta material.
En permanent utställning, "200 år av industrihistoria" invigdes den 5 juni i år av
kulturnämndens ordförande Göte Johansson. Utställningen har besökts av 927 personer under
sommaren.
Registrering av det stora materialet i en databas pågår.
Hemsidan är klar. Den är kopplad till den lokalhistoriska portalen, som det berättas om på sidan
38 i denna skrift. Hemsidans adress är www,bure-arkiv.nu

Museet kan erbjuda guidade turer

Ring 0910-78 03 50 för bokning.
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Birkarlar i Lappviken ?
Göran Marklund
Det finns en mycket gammal och mycket berömd karta som heter Carta Marina, gjord 1539 av en
till Italien utvandrad svensk vid namn Olaus Magnus. Som kartbild betraktad är den inte särskilt
lyckad - människorna visste inte mycket om hur länderna såg ut på den tiden. I stället har kartan
blivit berömd som konstverk. Den innehåller flera hundra teckningar, som skildrar livet på 1500talet, hur man bodde, klädde sig, jagade, färdades osv. Den innehåller också mycket som man bara
trodde , sig veta, alltså hörsägner av tvivelaktigt slag och ibland rena fantasier.
Originalkartan finns bara i två kända exemplar, av vilka det ena sitter i entrehallen till
universitetsbiblioteket i Uppsala.
När Olaus Magnus färdades norrut i Sverige följde han självklart kusten som den tidens resenärer
gjorde. Där har han också på kartan rätt och riktigt placerat ut Norrlands städer. Vad som fanns inåt
land hade han däremot inte så god reda på. Där måste han gå efter vad han hörde berättas. A v de
många sjöarna vid fjällkedjans östra kant gjorde han en enda stor sjö, från vilken helt mot naturens
Jagar alla Norrlandsälvarna rann. Rakt över den stora sjön har han placerat en rad renar,
symboliserande lapparnas fårder mot kusten. Renarnas hållning är ädel- de påminner mera om
hjortar på de elyseiska fälten än om vara jordnära renkreatur med hängande huvuden. På andra
sidan den stora sjön finns en kärra, fullastad med varor och på väg västerut.
Är det månne en birkarls fordon?
Mellan Pite och Skellefte älvar ett stycke inåt land har Olaus Magnus ritat ett par underliga
tältliknande byggnader och textat in ordet BIRCARL Y. Detta ord på kmtan vill jag här koppla
samman med vad som på senare tid har grävts fram vid Lappviken, en liten vik i Byskeälven, där
den vidgar sig till Garaselet, i Jörns socken nära Lappmarksgränsen.
Sedan 1960-talet har arkeologer visat stort intresse for Byskeälven, forst for det stora antalet
flintyxor som hittats i Bjurselet nära kusten. Här måste någon grosshandlare i stenyxor, ha haft sin
depå. Eftersom flinta inte finns naturligt i denna del av Sverige, måste yxorna ha kommit från andra
trakter, formedligen söderifrån med båt efter Non·landskusten.
Tack vare den skarpsynte lvan Ekenstedt i Blankselet kom sedan arkeologernas intresse att flyttas
till Garaselet, beläget högre upp efter älven, bara någon mil från Norrbottensgränsen. Här gjordes
det verkliga klippet. Med hjälp av moderna analysmetoder kunde arkeologerna visa, att här hade
bott människor i något slags ordnat kollektiv så tidigt som for 8 000 år sedan. Inlandsisen hade då
nyss smält undan och dess kant låg så nära som i trakten av nuvarande Abbonträsk eller Arvidsjaur.
Garaselsfynden var en sensation, det äldsta fyndet på Nordkalotten och ett av de äldsta i hela
Skandinavien. Och vi som, trodde oss bo i en ung bygd!
Mitt emot grävningsplatsen vid Garaselet på Byskeälvens noiTa sida finns Lappviken. Detta namn
liksom namnet på den närmast belägna byn, Kåtaselet, och ytterligare några ortnamn på lapska
(Gaubelten, Tjalmis, Antak) tyder på att här är gammal samisk bygd. Dit flyttades nu arkeologernas
intresse, och nya fynd gjordes.
En byggnadsgrund grävdes fram. Huset l1å! inte brunnit utan ruttnat ned. Hästskospikar vid
byggnaden visar att det inte varit samer som hållit till där. Pottkakel från drejade och glaserade kärl
lO
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som inte tillverkats senare än under tidigt 1500-tal har också hittats där. Vidare mynt från Sten
Sture den äldres tid.
Huset har daterats till någonstans mellan 1300 och 1500. Då fanns ingen fast befolkning i vår
socken; nybyggarna i den kulturkrets som våra dagars j ömsbor hör samman med kom från
kustbygden, så sent som i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Vem byggde då en så stor
byggnad vid Lappviken på låt säga 1400-talet?

n

Då är vi tillbaka vid ordet på kartan, BIRCARL Y, och här övergår jag till rena spekulationer. Kan
huset ha varit en kyrkolokal?
Man kan mycket väl tänka sig en altarplats. Eller är det i stället huvudbyggnaden i en
marknadsplats? Hela 50 kvadratmeter stort.

1-
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Eller: Detta område låg utanför det egentliga Sverige under tidig medeltid. Kolonisatörer från den
svenska maktsfåren försökte utvidga landet. Var byggnaden ett högkvarter för sådana kolonisatörer?
~r
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Vilka var då birkarlarna? Enligt uppslagsboken var de rika västerbottniska köpmän tillika
storbönder, som hade ensamrätt på handeln med samerna. Tid efter annan när årstiden och föret var
passande drog de upp mot lappmarken och gjorde affärer med samerna. Och inte nog med det: de
fick också rätten att av lapparna utkräva skatt, varav en del i form av pälsverk levererades vidare till
kronan. I gamla skrifter står det att birkarlarna "ägde" lapparna.
Namnet, birkarl har getts flera förklaringar. En är att ordet kommer frän Birkkala socken i Finland.
När arkeologerna i Lappviken hittade en vackert dekorerad jaktkniv av en typ som hör hemma i
östra Finland och i tid bestämts till 11 00-talet, så stämde det ju bra.

1r

Byggnaden i Lappviken har nu också hamnat i skönlitteraturen. I Åke Lundgrens bok "Gudaberget"
tilldrar sig en del av den grymma handlingen där. Birkarlen herr Måns och hans sällskap utnyttjar
skamlöst sameflickorna.
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Nej, jag tror att huset var bostad för någon av de mäktiga birkarlarna. Runt omkring finns gott om
lapska härdar, vilket tyder på samexistens mellan samer och birkarlar.

s

kärl

Garaselet anno 1594
(Utdrag ur Åke Lundgrens bok Gudaberget)
l
En höstdag i slutet på oktober månad, just som den första snön faller, ger hundarna skall vid Herr
Måns gård vid Garaselet I en ilsken kör ger dessa bestar, avsedda för jakt och vakthållande, ifrån
sig ett liv utan like vid herregården.
Från sin plats i fähusets port ser en av drängarna vad som orsakat hundarnas oväsen och
skyndsamt drar sig drängen tillbaka in till djuren.
Men Herr Måns stiger ut på trappan och ryter åt sina drängar att rappa på och ta emot besökarna
som det anstår ett gott hus. Med böjda ryggar, som fruktar de piskans slag, rusar drängarna till
för att ta hand om besökarnas hästar.
Genom yrsnön som fallit hela morgonen och nu täcker hela marken i vitt, närmar sig ryttarna
gården.
Två av dem är kvinnor, på häst kantänka! Uppflugna i sadlarna rider de på manfolks vis. De
åtföljs av en herreman, ytterligare en karl och två drängar som rider sist i ledet.
Alla rider de fram till Herr Måns som stigit ut på gårdsplanen. Den besökande herremannen sitter
~r ~
av utanför porten.
- Guds fre! hälsar han nådigt.
Il
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Den fruktade Lulefogden Nils Oravainen låter drängarna slita av honom stövlama och lossar på
kläderna för att få tillbaka. värmen i kroppen.
- Det var ett sjuhelvetes väder! klagar han bittert.
- Jo, snön kom hastigt, instämmer Herr Måns där han sitter vid bordet. där hela sällskapet bänkat
st g.
Det är förutom fogden och Herr Måns skrivare Marchus Jönsson som är i fogdens sällskap. Där
är också Oravainens två lappfrillor Inga och Botilla, bägge unga kvinnor klädda på lappars vis.
De två drängarna hör inte hemma i det fina sällskapet och när stövlarna dragits av herrens fötter
och satts på torkning vid spiseln lämnar de rummet för att bege sig till drängastugan. Inte klagar
de däröver. Det är lugnast så om de känner sin herre rätt.
Olaus Magnus karta " Carta Marina "
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Den förste ambulerande fotografen i Skellefteå
-ett 150-årsminne
Stig-Henrik Viklund

I Skellefteå Tidning den 9 augusti 1854 finns en annons med följande ordalydelse:
"Daguerreotypering. Undertecknad Daguerreotypistfrån Köpenhamn ankommen till Staden,
och anbefaller sig till Respektive Allmänhetens hågkomst.
Priset blifver från 8 till och med Il Rdr R:gs stycket, allt efter storlek.
J anseende till flere beställningar bl(fver mitt vistande härstädes ännu 8 dagar, och mitt logis
är i Apathekaren Dyhrs gård i Staden.
F. FvSEYER.
Krigs-sekreterare. "
Det var alltså för 150 år sedan som fotokonsten kom till skelleftebygden.
Seyer- med eller utan "von" - har får mig varit en rätt så gäckande person under årens lopp. Säkert
även för andra!
Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare höll ett årsmöte i hörsalen 99:an (nu kvarvarande
55:an), Nordanå, Skellefteå museum den 31 mars 1993. Då höll undertecknad ett föredrag på temat
"Fotografer i skelleftebygden" med hjälp av overhead m m. Detta föredrag blev sedermera en
artikel i Skelleftebygden 1993, årsskrift utgivet av Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO. (l)
Frans Fredrik delgavs vara fOrst som ambulerande fotograf i Hudiksvall (mars 1854), Sundsvall
(maj 1854), Östersund (maj-juni 1854), Umeå (juli 1854) och Skellefteå (augusti 1854). Mycket
tack vare Sundberg (2) och genomgång av tidningsfilm.
Lite senare berättade jag att Seyer hade fått sitt pass utfårdat från Danmark den 30 april 1853.
"Ganska snart fick Göteborg besök. Och några månader ytterligare fastnade han i Gävle". Han var i
Gävle perioden juni 1853 - januari 1854!
I föredraget och artikeln hänvisade jag till Höglunds beskrivning om Seyer (3): "den sprättige herm
med bagaget", "herr Seyers imposanta person".
Om Pehr Lindhberg, en annan kringresande fotograf, skriver Söderberg och Rittsel:
"Den första resan gick hack i häl på dansken Seyer, som var den förste daguerreotypisten i de
norrländska kuststäderna sommaren 1854." (4)
Frans Fredrik ville sälja sin apparatur. Redan den 13 juli 1854 i en sundsvallstidning framförde han
önskemålet om att avyttra. Efter Skellefteå var han i Härnösand (augusti - september). Ånyo ville
han sälja. Sedan for han till Sollefteå och Stockholm. (5) Jag hade en uppgift att han fortsatte
fotograferandet i Filipstad oktober 1855!
I samband med ett forskarmöte i Jesu Kristi Kyrka den25mars 1993 hade jag fått veta att en
"Frants Friedrich Seyer skulle ha gift sig den 4 december 1850 i Garnisons sogns kirke uti
.:r ~
Köpenhamn". Mer om detta lite senare.
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1999 utkom en skrift om fotografer i Göteborg av Lars OlofLööf. (6) Jag måste få citera vad Lööf
skriver om Frans Fredrik Seyer:
"F. 1822 (?) i Rendsburg, Schleswig-Holstein.
Dansk/tysk kringresande daguerrotypist. När han anlände till Göteborg den 6 maj 1853
tituleras han Krigs-Secreterare och uppgav att han ämnade stanna här en månad. I journalen över
de resande är också tillagt "daguerrotyperar". (7) Enligt annons i GHT den 13 maj hade Seyer
anlänt till Göteborg och daguerrotypera i Möllerska plantaget i Masthugget Vid vistelsen
uppgav han att han fotograferade enligt senaste och bästa metod för 6- 16 rdr.
Året därpå arbetade han i Sundsvall och annonserade då beträffande kundemas klädsel "Ljusa
kläder bör ej begagnas, emedan de mot ansiktet gifva ett mindre angenämt utseende för damer är
grå kläder samt röda, med mörka rutor de bäst passande". "(8)

f-läJ

Lööf indikerade på Seyers ålder då denne besökte Skellefteå, nämligen cirka 32 år!
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Undertecknad höll ett föredrag den 21 oktober 2003 i PRO-lokalen, Skellefteå i samband med
Skellefteå hembygdsförenings höstmöte. Temat den här gången var: "Från von Seyer till
Finnforsrövarna - exempel på vad man kan hitta i Kunskapskällan, Skellefteå museum".
Då påvisade jag en längd över "Copulerade" för Garnisons sogn 1848-1854:
Frantz Friedrich Seyer af Rendsburg, Generalstaben, 28 år gammal gifter sig 4/12 1850 med
Hansine Wilhelmine Hansen Unruh, 23 år gammal!
Numera finns i museets faktarum Kunskapskällan tillgång till Digitala forskarsalen. En
konseljdatabas -som f n innehåller 581 540 ärenden som behandlats vid konselj med respektive
departement och kung- brukar användas av mig. Databasen består av: arkivnummer, beslutsdaturn,
aktnummer, diarienummer, signum och volymnummer, hela ärendemeningen, särskilda sökord
(enbart 011- och personnamn), postens status (ärenden med oklarheter som kräver efterforskning
markeras med?) samt registreringsdatum och signatur.
Härförleden sökte jag "svensk medborgarrätt"- och uppmärksammade till min häpnad att en
"Seyer" hade ansökt. Jag beställde kopior av konseljakten.
Ärendemening: Und(erdånig) ansökning om svensk medborgarerätt af: Krigs sekreteraren F.F.
Seyer från Danmark.
Datum: 1857-01-23.
Aktnr: 8.
Arkiv: Justitiedepartementet (RA/1201.01).
Den 22 december 1856 inkommer ansökningen. Den 23 januari 1857 till styrks hans ansökan:
"Kongl. Maj:t har låtit sig föredragas denna medansökning, och vill i nåder upptaga von Seyer
till svensk undersåte, med villkor att han inom sex månader härefter, försedd med bevis att han
upphört att vara Dansk undersåte, anmäler sig hos Öfver Ståthållare Embetet för att aflägga trooch huldhetsed."
I handlingarna framkommer att
"Seyer, försedd med behörigt pass, ankom till Sverige i början af Maj månad 1853, samt
sedermera, i egenskap af photograph, fortfarande, med undantag endast af omkring trenne
månaders tid, uppehållit sig här i Riket, nemligen dels i Stockholm samt dels i Norrland och
Dalarne; ... "
r. r
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Här noteras också att Franz Friedrich Seyer var
"äkta son af aflidne Herr Öfverste Lieutenanten Adolph Gabriel von Seyer, Kong!. Place-Major
härstädes (anmärkning: från Rendsburg) och Anna Dotothea, född Petersen, är född den 19
Februari 1822 (Ett tusen åtta hundra tjugo två) och döpt den 24de April samma år; ... " Det
konstateras även att han vid sju månaders ålder - den 23 augusti 1822 "blifvit vaccinerad".
l Seyers ansökan skriver han: " ... och för framtiden ämnar sig härstädes bosätta, för att idka
fabriksrörelse, ... "

a
är

T ett register (9) påtalas att en Frans Fredr(ik) Seijer är resande fabrikör, registrerad i Maria norra

fOrsamling uti Stockholm. Året är l 858!
Några ledtrådar om den förste ambulerande fotografen i Skellefteå finns nu klarlagda. Men jakten
på hans fortsatta öde fortsätter!

FOTNOTER
(l)
(2)

tm,

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

!
li1

·o-

Skelleftebygden 1993, s. 61 -99.
Sundberg, Gunnar: Fotografer och fotografering i norra Sverige. En studie av
fotografyrkets framväxt i Nordsverige. Bilagor till Uppsats i Etnologi. Uppsala HT
1974.
Höglund, Helge: När fotokonsten kom till Sundsvall. - Sundsvall, 1967.
Söderberg, Rolf & Rittsel , Pär: Den svenska fotografiens historia 1840-1940.Stockholm (tryckt i Skövde), 1983, s. 17.
Enligt Personregister till Passjournaler 1840-1881 , Västemorrlands läns
landskansli, volym BV: 5-8, del III S-Ö. Hänvisning till BV:6, 111 /2.
Lööf, LarsOlof: Göteborgs fotografer: ateljeer och- yrkesmän 1840-1910. Göteborg, 1999.
Här hänvisar Lööf till Landsarkivet i Göteborg: Göteborgs och Bohus läns
länsstyrelse. Landskansliet Cllb:2.
Lööf hänvisar till skriften "Livet i gamla Sundsvall" av Britt och Ingemar
Tunand er. - Stockholm, 1962, s. 19.
Register till Mantalsböcker 1800-1870, Stockholms stadsarkiv, 1858, Maria
norra, hänvisning till sidan 1780.

I 1993 års upplaga av SKEFOs årsskrift SKELLEFTEBYGDEN finns Stig Heruik Viklunds
hela artikel om de första fotograferna i skelleftebygden. Den som vill veta mer om dessa
pionjärer kan beställa ett nummer av skriften En hel del annan intressant läsning tär du på
köpet.
Priset är bara 25 kr.
Skelleftebygden 1993
kan beställas genom Harry Åkessontel 0910-122 63.
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Luleå stifts stiftsgård, SkeUefteå - 40 år
Lars Jonsson

Jfyrtio år har Skellefleå stiftsgård erbjudit plats för kurser och konferenser av de mest skilda slag. Helt

naturligt har tyngdpunkten legat på Luleå stifts egna arrangemang, men deltagarnafrån skolans värld
och vårdområdet liksomfrån organisationer ochföretag har samtidigt varit många.
På samma gång som man njutit av miljön kring stiftsgård, landskyrka och kyrkstad har gäster från olika håll i
landet känt att man vandrat över historisk mark och frågor har ofta ställts kring platsens historia.- Här får nu
några gestalter och händelser kring Skellefteå förutvarande prostgård stiga fram.
Norrstigen som vägfarande nyttjade på sin väg mot norr och väster hade långt fram i tiden sin s k
" prosthörna." Nuvarande stiftsgård är näm ligen inte den första prästgården på denna plats. Sedan urminnes
tid har den gamla vägen tangerat inte bara Skellefteå kyrkp lats utan även socknens prästgårdsområde och
redan 1374 finn s kyrkoherden Johannes av Skellopt omnämnd.
När den fö rsta gården byggs vet ingen , men år 153 1 möter v i en anteckning som för tankarna till en blåsig
höstdag då v inden susar ödesmättat i trädkronorna. Där står nämligen: "Anno 1531 brann all Schellefta
prästagård dagen före Michael is afton. "- Kyrkoherden v id denna tid heter herr Björn. Han har strax innan
efterträtt Johan Petri som blivit riven av en björn i närheten av Kallelax i Lula socken.
Mitt i allt engagemang som hör samman med refonnationens ankomst till Skellefteå byggs nu den nya
prästgården upp. Kanhända står den klar när Laurentios Petri - Sveriges f6rste ärkebiskop efter
reformationen - gör besök 1534. Alldeles säkert när herr Bjö rn 1537 kan sätta sig ner för att studera Luthers
lilla katekes som just översatts till det svenska språket. Den nya tiden som går in tar s ig även uttryck i det att
herr Björn blir den förste kyrkohe rde som ingår äktenskap. Formellt tillstånd för präster hade getts 1536.
Aren går och en rad prästfamiljer hinner bebo gården innan den röde hanen på nytt är framme, denna gång
den l maj 1681. Bland annat möter vi den samiske ky rkoherden Gerhard Jonae ( 1584-1613) från vars tid
intressanta anteckningar finns kvar angående sockenbornas byggnadssky ldighet. Enligt dessa är socknen vid
denna tid indelad i f)<ra fjärdingar. Var och e n har att svara för sina bestämda hus på prästgårdsområdet
Norrfjärdingen exempelvis har att svara för badstu va, v isthus oc h söderbod.
Det är under Jonaes tid som sonen Johan växer upp på prästbostället för att 1645 bli den förste av samisk
börd som ges inträde på riddarhuset. Under s itt nya efternamn G raan tjänstgör han under en följd av år som
landshövding i Öster- och Västerbotte n. Med «raft träder han upp mot uppflammande häxeriangivelser, bl a i
sin gamla hemsocken och hävdar att dessa är att betrakta som utslag av sjukdom.
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När man hösten 1700 går husesyn framgår inte av protokollet vilka hus som efter storbranden 1681 blivit
uppbyggda. Om prästgården sägs dock att den " blivit uppsatt och byggd sådan som av sådant tillfälle i
hastighet sig göra låter." Det är i denna prästgård som kyrkoherde Ericus Fl u ur ( 1659-1695) kan ta mot kung
Carl XI i samband med dennes resa till Torneå 1694. Såväl på fram- som återresan tar kungen med följe in i
prästgården, spisar middag och beser medeltidskyrkan från 1507.
Nödåren är svåra vid denna tid, alldeles särskilt 1695-1697. Det går så långt att " den som har hö och halm att
mala och baka av anses förmögen" . Det är då inte heller lätt för Fl u urs efterträdare N J Buscherus ( 16971703) att ställa krav på förbättringar även om huvudbyggnad och övriga hus är försummade, ja en del
förfallna. J det pest- och efter Poltava nederlagsdrabbade riket försäljs så småningom prästgårdens
inventarium för Kronans räkning.
Det är således inte till någon speciellt inspirerande miljö som den "förviste" hovpredikanten Petrus Anzenius
( 1723-174 7) kommer. Den kyliga inställningen t i Il mannen bakom socknens många stockstraff tar sig bl a
uttryck däri att skellefteborna långt fram i tiden pekar på ett hål i marken intill prästgården genom vilket
"mörkrets furste skulle ha fört hans själ till de osaligas boning" .
Det är under Anzenius tid som familjen genom prästgårdens söderfönster får uppleva hur landskapet
förändras. Rikets längsta träbro börjar ta form för att i mitten av 1730-talet ersätta den gamla fårjan och
färjkarlen som forslat vägfarande över Skellefte älv, bl a Carl von Linne år 1732 vid dennes besök hos
skellefteprosten.
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Från karga trakter i norr kommer Pehr Högström ( 1749-1784) flyttande. Under sin tid som kyrkoherde i
Gellivare har han bl a utgivit standardverket, " Beskrifning öfwer de til Sweriges Krona hörande lapmarker" .
Som ledamot av Kungl. Svenska vetenskapsakademien och riksdagsman har han blivit Skellefteås mest
namnkunniga bland kyrkoherdar. Så sent som år 2002 invigs av länets landshövding ett el-laboratorium vid
Skeria i Skellefteå vilket får sitt namn efter denne lärde norrlänning som även hade forskning kring
elektriciteten på sin dagordning.
För att inte betunga allmogen bygger Högström en egen gård intill nuvarande Kaplansskolan som får namnet
Äppelböle. l sitt hem tar han 1752 emot kung Adolf Fredrik som på sin norrländska resa bett att få gästa den
högströmska familjen. På Mikaeladagen detta år hålls tacksägelse i kyrkan över att konungen lyckligen
kommit hem till Stockholm efter den långa färden.
Det är under Högströms tid som trädgårdsodlingen blomstrar som aldrig förr. Västerbottens första äpple
mognar inför nyfikna blickar. Plommon -päron- och körsbärsträd trivs tillsammans med oxlar och hasslar.
Även silkesmaskodling blir aktuell. Så kommer plötsligt den stränga vintern 1763 följd av flera hårda vintrar
och de intressanta odlingsförsöken slås obarmhärtigt sönder.

m
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När Högström efter arbetsfylldaår-inte minst för att lindra nöden i bygden- slutar sin levnadsdag 1784 är
det tid för svärsonen C G Nordin ( 1786-1800) att ta vid. En märk l ig man som kanhända bara besökt
Skellefteå en gång under sin tid som kyrkoherde. Kung Gustaf III låter honom få Skellefteå församling som
prebende för att så småningom utnämna honom till biskop i Härnösands stift.

vid

De gamla förfallna husen får nu ytterligare förfalla sedan överenskommelse träffats att Nordin skall avstå
från alla krav på nybyggnation, " till dess Allmakten behagat välsigna orten med goda år". Hur långt förfallet
gått vi sar även en notis som berättar att färgaren Petter Norborg med familj får bebo prostgården utan att
behöva betala hyra.

~

m
la i

För efterträdaren Nils Ström ( 1800-1830) blir det föga uppbyggligt att gå husesyn tillsammans med socknens
fullmäktige. Samtliga boställets hus har nämligen blivit obrukbara utom den gamla anrika källaren med sin
långa trappa som fortfarande finns kvar.
Nu träffas en överenskommelse som får den ödesdig'}.rföljden att doktor Ströms dödsbo en dag skall
befinnas konkursmässigt. Nuvarande huvudbyggnad växer nämligen upp stor och mäktig för att så långt som
möjligt likna Säbrå biskopsgård utanför Härnösand varifrån prosten har sin maka. Även om socknen står
bakom en del i form av timmer, klåvar och gråsten har Ström att själv svara för övrigt material samt
17
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arbetskostnader mot en ersättning av 2000 riksdaler. Det visar sig snart vara en summa som lå ngt ifrån räcker
tilluppförandet av prostgård, två flyglar, ladugård för 34 kor, uthus m m.
Laga syn håll s 1806 och skellefteborna kan konstatera att Skellefteå pastorat fått åbyggnader som inte har sin
like inom en mycket vid norrländsk radie. Även trädgården har fått en ansiktslyftning sedan den efter
Högströms tid alldeles fått förfalla.
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Familjen har knappt hunnit komma till ro i det nya hemmet innan det blir dags för hastigt uppbrott. Svenska
officerare upprättar våren J809 högkvarter i prostgården. Man fruktar rysk invasion och den 15 maj detta år
är denna ett faktum och det svenska högkvarteret utrymt.

fo

Min forne lärare Gustaf Renhorn kunde på sin tid ski ldra händelsen ytterst levande. Det blir nämligen hans
nära släkting Margareta Renhorn som efter prästfamiljens fly kt får agera värdinna i huset. Doktorinnan
Ströms avskedsord ljuder fortfarande i hennes öron när hon plötsligt sitter till bords med den ryske generalen
Schuvalov vid sin sida: " Evad det nu blir vän eller fiende som kommer att ta vårt hus i anspråk skall du
bevisa dem den gästfrihet som är vanlig i prostgården ." Kanhända är det Margaretas charmanta sätt att agera
värdinna som får till följd att prästbostället inte blir lågornas rov vid den ryska avfärden.
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Ä ven general Sandels känd från "Fänrik Ståls sägner" får Margareta ta emot som gäst innan lugnet så
småningom lägrar sig över bostället och den ström ska familjen återvänder. Vid återkomsten är tacksamheten
stor att gården står kvar men församlingens förtroende för den " räddlivade strömmen" har fått sig en törn.
Att relationerna är spända vittnar reformationsjubelfestdagen 181 7 om då fyra av läsarrörelsens ledare
tränger s ig in i prostgården. Vid den alltmer upphetsade ordväxlingen yttrar ledarna bl a några ord som ofta
citerats i svensk kyrkohistoria: "Ni har predikat lögn ... " Läget blir så spänt att kung Carl XIV Johan slutligen
sänder en kunglig kommiss ion till Skellefteå med justitierådet Josua Sylwander som ledare. Det blir
allvarliga samtal som förs i prostgården innan det stora mötet i kyrkan lugnar upprörda känslor i bygden.
Till prästbostä llet kommer 1834 den kraftfulle hovpredikante n Nils Nordlander ( 1834- 1874) flyttande, efter
att bl a ha tjänstgjort som vice pastor vid Uppsala domkyrka och s lottspredikant vid Stockholms slott. Han
efterträder då Nils Ström som avlidit 1830.
I den tidiga ottan stiger han upp för att organisera arbetet vid gårdens stora jordbruk, med alla dess anställda.
Vid arbetsrummets skrivbord föds ständigt nya planer som får vittgående konsekvenser för hela bygden.
Genom Nordlanders initiativ får Skellefteå stadsrättigheter 1845, lärove rket grundas 1860 och Skellefteå
sparbank blir verklighet för att i prostgården få sitt första enkla kontor - allt till allmogens bästa. Här föds
också tankar kring fattigvårdens reformerande och skolväsendets framväxt samtidigt som predikningar
förbereds kring den " angelägnaste omsorgen".
Hos familjen Nordlander tas under de stora nödåren på 1860-talet de allra fattigaste om hand. I stora grytor
på gårdsplanen kokas varje dag soppa till svältande skaror. -Ä ven kung Carl XV får del av gästfriheten vid
sitt skelleftebesök med prostsonen Daniel Nordlander som adjutant.
Konsten och musiken har i Nordlander en stor vän. Tillsammans med sin maka Anna Maria får han även
glädjas över dottern Anna som efter studier bl a hos den kände konstnären N J Höckert och vid Academie
Julien i Paris lovordas av konstkritikerna. Ar 2000 invigdes i stiftsgårdens huvudbyggnad ett rum till hennes
minne, inrett av konstnären Barbro Frimodig.
Den 24 april 1874 är sorgen stor i prostgården och skelleftebygden . Sliten och grå har Nordlander slutat sin
intensiva a rbetsdag. Makan flyttar efter en tid till sonen Daniel i Stockholm, nu generaldirektör för
Telegrafverket Ar 1879 får hon på nytt uppleva stor sorg. Denna gång är det dottern Anna som slutar sin
lovande konstnärsbana endast 36 år gammal. Lungsoten har skördat ännu ett offer. Ett porträtt av fadern
vittnar fortfarande i Skellefteå landsförsamling om hennes konstnärliga begåvning liksom tavelsamlingen vid
museum Anna Nordlander.
~tr ~
Midsommardagen 1875 är spänningen stor hos doktor Simon Brandeli ( 1875- 1895), son till väckelseledare
Pehr Brandeli i Nora. Det är tid för inträdespred ikan och familjen som just flyttat in känner sig inte
18
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välkommen till församlingen . Då slår stämningen plötsligt om efter en predikan i den överfyllda kyrkan som
man bara inte kan g lömma. Samtidigt blir den anrika prostgården centrum för väckelsen som med oanade
krafter drar fram genom bygden. Skaror av människor vandrar genom björkallen upp mot det brandeliska
hemmet för att få s itta ner och samtala om andliga ting. l kyrkan intill uppl evs psalmsången som "ett brus av
stora vatten".
Några år senare eller 1878 upplever Brandeli tiden vara mogen att skapa Skellefteå missionsförening vilken
fortfarande är en levande och unik skapelse för samarbete och fördelning av miss ionsmedel i rosenianska
bygder. Genom de i positiv bemärkelse originella församlingspredikanter som får sitt andliga hem i
prostgården når föreningen ut till folket i församlingens mest avlägsna byar. Årets höjdpunkt blir de stora
midsommarmötena då inte bara kyrkan är överfylld utan även prostgården, där ett par hundra personer kan
sam las till måltid och gemenskap med Anna Brandeli som oförglömlig värdinna.

Även i husets köksregioner finns livet och rörelsen. Sommartid kan hushållet omfatta inte mindre än ett
trettiotal personer, när man är som flest. Ibland kan uppgifternas mångfald upplevas som något gränslöst.
Samtidigt finns ofta leendet nära intill som den gången en upphetsad piga kommer utrusande i köket och
ropar: " Professorn vill ha ångskåp, negern kalla omslag och reseombudet havresoppa."
Ofta knackar det på köksdörren ibland en luffare som ber om mat, inte sällan en bonde som skjutsat
barnmorskan hem och samtidigt tagit med det nyfödda barnet t ill dop. På pigornas uppbäddade sängar läggs
de små för att bli omskötta innan de bärs fram till dopet.
Simon Brandeli som bl a filosofen och professorn Chr Jakob Boström hoppats få till sin docent fortsätter från
sin nordliga horisont att hålla kontakt med den lärda världen. Många önskar se honom som stiftets biskop
men han avböjer. Ä ven med prinsessan Eugen ie brevväxlar han under en följd av år. Han medverkar vid
hennes Fridhem på Gotland och hjälper henne med arbetet vid Lannavaara barnhem i Norrbotten. l ett brev
till prostgården inte långt före sin död berättar prinsessan att hon låtit sända ett körsbärsträd och ett
plommonträd att planteras i den brandeliska trädgården.
När Brandeli 1895 återvänder från Landstinget i Umeå där han under en följd av år varit ordförande drabbas
han av svår förkylning som han inte orkar bära. l sin dagbok tecknar makan Anna ytterst flnstämt hans sista
dagar i hemmet. Ljuset kring hans personlighet finns fortfarande kvar när han uttalar s ina sista ord i livet:
" Ära vare Gud! Amen."

:la.
Familjen Brandelis önskan att Piteåherden Gustaf Höijer skall förrätta begravningen uppfattas av många
skelleftebor som en fingervisning. Det blir också Höijer ( 1897-1898) som flyttar in i prostgården .
Förväntningarna är stora men den nye herden kommer som en ensam bruten man till församlingen och
avlider efter mindre än ett år.
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På nytt återvänder livet och rörelsen till gården när Carl Theodor Åberg ( 1900-1922) med familj vid
sekelskiftet flyttar in. Församlingens konfirmander blir på samma gång den grupp med vilken Åberg far en
speciellt god kontakt. Väl förberedd vid arbetsrummets skrivbord har den nye kyrkoherden mycket att ge
både från predikstol och vid stämmor av skilda slag. Med van hand svingar han ordförandeklubban inför den
stora kyrkarestaurationen 1914-1916.
Efter två engagerande kyrkoherdeval, det senare med hela 6 708 röstande, flyttar Brandelis måg med familj
in i det som en gång var makan Kerstins barndomshem. Året är 1923. Kristian August Fellström (1923-1952)
blir samtidigt den siste bland kyrkoherdar som handlägger viktiga frågor som rör samhällets hela vida fålt.
Som ordförande i bl a kyrkostämma, skolråd, länsskolråd och fattigvårdsstyrelse har han att fatta beslut i de
mest skilda angelägenheter. Ofta lyser skrivbordets lampa in i den sena natten. Ändå finns han i den tidiga
morgonen ute i trädgården med kratta och spade i handen. På detta sätt skapas en grundkondition som följer
honom genom livet, ända upp emot de hundra åren.
l sin svärfars anda arbetar Fellström vidare på det som rör församlingens innersida. Till missionsföreningen
kallas nya medarbetare. Tillsammans med församling)W§ präster och de äldre församlingspredikanterna bl a
från Brandelis tid gör de sin viktiga insats inte minst vid byarnas många missionsmöten. Det är vid ett
kyrkkaffe i prostgården som Gabriei-Annersa nestorn i skaran fäller en av sina bevingade repliker: " Jag är
hemmagjord, jag!"
19
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Det blir svaret när en i hans tycke näsvis sydlänning stä llt frågor kring hans skolgång och eventuella
utbildning.
Gång på gång uppsöks Fellström i sitt hem av ungdomar som bär på kallelsen att bli präst. Med stor iver
söker han hjälpa dem. Lägligt sänder en dam i Stockholm en större summa pengar till detta ändamål. Det får
till följd att fyra medellösa ungdomar samtidigt kan fara tilllärdomsstaden för att så små ningom göra viktiga
insatser i sitt hemstift
Inte sällan hörs i den tidiga morgonen skramlande vagnshjul eller vintertid en klingande bjällerkran s i
postgårdsallen. Sjukbuden är många i den vidsträckta församlingen och på trappan står prosten åter och åter
med det s litna sockenbudstyget i handen och väntar på avfård. Ofta har den hämtande bonden legat över i
bonnsta'n för att kunna starta fården med utvilad häst. - Anteckningar visar att Fellström under ett och
samma år kunnat åka efter häst 350 mil i samband med sjukbesök, åka tåg 126 mil efter bastuträskbanan
samt slutligen gå till fots 36 mil. När bilismen så småningom brer ut sig kan den erfarne vandraren
skämtsamt ge rådet till den alltför bekväme bilisten:" Fortsätter Ni på det här viset kornmer Era
efterkommande inte att ha några ben alls!"
När fyrtiotalet går in börjar en liten pojke i östra flygelns kyrkoadjunktsbostad att också ta del i livet på
prästbostället Till hans första kvarvarande minnen hör en mulen morgon då prästboställets gröna ytor
plötsligt täckts av militära tält. När han så småningom tar sig en promenad till huvudbyggnaden har ett helt
våningsplan " invaderats" av svenska officerare. l köket har kocken " Havets fasa" tagit över ruljansen. Stor
och välvillig rör han i grytorna på järnspisen och i fortsättningen vankas ofta något gott när han hälsar på. l
skuggan av det andra världskriget varar nämligen den påkomna "invasionen" en längre tid.
Inte långt efter militärens avfård står den lille pojken tillsammans med sin far och prosten Fellströrn v id
"prosthörnan" och ser ett långt tåg dra förbi. Det är de nordfinska flyktingarna som kommer vandrande med
trötta steg för att få nya hem i bygden. Efter sig leder de råmande kor och magra hästar. - Nu fylls i snabb
takt prostgårdens västra flygel med skänkta kläder och skor. Tillsammans med sin syster och mor som
ansvarar för klädinsamlingen möter pojken prövade männi skor som kommer till prostgården för att söka rätt
på något som kan ersätta de slitna kläder man bär på.
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Så småningom kommer fredligare tider och i västra flygelns rum flyttar s k samvetsömma in. De har kommit
från olika håll i landet för att restaurera den gamla kyrkstaden. På kvällarna tas gitarrer och dragspel fram
och de gamla skillingtrycken och läsarsångerna avlöser varandra.
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En dag är det tid för den brokiga skaran att bryta upp och flygeln i väster blir nu anhalt för en mängd elever
som från Brännans skola som kornmer farande på frukostrasten för att få del av skolbespisningens
välsignelser som just blivit verklighet.
~

Det relativa lugnet återvänder på nytt när flygelns svarta järnspisar övertas av traktens skolkökselever med
Kerstin Löfgren som engagerad lärare.
Till prostgårdens östra flygel anländer även en ständig ström av människor.- Människor i svart kommer för
att anmäla näras och käras bortgång. Roteombuden avlöser varandra i rnantalsskrivningstid. Förväntansfulla
unga par kommer för att ta ut lysning och unga familjer för att döpa sina barn. Inte sällan rullar stans
taxibilar in på gården med brudpar som skall vigas på pastorsexped itionen. - Då och då bjuds den lille
pojken på en åktur under väntetiden.
Kyrkoadjunktsbostadens gamla köksspis ryker inte sällan in. Belastningen är stor då den även delar rökgång
med vardagsrummets kakelugn . Boställets gårdskarl som hört talas om problemen önskar en vårdag avhjälpa
det hela. Innan någon hinner avråda har han packat spisens sotlucka så full med gamla dagstidningar som det
bara går. Så tänder han på. Resultatet blir en eldkvast som står rakt upp emot skyn från husets skorsten och
får förbipasserande att förskräckta stanna upp. Nu följer en spännande natt då muren är så het att den osar
bränt och samtidigt är i fara att spricka.- Skal~
ödesdigra branden 1901 upprepas då
pastorsexpeditionens församlingsböcker tog obotlig skada? Som tur är avlöper allt lyckligt denna gång!
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1den anrika trädgården möts inte sällan boställets båda familjer. På fårsommaren varje år dras blickarna
allde les särskilt till ett paradisäppelträd som prosten Högström enligt traditionen planterat redan på 1700talet.
1r
;a

minnesbilder med de tiotusen handskrivna sidorna- vilka även gett fakta till det som här skrivitstecknar prosten Fellström bilden av det gamla vårdträdet. Det har får hono m blivit något av en leva nde
varelse: "N u orkade snart det gamla trädet inte med något mer. Länge hade det lyssnat till kyrkans klockor då
den ena generationen av präster efter den andra gjort sin s ista fård. Det hade sett prostgårdens änkor och barn
lämna hemmet med tunga hjärtan . Trädet hade inte behövt flytta. Lika vänligt hade det som en god tomte
mött de nya människorna när de sökt ro och sva lka i dess skugga."
J sina

En stilla fårsommarkvällupplever vi samtidigt från prostgårdens och adjunktsbostadens fånster hur
vårdträdet mitt i sin blomning faller till marken och blir liggande. "Varje fiber av kraft hade tjänat ut."
När vi strax efteråt står samlade kring trädet upplever den lille pojken och hans far hur den böjde prosten
plöts ligt står där och gråter.- Ja, vi sörjer alla tre som när man sörjer en god vän.
När makarna Feliström år 1952 bryter upp från prostgården går något av en epok i graven. På samma gång
återstår många aktiva år får dem båda. Ett av de sista offentliga uppdragen blir att ta emot kung Gustaf VI
Adolf som denna höst besöker övre Norrland.
En novembermorgon samma år flyttar familjen Axel Boström ( 1952-1967) in i prostgården och lämnar
samtidigt Bromma fårsamling bakom sig. Lång tid har gått efter restaurationen på 1920-talet som gav gården
bl a dess centralvärme och rinnande vatten. Nu tarvas en genomgripande renovering vilken också sker. Bl a
flyttas salongen från husets övre plan till dess nedre.
j

Rummen med s ina stora ytor fyll s nu av sång och musik som aldrig förr. Vid familjehögtider när de
boströmska och meJaoderska släktena kommer samman flödar musiken som allra mest till glädje även får
husets övriga gäster.
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Många uppgifter ligger framfår de n nye herden. Bolidens kyrka skall byggas, landskyrkan restaureras och
nya kyrkogårdar anläggas. Initiativtagande till midsommarfirande i Kyrkstaden 1953 och invigning av
kyrkorgel och fårsamlingshem 1954 liksom överflyttandet av fårsamlingen s sommarverksamhet från Rovön
till Kyrkholmen i början av 1960-talet, står även på dagordningen.- Mitt i allt detta yttre finns djupet i de
predikningar som skellefteprosten fårbereder vid arbetsrummets skrivbord.
När tanken så småningom föds angående en stiftsgård i Luleå stift är landsfårsamlingens beslutande organ
liksom gårdens invånare beredda att låta den anrika prostgården bli ett hem inte bara får en familj utan får ett
helt stift.

•r

Så skapas Stiftelsen, Luleå stifts stiftsgård med dåvarande domprosten Stig Hellsten som dess förste
ordförande. Midsommaren 1964 invigs stiftsgården av biskop Ivar Hylander sedan familjen Boström flyttat
till det som tidigare varit fårsta komministergården och en ny pastorsexpeditionsbyggnad uppförts intill
Klockarbergsvägen.

a
Redan hösten 1963 fårordnas Lester Wikström som stiftsadjunkt för att fårbereda gårdens öppnande. Såväl
huvudbyggnaden som de båda flyglarna genomgår nu en omfattande restaurering får att svara mot de krav en
konferensanläggning kan ställa.
g
pa
let

Under de fyrtio år som passerat har verksamheten ständigt vuxit. Tack vare en kunnig och engagerad
personal har kursdeltagare och gäster gärna återvänt. Nya byggnader har även tillkommit: Kursgården 1977
med dess omfattande tillbyggnad 1993. Vid den fårsta etappen har många fårsamlingsbor i stiftet deltagit
ideellt, med dagsverken under kyrkoherde Axel Hofverbergs ledning. - Den timrade byggnad som tidigare
inrymde bl a utetoaletter och isbod har 1978 fårvandlats till "Ryggåsstugan", med föreläsningssal och
grupprum. Tack vare en donation av Anna Fellströms Iw ~ et
gårdskapell kunnat byggas och invigas år 1997.
Hennes frikostiga bidrag till Stiftsgårdens ekonomi har även möjliggjort att konferensanläggningen kunnat
fårses med inventarier som är stilenligt utformade och väl smälter in i stiftsgårdens kulturhistoriska milj ö.
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Följande föreståndare har tjänstgjort vid stiftsgården:
Lester Wikström
1964-1 97 1
Folke Sjöberg
197 1-1 972
Göran Nilsson
1972-1975
Owe Wikström
1975-1980
Lennart Lindgren
J980Fem av stiftets biskopar har under åre ns lopp varit sty rel seordförande för Stiftelsen, Luleå stifts stiftsgård:
1964-1980
Stig Hellsten
Olaus Brännström
1980-1 986
Gunnar Weman
1986-1992
Rune Backlund
1993-2002
Hans Stiglund
2002-
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Arbetsutskottets ordf.
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På hembygdsgården i Jörn finn s det fyra flygfoton, som Erik Norrfors tagit någon gång på
1950-talet, troligtvis 1957.
Denna bild - tagen från nordväst - är en del av ett av dessa foton.
Här ser man många byggnader som har försvunnit:
Skolan med kyrksalen, Klockstapeln, '.Ä!poteket, Enhörningsvillan
Gustafssons uthuslänga där Cafe Lyktan låg, Gamla busstationen
Man ser gaveln på Carl ssons uthus som brann ner 1959.

Besök hembygdsgå rden, titta och minns!

•
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Ska vi tacka ryssen för Luleå stift?
Lester Wikström:
Utkasttillföreläsning 2004-04-1 7 i Luleå domkyrka
När en god vän till mig fick se programmet få r dagens jubileumsfirande, ringde han mig och sa : "Skojar Du
med oss, Lester?? " Han syftade på ämnet får mitt fåredra g: Ska vi tacka ryssen för Luleå stift? Nj a, svarade
jag, det är klart j ag menar allvar. Och så småningom ska j ag fårsöka få rklara vad jag menade.
LULEÅ STIFT

Il )()~

15J

l'h::.J,
.
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IV

När jag få r ett halvå r sedan ble v ombedd att hå lla ett fö redrag med anledning av
stiftsjubileet ville man attjag skulle belysa de senaste hundra åren. Jag svarade att
det klarar jag inte men om jag får belysa så dä r tusen år bakåt i tiden, då kan jag
försöka. Jag fi ck klartecken och på den resan är det. Det var värre än j ag trodde me n
ro ligt ha r det varit. Dagens ve rsion är nog mitt sjunde utkast.

När ma n går till de n mig veterligt senaste fram stä llningen av hur Luleå stift kom till- det är Martin
Bergmans uppsats i Kyrkohistorisk årsskrift 200 l - får man veta att det var en riksdagsma n och
lekmannaledamot från Härnösands stift vid namn Johan Eric Wiksten som vid 1888 års kyrkomöte
motione rade om en delning av dåvarande Härnösands stift och att det var denna motion som blev upptakten
till en debatt som krävde fYra ky rkomöten och fem riksdagar innan målet var nått.
Vem var han då, Joha n Eric Wiksten? Ja, det far man inte veta. Inte mer än att ha n var riksdagsman och
le kmannao mbud får Härnösands stift vid kyrkomötet 1888. När stiftet fyllde 40 år hö ll dåvarande
stiftssekreterare Otto Wersäll ett föredrag om Luleå stifts tillblivelse. Me n inte heller där får man veta vem
ha n va r.
l Norrländsk uppslagsbok kunde jag i alla fall inhämta att Wiksten kom från Öj ebyn och att han levde mellan
1848 och 1895 . Han var alltså e ndast 40 år när ha n på s itt livs få rsta kyrko möte motione rade om en de lning
av Härnösands st ift. Och han vara bara 32 å r när han blev invald i riksdagens andra kanunare få r
Lantmannapartiet. Dessutom var han kommuna lo rdfå rande i Piteå landsfårsamling och ledamot av
Norrbotte ns läns landsting.
För att få veta mer vände j ag mig då till Olov Andersson i Pitebygdens Forskarfå rening. Någon biografi eller
levnadsteckning över Wiksten kände han inte till. Me n Olof kunde snabbt upplysa om att Wiksten var fådd i
Håkansön på hemmanet nr 8, där fastigheten där han föddes, en gamma l Norrbottensgård, fortfarande står
kvar. Hans hustru Eva Maria Hedkvist var dotter till Johan Ulrik Hedkv ist, en halvbror till sågverkspatronen
C A Hedkvist. I samband med giftermå let fårvärvade han hemmanet Öj e byn nr 22.
Patron Hedkvist är ju känd från kyrkohistorie n som en av ledarna få r se paratisterna i Pitebygden- dessa som
hö ll ste nhårt fast vid 1695 års psa lmbok och de andra "gammböckre n" . Hade möjligen Wiksten någon
koppling till separatisterna? Tänkte j ag.
Nja, inte annat än att hans få rsta motio n på kyrkomötet 1888 berö rde en fråga som inte bara angick många av
separati sterna utan också de- och de var ganska må nga - som tog de n fårsta nattvardsgången efte r
konfirmatio nen på sådant allvar att de uppsköt de n tills de kä nde s ig " mogna" får den. Men nä r de så ville ta
ut lysning får att g ifta sig blev det stopp. l Kyrkolagen från 1686 stod det nämligen att ingen skall tro lovas
som inte kan Luthers katekes och har begått Herrens nattvard. Wiksten v ille nu att orde n " har begått Herrens
nattvard" skulle utbytas mot "är berättigad att begå Herre ns nattvard". Det skulle dröja många år innan
Wikste ns ö nskan på den här punkten kunde uppfY llas . J>.y! kolagen ändrar man inte så dä r uta n vida re.
När Wi kste n inför ky rkomötet ska ll tala få r sin motion gör han e n intressant självdeklaration: " Då jag sj elf ej
blott tillhö r statskyrkan, utan äfven hje rtligt önskar dess framtida bestå nd, anser j ag det vara af stor vigt, att
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otidsenliga bestämmelser, som i stäl let för att gagna väsentligt skada berörda institution, snarast möjligt
ändras."
Då vet vi att Wiksten är fast förankrad i Svenska kyrkan. Men vad mer kan vi säga? Uppgiften från Olof
Andersson att han var född i Håkansön gjorde mig nyfiken. Fanns det inte ännu en ledamot på detta
kyrkomöte som var född i Håkansön? Jo men visst! Simon Brandell, kontraktsprosten i Skellefteå, som nu
deltog som prästerligt ombud på sitt fjärde kyrkomöte. Och Simon Brandeli hade 1888 inte glömt sin
förankring i Håkansön l sin almanacka den 9 april detta år, alltså fem månader före kyrkomötet i Stockholm
skriver han: "Skedde besök hos släktingar i Håkansön i samband med prästval." (Det prästval Brandeli syfta'r
på måste ha gällt valet av Gustaf Höijer som kyrkoherde i Piteå lands och stads församlingar).
J sin motion och i debatten i kyrkomötet anförde Wiksten framför allt tre skäl för en delning av Härnösands

stift. Stiftet har en areal som motsvarade mer än hälften av riket. För det andra: Härnösands stift har en
folkmängd större än något annat stifts om man undantar Göteborg och Lund. För det tredje stiftet är i hög
grad vanlottat när det gäller kommunikationer och postbefordran.
Wiksten fick starkt stöd av andra talare. Först av dem att begära ordet är Simon Brandell, som till de anförda
skälen lägger ytterligare ett, nämligen "att i nordligare delarne af Hernösands stift förökas folkmängden
ganska hastigt ijemförelse med Sveriges öfriga landskap". Han påpekar att t ex Skellefteå församling vid
1874 års slut utgjorde 14 000 personer men vid sista folkräkningen däremot 17 305 och att folkmängden i
Byske församling, som 1874 avskilts från Skellefteå församling, ökat från 5 100 till över 7 000 unders
samma tid. Orsakerna till den hastiga befolkningstillväxten finner han i de stora odl ingsmarker som alltmer
tas i besittning av folket. Därtill kommer anläggningen av järnvägen mellan Luleå och Ofoten, som är på
gång, liksom norra stambanan .
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Folkskoleinspektör Jonas Kjell in anförde ytterligare ett skäl, nämligen "den språkförbistring, som råder i de
norra delarne af Hernösands stift". Då utskottet tyckt sig finna, att det icke skulle gå an att sammanslå
Kalmar och Visby stift, har utskottet bland annat äfven stödt sig derpå, att befolkningen derstädes skulle vara
så olikartad, men så olikartad är icke dessa stifts befolkning, mina herrar, som i den norra delen af
Hernösands stift, der den består af svenskar, lappar och finnar, som för h varandra äro verkliga barbarer, och
der det väl kan fordras af en biskop, att han försöker sätta sig in i de olika språken för att direkt kunna
meddela sig med sina församlingsbor, hvilket vi litet lwar veta, att den nyligen aflidne biskopen /alltså Lars
Landgren/ till och med på sina äldre dagar försökte och kände sig pliktig att göra."
En antydan hur jobbigt det kunde vara att vara bi skop i Härnösand ger sedan näste talar, nämligen biskop A
F Beckman, som 1848-1864 varit biskop i Härnösand (därefter i Skara): "Jag har till min efterträdare haft en
man, ehuru redan då hunnen till hög ålder, likväl var utrustad med ovanligt stora kroppskrafter, men det
oaktadt tror jag, att han med skäl klagade öfver, att han i det biskopliga värfvet icke hann uträtta hvad han
önskade.
Särskildt ber jag att få instämma med den siste talaren i hans accentuerande af språkfrågan. Jag tror, att det
svenska samhället, vare sig staten eller kyrkan, gör väl om det icke försummar den nord l igas te delen af vårt
land, hvilket måste ske, om det icke delas i två särskilda biskopsstift. Man får icke försumma att så vidt
möjligt är underhålla och lifva den kultur, hvilken har sin rot och källa i kristendomen och särskildtiden
evangelisklutherska kyrkans bekännelse och tro."
Nästa talare som vältaligt stödde Wikstens motion var chefen för ecklesiastikdepartementet Gunnar
Wennerberg, kanske mera känd som tonsättare av Davids psalmer och som G luntames skald. Han påminde
om att han redan som tidigare ecklesiastikminister ( 1870-75) tagit befattning med denna fråga "men den
mötte då många och stora svårigheter och mycket motstånd. Dessa svårigheter äro nu till största delen
undanröjda.- Det är en orättvisa emot detta halva Sverige, som omfattas av Härnösands stift, och en
orättvisa som redan fortfarit alltför länge, att denna stora del av riket i episkopalt och eforalt hänseende blivit
så vanlottat och styvmoderligt behandlat. Är det nämligen av vikt, att vår kyrka får sina prästmän väl
tillsedda av en episcopus, och att vårt undervisningsväsende ofta och på nära håll kan övervakas eforalt, då
som under senare tider verkat inom Härnösands
kan man lätt tänka sig i vilken svår ställning d~iskopar,
stift, måtte ha befunnit sig. Även bland dem, som varit utrustade med jättekrafter, har måst erkänna, att här
erfordrades mera av en än som vore billigt."
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Den koppling som Wennerberg här gör mellan en biskops övervakning av både kyrkliga ärenden och
skolfrågor ("episkopalt och eforalt") återkom han till i ett inlägg i debatten vid kyrkomötet 1893 men då har
dessa frågor också blivit en militär angelägenhet. Faran från öster kräve r en mora li sk upprustning av
befolkningen i övre Norrland. "Det hör till vårt lands försvar", sa Wennerberg, "att snart hava ordning i dessa
- attjag så må kalla dem- militärkolonier av folk skolebarn, som där skola lära sig det sven ska språket i
stället för det fin ska och svensk fosterlandskärlek i stället för den obestämda, som ständigt vacklar mellan
rysk och svensk. För att detta skall kunna ske, fordras en chefför undervisningsväsendet och icke blott för
kyrkan. Denne måste med sina medhjälpare söka med det allra snaraste bringa någon ordning i detta försvar,
som visserligen är ett fredligt försvar, men lika dugligt och varaktigare, än det som ligger i vapnen."
J sitt inlägg på kyrkomötet 1888 hörde vi Wennerberg anspela på biskop Lars Landgren, när han säger att
även för den biskop som är utrustad medjättekrafter är det en omöjlig uppgift att leda detta stift. Wennerberg
har uppenbarligen tagit intryck av den rapport som Landgren skrev efter en visitationsresa i Lappmarken och
Tornedalen år 1877. Men inspiration till och motiveringar för en försvenskning i lapska och finska
församlingar hämtar Landgren också från den i hans ögon mycket lyckade förnorskningspolitiken i "vårt
brödrarike Norge". En tredje inspirationskälla för Landgren är skalden Esaias Tegner. Såhär skriver
Landgren i sin rapport till domkapitlet och regeringen samt för allmänheten i tidningen Nya
Hernösandsposten 1879: "Att barnungar tycka om finskan för dess veka och barnsliga uttal, som ej behöfver
någo n tungans gymnastik- sådant är ej underligt; men visst må man förvånas, att svenska män kunna
bortlägga 'Ärans och hjeltarnes språk, som rör sig så ädelt och manligt, skön är som malmen dess klang,
säker som solen dess gång."'

De sista raderna är hämtade ur Tegners dikt Språken ( 1817), där Tegner betygsätter olika europeiska språk
Han avslutar dikten med att i romantikens anda hylla svenskan:
"Ärans och hjältarnas språk! Hur ädelt och manligt du rör dig,
ren är som malmens din klang, säker som solens din gång"
och så den sista raden:
"tvätta det främmande smink, kanske det snart är för sent."
Inte utan romantik var inte heller den robuste Landgrens umgänge med same rna. Hans minnestecknare,
lektor W M Carlgren skriver:
'' För finnars och lappars fostrande i svensk anda ifrade han varmt. För den lapska nationalitetens bevarande
såsom sådan hade han visserligen intet sinne; det nationellt nomadiska lapplifvet ansåg han gå sin undergång
till mötes. Men hans omsorg om nomadfolket var icke derföre mindre. Vackert var att se huru nästan årligen
en liten grupp högtidsklädda lappar, som här/alltså i Härnösand/vintertid hade sina kåtor, i synbar
tillgifvenhet och vördnad flockade sig kring den å ldrige biskopen, då han inbjudit dem till såväl timlig
välfägnad som en samtals- och uppbyggelsestund i härvarande bönehus (dvs. Lutherska bönhuset)."

Ryssfaran
För att förstå försvenskningspolitiken och att vi "till vårt lands försvar" behövde "militärkolonier av
folkskolebarn som där skola lär sig det svenska språket i stället för det finska och svensk fosterlandskärlek i
stället för den obestämda, som ständigt vacklar mellan rysk och svensk" måste vi säga något om det som
kallades ryssfaran.

lit

Efter 1809 hörde ju Finland till Ryssland. Från 1890 ökade i Finland tecknen på en "russifiering",
förryskning. Riktigt allvarligt blev det 1898 när den ryske kejsare n utsåg e n hög militär, förre
generalstabsofficeren Nikolaj Bobrikov till generalguvernör över Finland. Bobrikov ville begränsa självstyret
i Finland och det sågs i Sverige som ett växande hot. Sverige svarade bland annat med att 1900-1902 bygga
Bodens fästning. En av de ivrigaste förespråkarna för fästningen var förresten Jakob Boström, statsministern,
och därmed har jag nämnt den tredje pitebon och han som hade det avgörande ordet i beslutet att Luleå stift
kom till.
Vi som gjorde vår militärtjänst för så där 50 år sedan är väl medvetna om att fienden alltid kommer från
nog gjort det ända sedan tidig medeltid. Fast
öster, möjligen nordost. När jag nu tänker efter så har fi~en
då måste vi minnas att på den tiden, tidig medeltid alltså, existerade inte några nationella gränser på
Nordkalotten. Däremot kan man tala om handelsområden och områden där vissa grupper ansåg s ig ha rätt att
uppbära skatt. Karelare, kväner, birkarlar och andra uppträder ibland både som handelsmän och
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skatteindrivare. Det kunde t o m hända att samerna betalade skatt åt tre håll: Novgorod/ Ryssland, Sverige
och Danmark/Norge.
För att få ordning i intresseområdena slöts ett avtal år 1323 i Nöteborg, en liten ort som ligger i
Ingermanland på en ö vid flodenNevas utflöde ur Ladoga. Det var ett avtal mellan det svenska riket och
fursten Jurij i handelsrepubliken Novgorod. Dessvärre finns inte denna fredstraktat bevarad i original och
den har därför blivit föremål för olika tolkningar. Klart är att två geografiska punkter nämns: Pyhäjoki och
Ishavet. Floden Pyhäjoki rinner ut i Bottenhavet lite söder om Uleåborg. Mitt emot på svenska sidan ligger
Bjuröklubb och ibland har detta på rysk sida tolkats så att Novgorod/ Moskva skulle behärska området norr
om denna gräns, alltså ungefår från Skellefteå och ända upp till Ishavet, en tolkning som Sverige naturligtvis
ville bestrida. Den mest sannolika tolkningen, menar många forskare i dag, är att man måste utgå från att
Nordkalotten på den här tiden var ett ingenmansland, att det alltså inte var tal om nationsgränser, däremot
skulle man kunna tolka överenskommelsen så att båda parter var fria att bedriva handel inom området och
driva in skatt, där det gick.
Det är mot den bakgrunden som Sverige och inte minst Svenska kyrkan genom sin ärkebiskop inleder en
kraftig och mycket målmedveten expansion norrut. Stormän från Uppland och Hälsingland får förläningar
särskilt i älvdalarna. Lule älvdal t ex delas mellan tre stormän och ärkebiskop Olof Björnsson, ärkebiskop
1315-1332.
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Ända sedan Kalmarunionen ingicks 1388 hade det varit bråk om vem eller vilken regent från vilket land som
skulle styra unionen. Den här osämjan kunde leda till katastrof, om "ryssen" skulle komma. Och det var
precis vad som hände hösten 1495, när en rysk här ryckte in i Finland och belägrade Viborg. Viborg klarade
sig med ett nödrop ("Viborgska smällen") men kriget fortsatte med ömsesidiga plundringståg. 1495 brände
ryssarna Torneå. Nu kan vi också tala om "ryssarna" i mer egentlig mening; 1478 hade nämligen Moskva
tagit kontrollen över Novgorod.

l EnHänh
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Bakgrunden till oroligheterna 1495 var att den nordiske unionskungen Hans i Köpenhamn ingått ett fördrag
med storfursten av Moskva, Ivan III , för att de gemensamt skulle "trycka dit" Sverige. Jakob Ulfsson,
ärkebiskop 14 70-1515 hade stora både ekonomiska och andliga intressen här uppe. Ärkebiskopen hade fått
Norrbotten som förläning och det gav honom stora inkomster. Ärkebiskopen begärde militär hjälp från
riksföreståndaren Sten Sture (d ä, c:a 1440 - 1503) men eftersom fred kunde slutas i mars 1497, behövde
aldrig militären ingripa.
Att ärkebiskopen 1482 hade fått de nio kustsocknarna från Umeå i söder till Särkilax i norr i förläning gav
honom stora inkomster, bl a genom laxfisket och skinnhandeln och det kan ha bidragit till de många
kyrkbyggena denna tid. Hans heraldiska vapen kan vi f.ö. se i Nederluleå kyrka framme i koret till höger.
Det dateras till just den här tiden, 1497. Sannolikt är det nu, alltså omkring 1496/97, som Nederluleå kyrka
förses med skyttegluggar mot norr och nordväst. Barbro Flodin från Riksantikvarieämbetet skriver i den bok
om Nederluleå kyrka som hon gav ut 1998 att både norra och västra stigluckorna i bogårdsmuren sannolikt
tiänat "som skyttegluggar för ett aktivt försvar" och tillägger att dessa stigluckor tillsammans med den gamla
bogårdsmuren bildade en befästning. "Dessa stigluckor intar en särställning inom det medeltida svenska
materialet, då inga andra stigluckor med bevarade inbyggda försvarsanordningar är kända" (Flod in s. 30).
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Jag menar att de många stenkyrkor som byggs här uppe i kustbandet omkring år 1500- Umeå, Bygdeå.
Lövånger, Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix, Torneå-sannolikt inte bara skulle manifestera den kristna trons
frammarsch utan också befästa de svenska intressena gentemot ryssarna och Danmark/Norge. Jag anser det
inte osannolikt att Nederluleå kyrka var tänkt som någon form av katedralkyrka och biskopssäte men så kom
reformationen och Gustav Vasa mellan och han var som bekant minst av allt intresserad av nya biskopar,
hans intresse var att dra in kyrkans egendomar.
Gränsen mellan Sverige och Ryssland fastställdes inte förrän 1595. Det skedde genom ett fredsavtal som
slöts i Teusina (i nuvarande Estland). Genom det fredsavtalet fick Sverige ett eget territorium vid Ishavet
några mil öster om Varanger. Det var något so,pjrSverige kämpat för ända sedan 1300-talet. Ett viktigt motiv
var att Sverige på det sättet ville skilja Danmark/Norge från Ryssland. Sverige fick också rätten att ta upp
skatt från samerna i Enare och Torne lappmarker (tidigare hade ryssarna haft den rätten) och längs
havskusten frå n V aranger och västerut.
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för att skydda Sverige mot ryssarna eller för att bekämpa ryssarna- beroende på från vi lken sida man ser
saken- hade Gustav Vasa i mitten av 1500-talet satt upp en fånika (ung. regemente), vilken som mest
omfattade 600 man från området mellan Umeå och Vasa. Höv itsman för denna fånika blev 1582 Per
Olofsson, som för övrigt kom från mina (eller rättare sagt min fars) hemtrakter, nämligen Östanbäck, norr om
Skellefteå. (Hövitsmannens broder Mats är för övrigt min fffm fffm fft) Hans hustru Margareta
Königsdotter frå n Baggbö le i Umeå var syster till ärkebiskopen Petrus Kenicius. Nåväl, denna hövitsman var
med i det härtåg som 1589, J 590 och 1591 försökte ta makten över handeln på Kolahalvön, brände ne r
klostret P e ~enga
osv.
IS

Varför nämna detta? Nja, jag gör det mest för att visa att när man böjar gräva i s in egen historia visar det s ig
att också mina egna förfåder kan ha varit med i striderna mot ryssen och ka nske t o m bränt kloster. Den här
tiden gällde krigen inte bara hande lsområde n utan också det som man just då uppfattade som den rätta tron.
Det är ju för väl att vi idag genom Barentsrådet fått igång ett fint samarbete mellan kyrkorna på Kolahal vön.
Allt detta sagt som bakgrund till bildandet av Luleå stift för hundra år sedan, där initiativet kom från en
pite bo på kyrkomötet J 888 me n där det krävdes fem riksdagar innan det avgörande beslutet kunde tas. Men
där fanns väl inte ryssen med? Nja, va r inte så säker.

m
e

Gustaf Boström, Laestadiusättling och den som räddade Luleå stift
En hu vudperson i kampen för ett Luleå stift var utan tvekan Lars Landgrens efterträdare som biskop i
Härnösand, Martin Johansson, han som vägrade att ge upp och som på ett tidigt stadium insåg att en delning
av Härnösands stift skulle bara kunna ske om två andra stift slogs samman, Visby med Kalmar eller Kalmar
med Växjö.

Boström, Erik Gustaf, l 842- 1907, politiker, godsägare,
stats m in ister l 891 - 1900 och l 902- 05, finansminister och
utrikesminister
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Till samma slutsats hade också statsmin istern Gustaf Boström, kommit. Men både Johansson och Boström
hade två formidabla motståndare att övervinna: Hans Majestät Konung Oscar Il och dennes rådgivare,
biskopen i Västerås Gottfrid Billing.
Bi lling förlorade den kampen, eftersom han överskattade Kungens betydelse. Kungens misstag var väl att
han förlitade sig på Billing men inte såg att dennes inflytande var beskuret eftersom han stod utanför
regeringskretsen.
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Inledningsvis hade Boström legat lågt i frågan om stiftsdelning. Men inte minst omsorgen om Norrla nds
försvar och näringsliv fick honom att inse att en biskop behövdes däruppe, va rfö r inte i Luleå?
Boströms hjärta klappar uppenbarligen för norra Sverige. Va r det för att han hade s ina rötter här? Hans
farfar, Christopher Jo hansson Boström ( 1760- l 829), var borgare och skeppstimmerman i Piteå. Hans far,
Eric Samuel Boström ( 1804-54) var 4-männing med Lars Levi Laestadius. Men vad visste statsm inistern om
sin norrländska härstamning, till exempel att släkte n Boström via en Laestander härstammade från den Johan
Nilsson ( 16 J5-97) som via en tjänst som lärare vid Piteå ~o
la blev kyrkoherde i Arjeplog l 662 och anfader
till s läkte rna Laestadius, Laestander och Boström?
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Ja, att statsministern hade sina rötter i Pitebygden, det tror jag att han var medveten om. Men någon djupare
förståelse för det pietistiska fromhetslivet där uppe hade han nog inte. l synen på kyrkan tycks han ha varit
påverkad av sin farbror, professorn i praktisk filosofi Christoffer Jacob Boström, som förnekade det mesta av
kyrkans läror. Som exempel kan nämnas att när statsm inisterns syster Ebba Boström, hon som grundade
Samariterhemmet i Uppsala, upplevt sin omvändelse blev hon förbjuden av syskonen att tala med deras barn
om Jesus.
Nej, statsministerns intresse för ett stift i norr var nog enbart politiskt. Det gäl lde Sveriges gränser. Skulle vi
kunna motivera att åtminstone Tornedalen sku lle vara svenskt måste befolkningen där lära sig svenska. Och
ansvarig för skolundervisn ingen var domkapitlet och ytterst biskopen. Det är mot den här bakgrunden vi ska
se den språk- och skolpolitik som den tillträdande biskopen Olof Bergqvist sedan förde och som blev ganska
förödande för de samisk- och finsktalande i stiftet.

L

fl

n

Det
De·
kak·

I och för sig var också Oscar Il aktivt engagerad i försvenskningsprocessen. Av rädsla för ryska anspråk på
svenskt territorium ville han stoppa "utbredningen av finskt tungomål" i Norrbottens län. Men sannolikt av
rädsla för att förlora det starka stöd som han hade i Visby, Kalmar och Växjö stift fick det inte ske till priset
av att t ex Kalmar eller Visby stift drogs in.

Efter 1904
Hittills har vi talat om tiden före 1904. Jag har försök plocka fram några händelser och några personer som
jag tyckte att det fanns anledning att erinra om en dag som denna. Anledningen till attjag inte ansett mig
kunna ge en hi storisk överblick över stiftets hundra år är bland annat att jag inte varit placerad här i stiftet de
senaste decennierna. Jag prästvigdes för Luleå stift 1954 och kan alltså i dagarna fira ett halvsekelsjubileum
av den högtiden just i denna kyrka. När jag i början av 70-talet fick rikskyrkliga uppdrag i Svenska kyrkans
mission och Svenska kyrkans centralstyrelse märkte jag att jag i prästmatrikeln hamnade under Uppsala stift
men jag kan försäkra att jag trots det alltid känt mig som lulestiftare.
Efter pensioneringen har jag varit sekreterare i Svenska kyrkans samiska råd och varit ledare för två samiska
projekt: Översättningen av Nya testamentet tilllulesamiska-den överlämnades för två månader sedan och
En ny lulesamisk psalmbok- den beräknas bli klar till årets kyrkomöte i oktober.
En dag som denna fylls vi av tacksamhet. Är det ryssen vi ska tacka för att vi fick ett Luleå stift? Det var den
lite utmanande frågajag ställde till mig själv för ett halvår sedan, när jag började funderna över den här
dagen och de senaste tusen åren här uppe. Bakgrunden till den frågan hoppas jag att mitt fördrag har gett.
Ska vi tänka på enskilda personer har jag fårsökt lyfta fram några som varit bortglömda men som i ett
inledningsskede betydde mycket. Jag tänker på Johan Eric Wiksten och
Simon Brandeli som säkerligen hade samarbetat i uppläggningen av hur
de skulle argumentera på kyrkomötet 1888. Men jag dröjer också i stor
tacksamhet till Martin Johan sson, Härnösandsbiskopen som aldrig ville
ge s ig (fast på slutet var han nära att ge upp, om sanningen ska fram)?
Eller Gustav Boström, statsmin istern. Men låt oss framför allt tacka
Gud för Luleå stift, som betytt så mycket för så många av oss. I
jubileumsboken Ar av liv läser jag om människor som berättar om Guds
förunderliga vägar. Någon säger: Guds kvarnar mal. Men de mal
långsamt. Ja, så var det väl med tillkomsten av Luleå stift också. Guds
kvarnar malde, men det tog tid innan de malt fårdigt. Men produkten,
brödet, blev- och blir- tillli v får många.
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Tankar kring cafeerna i Jörn
Harry Åkesson

Detta är ingen komplett utredning av antalet ca.{eer i Jörn utan resultat av de uppgifter, som jag
.fick vid sidan om när jag skrev om näringslivet i Jörn 1993. Dessutom bygger det på egna
minnen och vad jag hört berättas. Della är väl närmast ett kåseri.
a

Det var/är något speciellt med cafeer. De flesta av oss har trevliga minnen förknippade med dem.
De var träffpunkter, ett ställe där man kunde koppla av och där fanns bakelserna, wienerbröden,
kakorna och annat gott, som man sällan hade hemma till vardags. Det var inte många som hade eget
pojk- eller flickrum dit man kunde ta hem sina kamrater och sitta och lösa världsgåtorna. Cafeet var
perfekt om en pojke ville bjuda ut en flicka. Äldre "tanter" träffades och skvallrade om de senaste
nytt i byn. Männen tog sin avkopplande fikapausen där tillsammans med kompisar. Kort sagt cafeet
var en miljö som passade alla åldrar och både förnäma damer och råbarkade karlakarlar.
Föreningar utan egen lokal hade sina möten i de större cafeerna - i Jörn Lindströms och Eklunds.
Där blev man serverad vid borden av söta servitriser i vit blus och svart kjol. De kom med
kaffekannor i porslin i olika storlekar beroende på hur många koppar man beställt.
Man kunde lyssna på musik från en jukebox och på cafeets utsida satt ofta en godisautomat och en
cigarettautomat
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När gamla bekanta möts i hembyn, så kommer ofta repliken. "Tänk så många cafeer det fanns forr!"
och så är minnes-samtalen igång. De flesta cafeer fOrsvann under 70-talet. Det fanns en period när
det var nästan omöjligt att få sig ett fika även på större orter. I dag har den gyllene tiden från
20-, 30-och 40- talen kommit tillbaka men i en annan form. De mysiga cafeerna har ersatts av
kaffehörnor på vmuhusen och gatukök mm. Men det gäller städer forstås .
Föregångarna till cafeerna i Jörn var bagerier. När ett bageri började servera kaffe och kallades
konditori vet jag inte men här skiljer jag inte på dem. Redan i slutet av 1800-talet och l 0-15 år
framåt fanns i Jörn en bagare som hette Ernst Hugo Lindberg. Han hade bageri i ett litet hus som
låg där Lindströms cafe senare fanns. Kanske det var samma hus som byggts på. Lindberg var
mycket aktiv godtemplare och bland bagerilärlingar fanns en ung John Landström, som blev IOGTlogens forste ordförande (LT) 1898. Därav tidsbestämningen. Senare blev Landström konditor i
Ursviken. John Landström var en god historieberättare och var även känd som "Gästgivaren i
Hjoggböle" under Barnens Dags- festerna. Där, i restaurangen Bondstugan, underhöll han gästerna
med sina skrönor.

s

På skylten till vänster står det
"EH Lindberg Bageriaffär "

I Lindbergs lokaler hade sedan Märta Bohman bageri
och cafe. Hon blev JA Carlssonsandra
#;1 ~
hustru och bodde kvar i övervåningen även sedan cateet bytt ägare.
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Jag kallar huset Lindströms. För de som är något yngre heter det Bryggmans och för de allra yngsta
(nu 40 år) Berntz beroende på just de olika ägarna.
Efter Märta Carlsson har cafeet drivits av Sundvalls, Nancy Lindström- Bryggman
och Bernt Bohman som med Berntz cafe blev siste ägaren. Han stängde sommaren 1976.
Nu är det vackra huset rivet. Delar av inredningen flyttades f.ö. till Karins Cafe vid Nordanåmuseets reception. Ä ven detta sista spår är borta nu .
Nästan mitt emot Lindströms låg Jonssons cafe. Ernst Jonsson- MotorJonsson- var en
mångsysslare. Han hade taxirörelse, sålde fisk från en liten lastbil med flaket full med
silverglänsande strömming. På lördagarna och vid fotbollsmatcher sålde han varm korv och glass.
Glassen var hemmagjord och lite gulare än dagens. Därav historien om mannen som kom fram till
Jonsson och frågade: "Sälj du smöre?''
På cafeet brukade Ester Johansson ibland sitta och spela piano för gästerna. Detta lockade en del
ynglingar från byarna. Om det var musiken eller Ester som drog vet jag inte. Jonsson kunde också
bjuda på musik från en gammal trattgrammofon, som i dag skulle varit en stor raritet.
I järnhandlare Utterströms hus hade Seduria Backman ett litet cafe. Ingången var på södra gaveln.
Det bör ha varit på 30-talet, före "kriget" som Seduria höll till där- vackra Seduria.
Vid bron över Grundträskån sta11ade Nils Stenman bageri med kaffeservering., dvs det var två av
hans barn John och Nancy Stenman som skötte cafeet och i bageriet bakade Nancy Berglund. Det
handlar om 20-och 30-talet.
Stenman började först i en lokal nere vid stationsgatan på norra sida vid Nya Hotellet. De lokalerna
övertog Verner Eklund med sitt OV Eklunds bageri. Efter en konkurs startade Eklund om i hustrun
Tildas namn TM Eklunds cafe & bageri. Återigen övertog han Nils Stenmans lokaler. Huset vid
Grundträskån hade blivit ledigt sedan Stenman slutat. Cafeet kallades i vissa kretsar för "Slussen",
orsak okänd, jag kallar det Eklunds.
Sture Eklund, som övertog rörelsen efter foräldrama skapade receptet till en kaka, "Godbiten",
som såldes över hela landet Gag hittade den på ett Åhlens cafe i Stockholm). Receptet som var
hemligt överläts efter hans död men tillverkningen upphörde efter några år. Kopior dök snart upp
men de kunde inte mäta sig med originalet.
Sture och en annan bagare Gideon Hägerholt på Lindströms kom att betyda mycket för
skidklubben Järven under dess storhetstid på 50- och 60-talet.
På Eklunds satt en tavla målad av John Bedigan, en av "engelsmännen", som var internerade i Jörn
sommaren 1940: Den satt där som ett minne av några spännande annorlunda månader i Jörns
historia. Tavlan finns nu på hembygdsgården i Stavträskgården.

Sjömannen och senare sjökaptenen John
Bedigan vid sin tavla som nu hänger i
Slavträskgården på hembygdsområdet,.
(Foto: Hany A;

Eklund öppnade på 40-talet ytterligare ett6t"l cafe,
Eklunds övre, i uthuslängan vid Enhörningsvillan,
~
där Hj. A Gustafssons haft tunnbrödsbageri. Det fick senare namnet Cafe Lyktan.
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I lokalerna nere vid stationsgatan har ytterligare några cafeidkare hållit till, Herbert och Nancy
Eriksson på 40-talet och Eva Bohman på 50-talet.
I Björklunds fastighet vid Storgatan, mitt emot skolan, hade fröknarna Markström en liten
brödbutik. Ägare var Hanna Markström och till sin hjälp hade hon en yngre släkting Dina.
Fastigheten hade en fin trädgård mot söder och man fick gå genom en liten häckalle fram till
butiken, lummigt och vackert. Under en period på 40-talet hade Hanna skolbespisningen i en lokal i
övre våningen. Barnen fick med sig en morot att knapra på efter maten, men många slängde den i
snödrivan utanför. Det måste ha sett märkligt ut när snön smälte.
I en större lokal i bottenvåningen kunde man hyra för samkväm t.ex. efter begravning.
När busstationen flyttade in i huset med bensinmack mm så försvann grönskan. Rörelsen övertogs
av den yngre släktingen Dina Markström som gift sig med bagaren Alfred Nilsson. En kortare tid
drev en murare(!) Jakobsson cafeet som under tiden fått namnet Kaffestugan. Sista ägare var Alflid
Bohman, som efter 26 år stängde för gott 1975.
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Alla dessa cafeer är nu borta. Det senaste låg i Carlssons affårslokal, östa delen där Carlssons
manufaktur legat. Det var Cafe 31 en kombination av grillbar och cafe. Även detta cafe bytte ägare.
Bland de som drev det var Britt Ingrid Brännström och Ines Rannerud , som var den siste. Det
stängdes för några år sedan- mycket saknat, bl.a. av de gubb- och tj ej-fikagäng, som träffades där
en gång i veckan. Som mest fanns det sex- sju cafeer samtidigt i Jörn.
Nu kan man köpa kaffe hos Harry Olofsson i hans bensinstation och vissa dagar är Rallarrosen i
järnvägsstationen öppen och på fredagarna serveras det kaffe med våfflor i pensionärslokalen i
Centhuset
Namnen Nancy och Bohman tycks vara mycket gångbara i konditorkretsar.
Fyra Nancy: Lindström, Stenman, Berglund och Eriksson samt fyra Bohman, Märta, Bernt, Eva och
Alfild. Finns det ingen Nancy Boman som kan lyckliggöra samhället med ett nytt, gammeldags,
mysigt konditori?

n

1

Eklunds nedre

Jonssons
På skylten står det
"Caje och bilstation"

Björklunds villa som senare blev Jörns
Busstation. Ingången tillfröknarna
Markströms/Kaffestugan längst till
höger.

l,
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Månen
Per Andre

"En kort anekdot om Månen, ett gammalt minne som har dykt upp." Så skriver Per Andre om
detta lilla stycke.
Som biträdande jägmästare i J örns revir inom domänverket hade jag i december 1958 legat över
några nätter i Myrheden. Samtidigt fanns där Anders Hedin, även han biträdande jägmästare men
inom överjägmästaredistriktet Traktens utbud av nöjen var väl inte så stort så jag passade på att en
kvällläsa "Ortsnamnssällskapets i Uppsala årsskrift" som nyss utkommit. Där fanns bl. a. en artikel
av Gösta Holm om höjdnamnet Månen i Lövångers socken.
Denna artikel studerade vi båda alldeles extra noga. Vid den gemensamma hemresan till Skellefteå
följande dag skulle vi nämligen passera ett nedlagt och rivet kronatorp som kallades Månen. Skulle
vi kunna utreda varifrån det namnet kommit?
Gösta Holm anger två alternativa förslag till namnets uppkomst i Lövånger (här mycket förenklat!):
l. Man, "hästman" som i bl. a. Dalarna och Värmland är ett vanligt terrängbetecknande appellativ
(låg ås med skog), genus femininum.
2. Mån, som i "landmån", "jordmån" (en otäck landmån = en otäck motlut), genus maskulinum.
Vi antog att Holms utredning um Månen i Lövånger också kunde duga i Jörn och tänkte dagen
därpå i förbifarten ägna oss åt ortsnamnsforskning rörande torpet Månen. Olika former i dativ
kunde antyda vilket alternativ som gällde.
Följande dag kom vi så småningom till ett virkesavlägg vid Byskeälvens södra strand, ungefår mitt
för gårdarna i Stryckfors. En bit norröver skymtade höjden där Månen legat. De fyra kuskarna, som
alla var från närmaste trakten, hade då kommit ner med sina timmerlass, skött om hästama och lagat
middag vid elden. När det var dags för kaffet slog vi oss ner hos dem och började med Månen. Att
fråga direkt vad Månen kallades i dativ ansåg vi väl lönlöst, så vi funderade om ställets historia,
varför någon slagit sig ner uppe i berget ovanför en mycket brant backe. Vi surrade länge runt
torpets nedläggande för tio år sen och om någon som flyttat in utan tillstånd när byggnaden stått
tom. När denne äntligen försvunnit skyndade man på med rivningen.
Vi hoppades på att någon spontant skulle säga "oppi Månom" e. dyl. vilket betytt att namnet var
maskulinum. Men det var omöjligt. Till slut tyckte väl kuskama att vi var alltför tokiga så vi måste
avslöja vad vi var ute efter.
Men namnet Månen har väl ändå en trolig samhörighet med ordet landmån. Landmån är ovanligt
dryg upp till torpet.
På byråkratsvenska hette torpet egentligen "odlingslägenheten Östbo" (den låg Öster om "torpbyn"
Grön bo). Torpet anlades 1916, bytte innehavare flera gånger, stod öde en tid och nedlades redan
1947. Siste innehavaren fick i ersättning för på torpet nedlagt arbete l 468 kr (vilket beslut kung
Gustaf och finansminister G E Sträng högtideligen undertecknat) .
.:
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Torpet kallades a ldrig Östbo av de närboende, bara Månen. Kan platsen ha hetat Månen redan innan
torpet anlades? På äldre lantmäteri- och skogskartor finns inte detta namn. På nutida topografiska
kartor finns däremot namnet Månen ordentligt angivet. Vid en av Ernst Westerlunds många
studiecirklar 1973-74 nämns Månen men det ges ingen förklaring till namnets ursprung.
Varför torpet Östbokallas Månen fick Anders och jag ingen klarhet i och inte heller var namnet
kom ifrån.
Men en trevlig pratstund vid kaffebrasan fick vi, det minns jag fortfarande. Och dåliga
ortsnamnsforskare var vi förvisso.
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Månen låg 1 km från landsvägen och 75 meter högre än heden
nedanför. Numera går det bilväg ända fram, den kommer norrifrån.
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l maj gjordes utgrävningar öster om församlingsgårde n. De utgör en del i
undersökningen av den sk Kungsgropen.
Arkeologerna Lillian Rathje och Daniel Eriksson ledde arbetet.
Fynd från 1700-talet har hittats, men man hoppas att analyserna ska visa att det
legat en hamnanläggning här för 600 -700 år sedan. Vi ser med spänning fram
mot utvärderingen av de prover som togs.

J detta snitt ner i jordlagren har man
hittatföremål som ska analyseras
vidare.
På bilden ses i bakgrunden Daniel
Eriksson, arkeolog vid Umeå
universitet och närmast hans
medhjälpare Nils Vik/und, Skellefteå
(Foto Harry Åkesson)
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Xu{turresan 2004-08-28
Harry Åkesson

Årets kultunesa gick den 28 augusti. Den nya turistbussen var fylld till sista plats dvs
61 passagerare. Reseledare var Tage Nilsson och Birgitte Grön/und. Ulf Lundström guidade hela
resan. I planeringsgruppen ingick även Göran Wahlberg.
Resans forsta mål var den gamla kvarnen i Överklin ten. Entusiastiska ortsbor har lagt ner ett
enormt arbete för att- rent bokstavligt - få byggnaden på fötter. Den var mycket nedgången och på
väg att glida ner i Rickleån. Det gamla huset har fått en helt ny inredning med konferenslokal,
matsal, övernattningsrum och bibliotek. Kaffe serverades. Guide var Inge Lindström.
Nästa anhalt var Bruksmuseet i Robertsfors. Där tog Sture Bäckström emot och berättade
om hur hemmanet Edfastmark blev Robertsfors Bruk och om ortens senare utveckling via
sågindustri, massatillverkning, skeppsbyggeri, mejeri mm till dagens industriort med bl.a.
tillverkning av industridiamant Museet är inrymt i det gamla sädesmagasinet, en ouppvärmd
trevånings tegelbyggnad.
Efter museibesöket fick vi en bastant lunch i gymnasiets Hotell- och restaurangskola i
Brukspatronen.
Nästa stopp blev Bygdeå kyrka. Den var länge Sveriges nordligaste kyrka, dvs med anor från
medeltiden. Kyrkan är sparsamt men smakfullt utsmyckad, men det som finns är verkliga rariteter.
Tyvärr så har kyrkan utsatts får några stölder och bara en liten del av stöldgodset har återfunnits.
Sakkunnig guide var Valter Asplund..
Resan gick sedan till Guruboda hed där vi fick besöka den gamla exercisplatsen där de indelta
soldaterna gjorde sina möten. Gerhard Johansson berättade med hjälp av en uppbyggd modellplan
om hur övningsfålten sett ut och om livet i anläggningen under övningsveckorna.
På själva området är det flesta byggnaderna borta- rivna eller flyttade- men det finns kvar spår
och med hjälp av fina informationsskyltar och lite fantasi kan man lätt orientera sig i området.
Nu var det dags for kaffe igen och det fick resenärerna i Stenforsgården. Där fanns dessutom en
loppisaffår och en antikhandel, som naturligtvis lockade. Några inköp gjordes och sedan återstod
bara hemresan.
Enligt resplanen skulle vi vara hemma kl 18 och en minut före utsatt tid stannade bussen framför
ingången till museet.
De ansvariga för resan har all heder av arrangemanget och Ulf Lundströms guidning under hela
fården var minst lika intressant och givande som resmålen, precis så bra som man kunde vänta av
honom. Dessutom hade vi tur med vädret.
Vi ser med spänning fram mot nästa års resa. Man lär sig mycket och får upp ögonen för många
utflyktsmål som även gamla västerbottningar inte känner till eller har besökt.
Som infödd inlandsbo ser man med avund på alla gamla historiska minnesmärken som kustbygden
kan locka besökare med.
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De som vill kombinera motion med lokalhi storia har ratt två nya
möjligheter,
Kyrkstigen Burträsk- Skellefteå och Hälsans stig. Till dessa två
vandrings- och promenadleder finns nu tryckt mate rial, som
berättar om intressanta sevärdheter man passerar.

Kyrkstigen- en vandring från kyrka till
kyrka Burträsk - Skellefteå
Kyrkstigen är en vandringsled på ca 40 km.
Det går att cykla delar av sträckan.
Skellefteå museum har tagit fram en folder med en karta
som visar vandringsleden och som ger korta
beskrivningar av det man passerar.
För ytterligare guidning kan man kontakta Burträsk
sockenstuga, Ostens hus Burträsk eller Skellefteå
kommuns turistbyrå.
En valldnng fl-ån ky•-k21 till kyrka
Bortrask - S\u:llc ftt>ii

Foldern är gratis. Den kan hämtas på kommunens
Informationsbyrå.

Sevärdheter längs Hälsans stig

Sevärt längs
Hälsans stig

-En kulturell guide längs Hälsans stig på ömse
sidor om Skellefteälven i Skellefteå.
Detta är en mycket innehållsrik bok på 82 s idor
inbunden och rik på bilder.
Den är framtagen av Barbro Dahlberg, Ulf
Lundströin och Göran Wahlberg även med bidrag
av Lars Jonsson och Per Andre.
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Utgivare Skellefteå hembygdsförening
Pris: 150 kr

Ordspråksboken
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En samling ordspråk, talesätt och ramsor från
Skelleftebygden i Västerbotten och Jakobstadsnejden
i Österbotten.
Häftet är ett resultat av cirkelarbete 1998 - 200 l men
även materiel från tidigare cirklar.
Utgivare: Dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i
Umeå tillsammans med studieförbunden
Vuxenskolan, Skellefteå och Svenska
studiecentralen, Österbotten.
Redgrin~la
Wennstedt, DAUM, Umeå.
Pris l 00:Häfte på 94 s idor
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Xommande arrangemang
Den 20 november kommer kulturdagen "l Ernst Westerlunds fotspår".
Programmet är inte klart i detalj, men huvudte mat blir naturligtvis någon gren av
den lokalforskning som Skellefteå är så känt för.
Föregångsmannen Ernst Westerlund tillsammans med Eivor Andersson
lanserade hembygdsforskning i studiecirkelform och skapade även en modell för
byaböcker.
VidEW-dagen delas Ernst Westerlundpriset ut. Det ska gå till
"person eller organisation som i Ernst Westerlunds anda utfött en förtjänstfull
lokalhistorisk insats"
Se även annons i NY.

FB
~

- L:

-R
-E
-S

Förslag till pristagare
kan inlämnas av enskild eller organisation.
Vill du föreslå en kandidat till priset, så lämna in förslaget med motivering till stiftelsens
ordförande
Albert Magnusson, Bodan 61 , 930 l O Lövånger.

[
Österjärns kyrka

Österjärns kyrka i vinterskrud
väl synligfrån 95-an på norra
sidan om Österjärnsträsket
(Foto H. Å)

Österjäms kyrka byggdes 1855-57.
Jörn var då kapellförsamling under Norsjö församling.
Kyrkan var en kopia av Norsjö dåvarande kyrka. Även orgeln kom från Norsjö.
Orgelbyggare var Olof Andersson-Alarm, Bjurträsk Norsjö.
Kyrkan har renoverats några gånger. Den senaste större ombyggnaden var 1954-55
Jörn blev egen församling 1892 d.v.s. året innan stationssamhället började byggas.
Kyrkan var församlingskyrka fram till 1974 då St Mikaelskyrkan i Jörn övertog den
ställningen- inte populärt i kyrkbyn ~sterjöm.
Österjäms kyrka används numera framför allt vid vigslar och begravningar.
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Program vid Lokalhistoriska dagar i
i

JÖRN
Folkets Hus 8-9 okt S:t Mikaelskyrkan lO oktober 2004

lV

Fritt inträde till alla arrangemang
ör

FREDAG 8 okt kl18- 21

FH Centsalen
Något om samisk språk- och kulturforskning
Friluftsanläggningen Storklintas- en seger för jörnsandan
Anton Wikström Fjärdingsman, riksdagsman, tidningsman
Vad sysslar Demografiska Databasen - DDB med?
Inbjudan till Rallarrosen

- Olavi Korhonen
- Lars Öster
- Rolf Granstrand.
-Elisabeth Engberg
- Siv Berglund/U lla Larsson

LÖRDAG 9 okt
kilO- 13

l DDB-Iokalerna

Sök dina rötter

Demografiska Databasen hjälper dig att finna dina rötter. Ta
med namn och data, för någon släkting, född omkring år
1900 eller tidigare!

kl 10-12

Lokal Järnvägsstationen

Rallarrosen

Öppet hus med utställning, försäljning, fika

kl13 -16
- Göran Marklund,
- Thore Sjöström.
- Barbro Viklund/Thore Sjöström.
- Gundalill Karlsson

FH Centsalen
Nasafjällsvägarna
Konstnären Mattes- Herman Tomasson
Ordspråk i öst och väst
Gemenskapstankar i Skottland

kl 18-20

FH Centsalen
ABF bjuder på Kulturcafe
Gunnar Enqvist sj unger och berättar om Birger Vikström och den beryktade palten
Fritt inträde
Fika 20 kr.

SÖNDAG 5 okt
kl 11.00
kl12.30

S:t Mikaelskyrkan
Lovsångsgudstjänst med S:t Mikaelskören och en dansgrupp
Predikan av Egil Johansson
Mötets avslutas i samband med Kyrkkaffet i Församlingssalen
Egil Johansson medverkar

Under fredag och lördag bokbord för försäljning av byaböcker och annan lokalhistorisk
dokumentation.
Huvudarrangör: Föreningen för Skellefteforskning- SKEFO
Medarrangörer:
ABF Jörn, Jörns hembygdsförening, NV, Jörns församling.
Demografiska Databasen, Jörns FH, Hälsogemenskapen Rallarrosen
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Ske{{efteå Loka{liistoriska yorta{för forsknina ocli liem6yga
Tanken på en lokalhistorisk portal, en gemensam plattform for all lokalhi storia i Skellefteå, har
funnits i några år. Under denna portal skulle alla föreningar och institutioner, som sysslar med
sådan forskning erbjudas plats.
Framställandet av portalen har finansierats av EU strukturfonder och Skellefteå kommun.
Projektet startades av SKEFO våren 2003 och en projektgrupp bildades bestående av Ema Forman
Bure arkiv och SKEFO, Bo Persson Demografiska databasen, Ulf Lundström Lokalhistoriska
institutet och UlfMannberg Skelleftebygdens Släktforskare.
Allt utmynnade i en ansökan om medel i oktober 2003. I det läget hade projektansvaret övergått till
Skelleftebygdens släktforskare som hade bättre möjligheter att stå som arbetsgivare till en
projektarbetare.
Efter en lång beslutprocess så beviljades medel i början på mars 2004. Från l april har arbetet varit
igång. Projektledare har varit Ulf Mannberg med uppgift att under sex månader ta fram själva
portalen samt dessutom fem hemsidor. Det är hemsidor for Skellefteå hembygdsförening, SKEFO,
Västerbottens Norra fomminnesf6rening, Folkrörelsearkivet och Företagsarkivet
Anslutna till portalen är även Skelleftebygdens Släktforskare, Skellefteå Museum, Lokalhistoriska
institutet, Demografiska Databasen, Burearkiv och Kommunarkivet
Då projektet avslutas, den 31 oktober skall samtliga föreningar/ enheter ha egna hemsidor.
Utformningen av den lokalhistoriska portalen är redan nu så klar den kan bli. När du läser detta är
också alla hemsidor på plats.
Däremot ska portal och hemsidor aldrig betraktas som definitivt färdiga. De måste leva, ständigt
uppdateras, annars så får man inga besökare. En viktig kugge för att portalen ska leva är därför de
kontaktpersoner som finns för respektive hemsida. Samtidigt är det viktigt att kulturarrangemang
anmäls så att intresset att söka upp sidan finns.
Innan projektet avslutas ska marknadsföring ske bl.a med annonsering om portalen i Norra
Västerbotten.
Vi hoppas nu bl.a. att det ska bli lättare att få kontakt med ungdomar genom samarbe te med skolorna.
Tidigare försök har gått dåligt. Vi kommer därför att göra en speciell satsning på skolinformation.
Portalen och hemsidorna har länkar till alla tänkbara källor för lokalhistorisk forskning och det borde
kunna intressera ungdomar att börja leta efter sina egna anor, ta reda på hembygdens historia eller
forska i andra ämnens historia och bakgrund. Kort sagt - att upptäcka ~u s nige
med lokalhistorisk
forskning.
Lägg ett bokmärke i din dator för nedanstående adress till "Skellefteå Lokalhistoriska portal for

forskning och hembygd":

h ttp: l /lokalhistoria.skelleftea.org

Portalen och SKEFOs hemsida hittar du på nästa sida
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Portalen till Skellefteå lokalhistoriska forskning och hembygd
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Diverse

Information
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September

Ryaböcker
1/ppdot l

VJidret i Skellefteå i

Skelleftebygdens släktforskare
• Forskarkvall l Kunskapskällan, alla
t1sd agar 16 · 21.
SkellefteA museum
• 15-19 september.Muse1vecka l MaiS
pS MaiSborg. Alla kulturföreningar i
trakten inbJuda att deltaga.Las mer
Fornminnesföreningen
• 25 september. Utnykt t1ll BureS.
U•s mer

Om projektet
VytrM~n.
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Adress till SKEFOs hemsida

http://skefo.skelleftea.org
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Begränsad eftersändning.

B

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

FÖRENINGSRREV

9
Skellefteå Museum AB
Box 146
931 22 Skellefteå

A vs:

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

S.t Mikaelskyrkan i Jörn
,:r

~
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