FÖR~NINGEN FÖR SKILLEFT.EFORSKNlNC

SKEFO

Skellefteå i april 2005

Skelleftebygden 2005/1

S K E L L E F T E B Y G D E N 2005/1
utgiven av
Föreningen för Skellefteforskning- SKEFO

Redaktion
Stig-Henrik Viklund och Harry Åkesson
Bilder
Omslaget:
Forum och älven
Foto Teresia Andersson

Övriga bilder i skriften:
Där inte annat anges är upphovsman okänd.

Form Harry Åkesson
Tryck: Skellefteå Kommuntryckeriet april 2005

C: Innehåll

:)

Artiklar

Författare

Inne håll
Förord

Harry Åkesson

Förstår du dåtiden, greppar du samtiden

Mikael Be ngtsson

2
3
4

Bibelöversättaren

Göran Marklund

5

Gabliel Marklin

Sten Sture Landsu·öm

6

Jägmästare F O B re mberg i Skellefteå

Per Andre

Boken om K varken

Il

16

När gossar inte fick valla koma

Per Andre

Minnen från e lektrifiering av byaJ på trettiotalet

Hjalmar Nilsson

17
21

Spelekor i Kvarnåsen och GåJdbäck i Norsjö kommun

Eskil Tåg

23

Något om Skellefteås äldre biografhistotia

Stig-Henrik Viklund

30

Harry Åkesson

SKEFO: Årsberättelse, arbetsplan och styrelse

36
37
40

Notiser oc h kommande an angemang

42

5 p kurs i lokalforskning
SKERIA utveckljng och universiteten i Skellefteå

1

Sida

Ulf Lundström

!Nyutkomna böcker under det senaste halvåret
Två konstverk

43
44

2

Föreningen för Skellefteforskning- SKEFO

Skelleftebygden 2005/1

Förord
Harry Åkesson

När detta skrivs lyser solen på nyfallen, mycket vit snö d.v.s. de fläckar där den ligger kvar. Ett litet
bakslag i den tidiga våren kom men barmarken dominerar igen. Det verkar som vi ska få fira
Valborgsmässoafton i nästan snöfria marker.
Gästspanaren i detta nummer är Norra Västerbottens kulturredaktör Mikael Bengtsson. Tidningen
spelar en viktig roll får skrivandet och dokumenterandet .~v vår lokalhistoria.
Det är viktigt att lokalpressen bevakar lokala händelser. A ven notiser om obetydliga händelser
bidrar till att spegla samhällets vardag. "Sveriges historia är dess konungars" hette det fdrr. Så får
det inte vara. Tänk bara på vilken guldgruva vi har i alla familjenotiser. Tidningarnas betydelse får
lokalforskningen är välbekant får alla släkt- och hembygdsforskare.
Per Andre medverkar med två bidrag. Det bör ju märkas att han är årets (2004) Ernst Westerlundpristagare.
Vid SKEFO:s årsmöte berättade skelleftesonen Sten-Sture Landström om en märklig man - Gabriel
Marklin från Ersmark. Sten-Sture har varit vänlig nog att får vår skrift göra en sammanfattning av
sin föreläsning.
Vår bevakning av den lokalhistoriska forskningen ska vara gränsöverskridande i tiden. Det
förflutna, nuet och framtiden ska förenas för att sammanhangen ska bli klara.
Till nutidshistorien får Skellefteå kommun hör SKERIA Utveckling. Det är en viktig institution
med uppgifter som nog inte är så välbekanta. Bl. a funderar nog många över de bägge
beteckningarna SKERIA och CAMPUS. Ett litet fortyd li gande hittar du i artikeln om "SKERIA
Utveckling och universiteten".
Skellefteå är en av få städer med två universitet. SKEFO har länge sökt lämpliga möjligheter till
samverkan med dessa universitet. Där finns mycket forskarkunnande som borde kunna vara till
nytta även får oss fritidsforskare.
Nu är isen bruten. En 5-poäng-kurs i lokalforskning startar i höst. Inbjudan finns i anslutning till
kapitlet om SKERIA. Visserligen har anmälningstiden gått ut när du läser detta men fortsättning
fdljer så håll ögonen öppna. Det finns inga formella hinder får vem som helst att delta. Om du är
intresserad så tag kontakt med Ulf Lundström som kan informera mer.
SKEFO - liksom även de övriga kulturfdreningarna - har åter drabbats av nya rutiner i vårt älskade
postverk. Skriften måste stoppas i kuvert, vilket ökar vikten betydligt och därmed passerar
fårsändelsen en kostnads gräns, som innebär en ökad kostnad for portot på ca I 500 kr.
Det kan innebära att vi måste krympa skriften ytterligare till 32 - 36 sidor.
För detta nummer tar vi stöten. Styrelsen vill ogärna höja medlemsavgiften. Hör gärna av dig om vi
ska krympa sidantalet eller höja medlemsavgiften.
Tack till Stig-Henrik Viklunds som i slutspurten ställt upp och granskat manuskripten, lämnat
värdefulla synpunkter, rättat felaktigheter och kompletterat med egna bidrag.
Jag räknar med att detta blir sista numret av Skelleftebygden, som jag redigerar. Uppgiften som
ansvarig får SKEFO:s tidskrift har varit mycket stimulerande och lärorik. Elva nummer har det
blivit sedan jag tog över ansvaret. Det är inte klart med efterträdare än men jag kan rekommendera
jobbet till den som är intresserad av lokalhistorisk forskning och gillar datorn som arbetsredskap.
r. r~
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Förstår du dåtiden, greppar du samtiden
Mikael Bengtsson
/Kulturredaktör, Norra Västerbotten/

Det finns ett gammalt ordspråk: Det land kan skatta sig lyckligt som inte har någon historia
(eftersom historien mest brukar handla om krig och härjningar). Men det är ett ordspråk som inte är
helt och hållet korrekt. Vi behöver vår historia, våra rötter bakåt i tiden i ett samhälle som blir allt
mer komplicerat, där hjulen snurrar snabbare och snabbare. Vi håller på att bli ett samhälle utan
rötter, utan länkar bakåt i tiden.
Vi har fåm1odligen aldrig varit så rotlösa som nu. Under senare delen av 1800-talet och under hela
1900-talet har folk flyttat: emigrationen och drömmen om rikedomar i det stora landet i väster,
industrialiseringen och drömmen om en dräglig tillvaro där jobben fanns, urbaniseringen och
drömmen om någonting annat än den gamla släktgården, det hårda, slitsamma arbetet i skogen och
på fälten. Människan har alltid drömt sig bort och hoppats och trott på ett annat och bättre liv någon
annanstans. Det är detta vi ser följderna av i dag.
Det finns ett annat gammalt ordspråk: Den blir inte rik som ofta flyttar. Och då handlar det inte om
de faktiska kostnader som är förknippade med att bryta upp och bosätta sig någon annanstans. Nej ,
främst handlar det om att man förlorar delar av sina länkar bakåt i tiden, som vi samtidigt tycks vara
så beroende av. En människa som saknar sina rötter letar sina rötter, lägger pussel med sin historia,
gräver i mer eller mindre dammiga arkiv, studerar mantalslängder, folkbokföringsböcker, protokoll.
Jag tror att det är just detta faktum, den rotlöshet som så många känner i dag, som gör att intresset
för den egna och nära historien upplever något av en renässans. Var och varannan by, eller rättare
sagt varje by med självaktning, har, eller är på väg att ge ut, sin egen byabok, sin egen
historieskrivning. Och jag tror också att det är just människans rotlöshet som gör att böckerna säljer
i den omfattning som de faktiskt gör. För byaböcker säljer och där kan du finna ledtrådar, eller
pusselbitar, till din egen historia, dina egna rötter.
Det är även här som den lokalhistoriska forskningen kommer in. Den handlar också om att söka
rötterna, en identitet, leta efter värdefulla pusselbitar för att förstå samtiden. För samtiden är svår att
förstå. Och i och med EU:s fria rörlighet för både varor och tjänster- i varje fall i en något reviderat
upplaga i det senare fallet -kommer de stora omflyttningarna av folk och befolkningsgrupper att
ytterligare späs på. I ett samhälle utan gränser blir det allt viktigare att känna sina rötter, inte minst
för alJa dem som av en eller annan anledning varit tvungna att flytta, bryta upp. Det kan handla om
naturkatastrofer, om skyddsbehov eller helt enkelt jakten på ett nytt arbete.
Det här är ingen utveckling som går att stoppa. Världen krymper, samtidigt som den blir alltmer
komplicerad och komplex. Vi kan inte stoppa klockan, vrida tillbaka tiden, skriva om vår egen
historia. Det finns inga tidsmaskiner som kan föra människan bakåt i tiden för att rätta till det som
gått snett. Den enda tidsmaskinen som fungerar är just forskningen, i stort och smått, i såväl koja
som stuga, i studiecirklar och vid universitet. Vi kan aldrig förstå vår samtid utan kunskap om vår
historia. Därför skulle jag, som avslutning på denna krönika, uppmana alla som forskar om sin egen
och andras historia att fortsätta. Alla bidrag, stora som små, kan ge viktiga pusselbitar till
mänsklighetens oändliga pussel.
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Bibelöversättaren
Göran Marklund
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Vilken tur jag hade att namnet Rangius satt kvar någonstans i mitt huvud! När jag med posten fick
nr 3--4/2003 av "Oknytt", Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, och där fann Karin Wilsons artikel
"Lars Rangius - bråkstake och bibelöversättare på 1700-talet" kom det kända klicket.
Lars (Laurentius) Rangius var min mormors mormors morfars mormors far (mm mm mfmm f, 9
generationer). Han var same, född i Rans sameby förmodligen år 1667. Efter prästvigning i Uppsala
återvände han som den förste komministern i den nybildade Sorsele kapellförsamling. Efter 16 år
där blev han kyrkoherde i Silbojokk, en församling i nuvarande Arjeplog, som fanns under
grovepoken i NasafjälL Där blev han kvar till sin död 1717. Han dog under ett besök i Skellefteå,
dit han hade rest för att hämta sin lönespannmål.
Rangius eftermäle har till stor del skapats av tingsprotokoll, där han oftast figurerade i sammanhang
som inte var smickrande. Det handlar mest om kraftig alkoholkonsumtion, som ledde till att
avtalade förrättningar inte kunde genomföras, t.ex.: " ... det berättas att Rangius varit nychter på
morgonen dagen för wigseln, men emedan Bruden kläddes, söp han sigh druckin, så att han widh
ankomsten till Kyrkan hwarken kunde wiga Brudfolket eller göra någon annan tjenst." Han var inte
noga med tiderna utan uteblev ofta eller lät någon annan läsa ur postillan för allmogen. Han
uppträdde ofta ohövligt och väckte stor förargelse, och han sysslade gärna med öl- och
brännvinsförsälj n in g.
Dock fick han beröm för sitt missionsarbete bland samerna. År 1619 kom de två första böckerna på
samiska ut, en sång- och mässbok och en ABC-bok. Så följde under samma århundrade ytterligare
några böcker, men bibeln var fortfarande inte översatt. Att ge ut böcker på samiska var komplicerat,
eftersom det redan då fanns flera olika samespråk. Man försökte blanda språken liksom att ta med
finska ord för att därigenom nå något slags kompromiss.
Rangius framhåller 1716 i ett brev till koncistoriet svårigheterna " ... hälst som ännu inga wägwisare
eller till det ringaste några reglor föresatte äro såsom utj alla andra språken" .
Ändå gav han sig på den väldiga uppgiften att översätta hela Nya Testamentet till samiska. Han höll
på i tolv år från 170 l till 1713, och resultatet blev drygt l 000 sidor skrivna med tysk handstil, inte
den latinska som var den vanligaste.
Bara de två första kapitlen i Johannes evangelium blev
• , f / . ,..
}; ot ....J>~• IÅ~~ ';.s'
;t.. , .
tryckta. Många var kritiska till översättningen, och
Rangius försvarade sig med att han i första hand använt
·'..'.:·:.• : .. ,,-r.. r·.,,:•:·:J~--7)~ "'.;).·
tJO .V.:r ., ..';t.. <f: . , ., Y.. !. ..... '" "~ t• •
språket i Pite lappmark, " ... doch med warlig ögon siehtat
~\):'<{.::~~...j;_:f.:;~:;<t:tt.~·'·~~~4
äfwen på de andra dialecterna". Manuskriptet förvaras på
.'If.. . '~ ·~ . ;t.; ' . , ;.. ' ... .... '" '1'·
universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i Uppsala.
Karin Wilson slutar sin artikel med att hon avser att ge ut
hela Markusevangeliet i Rangius översättning. I våra
uppslagsverk kan man läsa, att den första översättningen
till samiska av Nya Testamentet kom 1755 och var gjord
av Pehr Fjellström, kyrkoherde i Lycksele. Men Lars
Rangius var alltså före.
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En sida ur Rangius handskrift.
Foto: Uppsala universitetsbibliotek
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Gabriel Marklin
Märkligt Uppsalaoriginal och märkesman i universitetets 1800-tal
Sten-Sture Landström

Sten-Sture Landström, professor och statsvetare, höll vid
SKEFO:s årsmöte (februari ett föredrag om Gabriel
Marklin fi'ån Ersmar k. Han ger här en sammanfattning av
föredraget.
Landström är.född och uppväxt i Örviken, Student i
Skellefteå 1944. Forskarutbildning och lärarUänstgöring vid
Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala. Därefter lång
karriär inom Svenska kommunförbundet, där han blev VD.
J många år ordförande i siads- och kommunhistoriska
institutet vid Stockholms universitet.

Sten-Sture Landström
(Foto Harry Åkesson)

En tantbrukarson från Skelleftetrakten
När jag kom till Uppsala och Norrlands nation i mitten av 1940-talet upptäckte jag, bland
professors- och inspektorsporträtten på nationen en konstnärligt föga märklig tavla som väckte en
lokalpatriotisk sympati, och nyfikenhet hos mig. Den föreställde Gabriel Marklin. Namnet var
bekant för mig. Jag hade hört berättas om hans levnadshistoria i stora drag. Att han var en
tantbrukarson från Skelleftetrakten som brutit sig ur uppväxtårens miljö, begett sig till Uppsala och
där, någon gång på 1800-talet, blivit professor i zoologi eller något liknande. Insektsforskare skulle
han visst vara.
Denna vaga bild byggde på den muntliga traditionen i min hembygd. Men riktigt så framgångsrik i
yttre måtto som detta rykte berättade var nu inte Marklins levnadsbana, varken socialt eller
materiellt. Väsentligare och smärtsammare är den nödvändiga korrigeringen att hans stjärna inte
heller steg särskilt högt på den akademiska himlen. Marklin blev aldrig professor. I själva verket
avlade han aldrig någon akademisk examen.
Men det märkliga är att han trots avsaknaden av sådant som utåt markerar en framgångsrik
vetenskaplig bana har fått sitt namn knutet till. Uppsala universitet, "som han så mycket älskade
men som så styvmoderligt behandlade honom" , som en samtida har uttryckt saken. Vem var han då,
denne bortglömde Skelleftebygdens son vars porträtt har placerats jämsides med professorers och
andra lärdes i Gula salongen på Norrlands nation?

Denna oljemålning av Gabriel Marklin är gjord
när han var i 75-årsåldern.
Tavlan finns med i en bok om konstnären Eric Öster/und, men där
konstateras att den varken är signerad eller årtalsdaterad
Något känt porträtt av Marklin i yngre år finns inte.
Målningen återges i färg på sista sidan.

Föreningen för Skellefteforskning- SKEFO
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Det har under årens lopp funnits en tendens att romantisera och anekdotisera hans liv. Många har
frestats till rena orimligheter Att t ex apropå Marklins enkla levnadsvanor skriva: "Gud vete om han
någonsin suttit vid ett dukat bord" är inte bara en våldsam överdrift utan också rätt nedlåtande.
Marklin har införlivats med uppsalatypernas odödliga, skriver en levnadstecknare. Följaktligen är
historierna om honom legio. Men om man lämnar detta tveksamt tillförlitliga material åsido och i
stället fokuserar på historien om honom och hans märkliga liv så finns ett omfattande otryckt- och i
stort sett hittills outnyttjat - material att tillgå på Carolina Redivivas handskriftsavdelning. Där finns
ett tusental brev, brevutkast, manuskript osv innehållande dokumentariska fakta av annan valör än
de anekdoter om Marklin som återges i kåserande skildringar av Uppsalas studentliv på 1800-talet.
Gabriel Marklin föddes i Ersmark 1777 som son till bonden Hans Jonsson och Sara Ericsdotter.
Han växte upp i en syskonskara på nio barn. Särskilt mycket vet vi inte om hans barndoms- och
ungdomsår. Men på Carolina finns ett dokument där han berättar en del från den tiden, bl a att han
tidigt fick börja som vallpojke och dräng och att han var med som "arbetare" när Skellefteå
landsförsamlings kyrka byggdes under de sista åren på 1700-talet.
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Vid tjugu års ålder bröt han upp, lämnade hembyn och begav sig till trivialskolan i Piteå. En latinsk,
grammatik hade han redan köpt och läst på egen hand. Efter fyra år i Piteå kom han till gymnasiet i
Härnösand. På båda ställena försörjde han sig genom att arbeta som passopp åt rektor och lärare och
genom att läsa med yngre elever. Efter två är i Härnösands gymnasium kom han så till Uppsala,
avlade studentexamen och skrev in sig i den dåvarande Bottniska nationen. Det var hösten 1803,
han var 26 år och alltså cirka tio år äldre än övriga nya vid universitetet.
Med undantag för vissa resor och informatorstjänster, s k konditioner, kom han att tillbringa sitt
återstående liv i Uppsala. Vid sin död 1857 hade han i princip bott där i 54 år. Han förblev ogift .
När Marklin kom till Uppsala var det med planer att läsa till präst. Men det naturvetenskapliga
intresset tycks tidigt tränga teologin tillbaka. Han fick i uppdrag att föra protokollet vid
inventeringen av universitetets naturaraliekabinett och att upprätta en katalog över dess herbarium.
Han hade redan under skoltiden börjat lägga upp samlingar av olika slags naturföremål. Detta
fortsatte han med i Uppsala. I allt mer vetenskapligt syfte samlade han insekter, snäckor, mineraler
osv. Som komplement samlade han en enorm mängd litteratur på detta område. Samlandet kom
emellertid småningom att avse akademiskt tryck, främst avhandlingar, även inom andra
vetenskapsområden. Det växte till gigantiska proportioner. Vad som från början varit en ungdomlig
hobby blev en livslång passionerad samlarvurm som var både den naturvetenskaplige forskarens
och den inbitne bibliofilens.
Major Leonard Gyllenhaal
Av livsavgörande betydelse för Marklin blev hans kondition hos major Leonard Gyllenhaal på
Höberg, en herrgård i närheten av Skara. Denne Gyllenhaal var 25 år äldre än Marklin och en
välkänd entomolog. Marklin fick i uppdrag att ordna Gyllenhaals väldiga samlingar, förutom att han
undervisade sönerna i familjen. Gyllenhaal var ingen vanlig amatörentomolog utan en av de verkligt
stora experterna i landet. Han kom de facto att bli Marklins viktigaste lärare och därtill en faderlig
vän till honom.

Marklin företog flera insamlings- och studieresor inom och utom landet. Han hade en ovanlig
förmåga att knyta kontakt med seriösa samlare i utlandet och med vetenskapsmän, främst i tyska
och holländska universitetsstäder. Med flera av dem brevväxlade han i fortsättningen. Han
uppskattades för sin kunnighet och fick uppdragGitt ordna olika samlingar, bl a åt
vetenskapsakademin i Munchen.
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Adjunkt vid Kungl Vetenskapssocieteten
Marklins första formell a tjänst blev att han 1824 fick en oavlönad befattning som amanuens under
C P Thunberg, den store Linm!lärjungen, vid universitetets botaniska trädgård och naturaliekabinett.
En faktisk befordran fick han dock några år senare då han vid 52 års ålder blev adjunkt vid Kungl
Vetenskapssocieteten i Uppsala med en lön på 200 rdr per år. Som "adjunkten Markli n" var han
sedan i nära 30 år, dvs under resten av sitt liv, en av generationer uppsalastudenter- men också av
mänga andra - väl känd person i staden.
Naturaliesamlande och avhandlingssamlande
Att samla på fjärilar, skalbaggar och andra insekter var på 1700- och 1800-talen inte så ovanligt.
Men det som gjorde Marklin spec iell var att han kombinerade naturaliesamlandet med
avhandlingssamlandet Han köpte och sålde och bytte till sig avhandlingar oupphörligt, år ut och år
in. På auktioner i olika städer säger han sig ha köpt över 100 000 avhandlingar. Han tycks mer och
mer ha blivit medveten om deras ekonomiska värde, En gammaldags ideell samlarvurm närmade
sig vad man idag skulle kalla en "affårside".
Men samlingama växte honom småningom över huvudet. Den lilla adjunktslönen gick åt till hyra
för de lokaler som samlingama krävde, såväl naturföremålen som trycket. När han på 1830-talet
sålde avhandlingarna till Kungl Biblioteket i Stockholm omfattade samlingen 24 000 nr. Den
inbringade
4 000 rdr- en då mycket stor summa. Omedelbm1 bö~jade han lägga upp en ny samling. Affårsiden
hade slagit rot. Denna nya samling gick märkliga öden till mötes.
En schweizisk boksamlare köpte samlingen som då var nästan lika stor som den första, Priset var
sannolikt inte lägre. När köparen dött bjöds samlingen ut till försäljning. Ett antikvariat i Stockholm
erbjöd sig betala den begärda summan men kom för sent. Samlingen förvärvades av Yale
University i USA. Så kom en originell norrlännings nitiska boksamlande, ofta betraktat som rätt
stolligt, i stället amerikansk forskning till goda.
Naturaliesamlingen behöll Marklin ännu några år men 1844 donerade han den till Uppsala
universitet, som för att härbärgera den hyrde tre rum plus vinden i domkapitelshuset Senare stod
detta "Marklins museum" i kupolsalen på Gustavianum i 30 år. Huvuddelen av samlingen ingår nu i
det nya evolutionsbiologiska museet.
Marklins naturaliesamlingar ansågs föredömligt ordnade och klassificerade och blev väl kända av
såvällekmän som, lärda. De blev också föremål för studiebesök från när och fjärran.
De marklinska boksamlingarna, främst avhandlingarna, gav upphov till ett för svensk forskning
viktigt bibliografiskt författarskap. Marklin publicerade nämligen tre volymer som förtecknar alla
akademiska avhandlingar i Uppsala, Lund, Kristiania och Åbo åren 1778-1855. Dessa s k
disputationskataloger återfinns alltjämt i forskningsbibliotekens referenshyllor. Den vägen
fortlever Gabriel Marklins namn i forskningsvärlden.
Upprättelse
Marklin blev som sagt en känd person i Uppsala. Men för många akademiska fåder blev han nog
inte mer än en bisarr person med konstiga vanor och en originell samlarvurm. En udda figur var han
förvisso och avsaknaden av formella examensmeriter var en öm punkt hos honom. Men mot slutet
av sitt liv fick han till sist uppleva en akademisk upprättelse: vid 1857 års promotion utsågs han till
filosofie hedersdoktor. Saken hade varit'f:Jå tal tre år tidigare men det var alltså först vid 80 års ålder
som han fick denna fina utmärkel se.
Föreningen f ör Skellefteforskning - SKEFO
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Ingen enstöring
1 litteraturen har Marklin ibland beskrivits som en .. akademisk Diogenes". Det ger en antydan om.
ett filosofiskt enstöringsliv, avskärmat från yttervärldens ,samhälleliga aktiviteter. Men det är en
oriktig bild. Det räcker med att nämna hans engagemang dels i en så tidstypisk foreteelse som
Uppsala läsesällskap, dels i Uppsala simsällskap där han gjorde stora insatser. Vad man än ska
kalla detta intresse, inte vittnar det om världsfrånvändhet. Det gör heller inte det faktum att han i två
omgångar var andre kurator på sin studentnation. Snarare tyder det på att han var en utåtriktad och
social person.
Ingen överliggare
En annan schablonbild som klistrats på honom är "överliggaren". Efter 50 år i Uppsala utan examen
var han naturligtvis - i en statistisk mening- en överliggare. Men i ett djupare studenthistoriskt
perspektiv var han det inte. Han spillde ingen tid på Uppsalas krogar och värdshus. Uppvuxen i det
av religiositet och nykterism präglade norra Västerbotten var han livet ut en from man med, nyktra
vanor - egenskaper som knappast brukar forknippas med de klassiska överliggarna. Han hade också
en annan social och ekonomisk bakgrund än de. Länge levde .har1 på gränsen till existensminimum,
långt innan ordet var uppfunnet. "l mmod fdddes jag och i armod har jag levat", skriver han i ett
brev.
De dominerande dragen hos honom tycks ha varit godmodigheten och forsakelseformågan,
samlarvurmen och forskarlidelsen. Men där fanns också andra inslag: en stark moralism och en
religiöst fårgad naturfilosofi. "Bibeln är naturvetenskapens fundamentum, säger han på ett ställe. I
flera av hans brev framskymtar en varm religiositet. Att han en gång sköt de tidiga prästplanerna åt
sidan berodde knappast på en sviktande tro.

>lm
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Ett dramatiskt och tragiskt slut
Mark lins levnad fick ett dramatiskt och tragiskt slut genom en ödesdiger händelse sammanhängande
med hans engagemang i simsällskapet Där hade han i börjarl av 1800-talet som simlärare varit med
om att ordna simpromotioner. År 1807 hade har1 själv blivit simmagister. Femtio år senare skulle
han enligt akademiskt mönster promoveras till jubelmagister. Den dag simpromotionen skulle ske
var det kallt och regnigt. Det blev tal om att uppskjuta promotionen med hänsyn dels till vädret, dels
till att koleran nalkades Uppsala. Marklin tillfrågades om sin uppfattning och när han ansåg att
promotionen skulle äga rum som planerat blev det så. Simmande i Fyrisåns kalla vatten mottog.
Marklin jubelkransen.

av

g

Efter två dagar insjuknade han i kolera. Marklin visste väl att kolera var en livshotande sjukdom.
Efter några dagar informerade han sin läkare att han ville upprätta sitt testamente. Två
testamentsvittnen infann sig redan samma dag till sjukbädden i Marklins bostad. Han ville att allt
han lämnade efter sig skulle tillfalla professorerna Olof Glas och Anders Ångström.
Dagen därpå dog Gabriel Marklin, mindre än tre månader efter det han promoverats till
hedersdoktor. "Universitetets lagerkrans kunde nära nog frisk läggas som dödskrans på hans grav",
skriver en samtida kommentator.
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Testamentet
Valet av testmenstagare kan verka något forbryllande. Far1ns det hos den gamle mannen en speciell,
lite naiv tanke: ville han genom att göra två av universitetets mest kända vetenskapsmän- båda
tillika välbeställda professorer- till arvtagare markera en sorts samhörighet med den akademiska
värld han så länge traktat efter att få tillhöra merfl\·e ta sitt liv känt sig utestängd från?
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Marklin fick sin grav på vad som nu kallas gamla kyrkogården i Uppsala, mitt ibland idel
akademiska prominenser. Graven pryds av en nära två meter hög gravsten bekostad av
Vetenskapssocieteten.

Eftermälet
Slutligen: Visst var Gabriel Marklin en originell och udda person. Men sådana har det funnits
många i Uppsala.
Och att bara se honom som märkligt Uppsalaoriginal, som det funnits tendenser till, är ohistoriskt
och oriktigt. Han måsta också ges rangen av en märkesman i universitetets 1800-talshistoria. Unde1
sin levnad ofta sedd över axeln, stundom nedlåtande bemött av dem som företrädde en mer formell
akademism, fick han under sitt sista år en äremässig upprättelse. Fast egentligen var det först sedan
han lämnat det timliga som det fulla erkännandet kom. Den grav han fick är genom sin placering
och utformning ett postumt vittnesbörd om att hans anseende till sist blev respekterat och aktat äve1
i det akademiska Uppsala.
Ingen i Skelleftebygden född har i Uppsala fått en minnessten liknande Gabriel Marklins. Kanske ä
det dags att även i Skellefteå på något sätt lyfta fram hans minne ur glömskan?

Kommentar
Läs även Kenneth Sundboms artikel "Något om felaktigheterna kring Gabriel Marklin". i ROTEN nr 1O, januari månad 1985, s. 8. (En liten släktutredning, som visar att det i
släkten fanns ytterligare tre Gabriel Marklin.)
S-H Viklund har i sitt kompendium "Sport och idrott före 1900 i skelleftebygden: axplock
ur skelleftetidningama och kommentarer" (Skellefteå, 1985) på sidan 8 några rader om
Gabriel Marklin. Bl a att denne reorganiserade Uppsala simsällskapt

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Jägmästare Frans Oscar Bremberg
(Ur " Medlemmar i Riksdagen")

e är
Bremberg var en väsakuse som skorrade och var odygdig med kvinnor. Det ansåg Sara Lidman i
romanen "Lifsens rot" där han finns med som en bifigur på ett par ställen. (Kallas Bredfeldt.) Sara
hade naturligtvis hört hans eftermäle hemma i Missenträsk och hon tyckte inte om honom.
(Väsakuse = en som för oväsen.)
Andra källor säger att Bremberg var en fantasifull, energisk och initiativrik herre som ofta kallades
pionjär när han omnämndes i tidningarna.
Frans Oscar Bremberg föddes 1846 i Fjälie s: n i Malmöhus län, föräldrarna var godsägare. Han
utexaminerades 1871 från skogsinstitutet (dåvarande högskola), blev snart extra jägmästare i
Skellefteå och Arjeplogs revir samt utnämndes redan 1874 till jägmästare i Arjeplogs revir (dvs.
han blev chefför kronans skogar i Arjeplogs vidsträckta socken). En ovanligt snabb befordran. (Var
han ensam sökande till det jobbet?)
Arjeplogs kyrkostad var vid denna tid ganska isolerad, dit fanns ingen sommartid farbar väg.
Bremberg var en sällskapsmänniska och trivdes troligen inte alls. Redan 1877, efter tre år, flyttade
han till Skellefteå stad och lyckades på något sätt sköta sitt revir i Arjeplog därifrån. Sommartid
måste han säkert fara dit upp för att klara utsyningen av de träd som skulle säljas, men vintertid
kunde kanske kronojägarna se till avverkningen av de sålda rotposterna. Bostad i Skellefteå hyrde
Bremberg till att börja med hos skogsinspektören Hj Grahl på tomt 54 vid Storgatan.
År 1880 gifte sig Bremberg med Alma Bahm1an (f.1861 i Klara förs. i Stockholm, d 1953 i
London) och de hyrde bostad i Skellefteå hos garvare Andersson på tomt 119 vid västra delen av
Storgatan. Familjen utökades snart med en flicka och en pojke. En eller två pigor fanns alltid i
tjänst.
Av"någon anledning flyttade Bremberg med familjen 1883 till Stockholm (var det frun som
längtade till sin barndomstrakt eller jägmästaren som där såg bättre möjligheter för sina privata
affårer?) De bodde där i hyreslägenhet på Sibyllegatan 28. Ny skaffade sig Bremberg ibland vikarie
till reviret i Arjeplog. Men ofta var han själv norröver. Omkring 1886 flyttade familjen till ett
hyreshus vid V.Smedjegatan 14, ett hus som Bremberg själv ägde. Tidvis vistades familjen dock i
Skellefteå stad och från 1891 bodde den där pen,mt..nent. Tydligen en lättflyttad familj. Landstinget i
Västerbottens län utsåg 1894 Bremberg till rikslagsman i första kammaren.
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Moräns by låg strax öster om dåvarande staden i en sydsluttning med vacker utsikt ner mot älven.
Här hade Bremberg tidigare köpt två hemman, Morön 2 och 4. På Morön 2 (Litt Bd) byggde han
bl.a. ett nytt boningshus i två våningar (står fortfarande kvar, något forändrat, Rosgatan 26). Hit
flyttade familjen 1895. Det fanns många drängar och pigor på gården, bl.a. en trädgårdsdräng från
Uppsala. Egendomen kallades "Aimnäs" (efter hustru Alma?). Utefter gårdens utfartsväg ner mot
landsvägen planterade Bremberg en björkalle som senare beskrevs som pampig och högt upp i
backen ovanfor gården fick Krooks Petroleum AB bygga ett fotogenlager. Nu är allt detta borta och
Skellefteå stad har vuxit ut över hela Moröns by.
År 1900 fick Bremberg förflyttning från Arjeplogs revir till Stockholms revir och familjen måste
åter röra på sig. Man bosatte sig på Banergatan 3, ständigt fina adresser! Och det blev ytterligare en
flytt for Bremberg, nu till Engelbrektsgatan 35. Efter en kort tids sjukdom avled han där den 17
januari 1908, nära 62 år gammal. Enligt dödsboken for Engelbrekts forsamling var dödsorsaken
"Ansiktsros och organiskt hjärtfel", (Den tradition som säger att Bremberg tog sitt liv bör alltså vara
felaktig.)
Ångbåtar i Arjeplog
Till Arjeplog fanns, som ·nämnts, ingen sommarväg men 1886 byggdes väg till A vaviken vid sjön
Storavan. Därifrån kunde man ro över de stora lappmarkssjöarna till Skeut nära Arjeplogs
kyrkostad. Men Bremberg hade en bättre ide. Han köpte ångslupen "Signe" som fanns i Skellefteå
och fraktade henne på snöf6ret de 16-17 milen upp till Avaviken. Ekipaget drogs av 40 karlar och
15 hästar samt var framme i december 1886. En transport som av samtiden ansågs som ett, stordåd.

Ångslupen "S igne" dras till Avaviken 1886 i 30° s kyla .. Bremberg med staven
dirigerar transporten. (Ur Ny Illustrerad Tidning 1888)

Kaskerströmmen mellan Storavan och Uddjaur rensades av Bremberg så att ångbåten kunde komma
upp till Uddjaur och gå ända till Skeut. Både gods och passagerare använde den nya trafikleden och
båten nyttjades även for timmerflottningen på storsjöarna. Snart skaffade sig Bremberg ytterligare
en ångslup, "Enigheten", som tidigare t~fikerat Skellefteälvens mynning. Hon drogs till Avaviken
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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vintern 1889-90 och gick i samtrafik med "Signe" mellan Avaviken och Skeut. Båda båtarna drogs
senare upp till Hornavan, nästa vatten i sjökedjan.
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Ångbåtsrörelsen utvecklades väl, men för att säkra kapitaltillgången bildade Bremberg 1891
"Ångbåts- och Industriaktiebolaget Arjeploug" med Skellefteå som säte får styrelsen. Vid starten
var Bremberg ordförande, övriga i styrelsen var Nils Ringstrand (då bitr. jägmästare i Skellefteå
revir, senare landshövding i Umeå) och Carl Sjöström (grosshandlare i Skellefteå).
styrelseledamöterna växlade men de var alltid skelleftebor. Bolaget var alltså hela tiden ett
Skellefteföretag.
Ungefår samtidigt med Brembergs bolag bildades i A~jeplog "Hornavans Ångbåts- och
Industriaktiebolag", Här var det Arjeplogsbor som agerade med handelsman Jonas Edholm i
spetsen. I december 1892 drogs ångaren "Carl XV" från Kåge till Avaviken och flera båtar togs upp
senare. Nu fick Bremberg konkurrens på storsjöarna.
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Brembergsbolaget lät på lönköpingsMek Verkstad bygga en ny ångbåt för Arjeplogstrafiken. Den
fick namnet "F O B rem berg" och kom till Avaviken 190 l , Men redan 1900 hade första landsvägen
byggts till Arjeplog och båttrafiken minskade i betydelse. Bremberg ville då satsa på turisttrafik.
Han hade själv turistat i Tyskland och Schweiz och var medlem· i Svenska Turistföreningen, så han
fårstod vad turistnäringen kunde betyda. Annonserade därfår att kaptenen på Signe talade engelska
och bekostade en turisthydda på Galtispuodda.
Sedan Brembergs sterbhus gått i konkurs 1908 likviderades Ångbåts-bolaget den 16 april samma år
och avslutades i maj året därpå.

"Signe" (t.v.) och "Carl XV" vid bryggan i Skeut. (Ur "Sveriges inre vattenvägar'')
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Missenstormyran
Då Bremberg färdades från Skellefteå uppåt landet (enl traditionen alltid efter TVÅ hästar)
passerade han varje gång Stormyran nordost om Missenträsk. När han började fundera på att odla
upp någon lämplig myr kände han till just denna och ansåg den passande. Omkring 1890 köpte han
ungefår 150 ha av myren (och något fastmark), skaffade statsbidrag får torrläggning (tre stora
parallella krondiken blev det) och började gräva tegdiken. Odlingsarbetet leddes forst av en rättare
från Skåne får vilken en särskild gård uppfårde~Mycken konstgödsel tillfördes och högrödan växte
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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alldeles otroligt. Skörden auktionerades bort, rättaregården hade inga kor, endast hästar får
od lingsarbetet Senare användes inte så mycket konstgödsel och skördarna blev sämre.
När Brembergs sterbhus gjort konkurs 1908 uppstyckades den odlade myren och såldes till traktens
jordbruk. Den siste rättaren, August Eriksson, köpte rättaregården som hade ett ganska stort
boningshus i två våningar. Detta revs 1955 men ett uthus står fortfarande kvar, nära 95-an, till höger
om uppfarten mot Missenträsk.

Myrodl ingen vid Missenträsk
Omkr. 1930
(Foto: Tor Ekholtz
Västerbottens Museum.)

Riksdagsman
Jägmästare F O Bremberg valdes av landstinget i Västerbottens län till riksdagsman i fårsta
kammaren får tiden 1895-1903 samt får en period från 1907 som avbröts av hans död 1908.
Ledamöter i fårsta kammaren valdes vid denna tid får nio år, skulle vara minst 35 år gamla, äga fast
egendom inom länet till ett betydande värde och ha en relativt stor inkomst. Däremot behövde de
inte vara bosatta i länet. Bremberg valdes 1906 till riksdagsman för Västerbotten fastän han då
bodde i Stockholm. Landstinget måste ha ansett honom pålitlig trots att han blivit stockholmare.
Något arvode utgick inte till fårsta kammarens ledamöter, de ansågs väl ha sin fårsärjning ordnad
på annat sätt.

J riksdagen tillhörde Bremberg en moderat frihandelsvänlig grupp som var i minoritet i kammaren,
Han blev suppleant i tillfålliga utskottet 1895-98 och i lagutskottet 1900-03. Nio egna motioner
lämnade han, flera om skogsvård och myrdikning. Bremberg var också med i en kommitte som
arbetade 1902-03 får nödens lindrande i landets missväxtområden .
Riksdagsarbetet medfårde givetvis stockholmsresor, men nu fann s möjlighet att efter hästskjuts till
Bastuträsk ta tåget till Stockholm och efter 1900 bodde ju Bremberg där.
Bremberg i Skellefteå
Familjen Bremberg trivdes tydligen bra i Skellefteå och tillhörde givetvis stadens societet.
Jägmästaren deltog i olika fåreningar som Fornminnesföreningen och Skyttegillet samt var 1895
ordfårande i "AB Idrott" som drev stadens kägelbana- en idrott som torde ha passat Bremberg väl
med hans tilltagande korpulens (år 1891 vandrade han dock 5 mil över fjället från Sädvajaur till
Nasafjällsgruvan får att delta i en tvistig utmålsfårrättning - så nog kunde han gå om det blev
nödvändigt). När Västerbottens skyttefårbond bildades 1893 i Skellefteå blev Bremberg ordfårande
och året därpå upplät han ett område av Wt mark i Morön får en skjutbana.

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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1 Skellefteå stad var förbindelserna med södra Sverige relativt goda. Sommartid fanns regelbunden
båttrafik till Stockholm och från 1893 järnvägsförbindelse från Bastuträsk. Omkring 1890 blev det
telefonkontakt söderut, telegraf hade det funnits länge.
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Bremberg blev 1889 riddare av Vasaorden vilket dåförtiden hade en mycket större betydelse än vi
idag riktigt kan förstå.
Bremberg bodde i Skellefteå e ller i stadens omedelbara närhet under sammanlagt ca 16 år. Han
måste ha varit en fårgstark person som bör ha märkts i stadens liv. Det syns därför något märkligt
att han nästan aldrig nämns i stadens skrivna historia.
Konkursen
Bremberg ägde under kortare eller längre tid ett flertal fastigheter. I Skellefteå socken hade han
Morön 2 och 4 samt ett hemman i Hjoggböle. I Jörn innehade han odlingsmyren vid Missenträsk
och i Arjeplog nybygget Fluka med myrodlingar och tegelbruk. I Stockholm var Bremberg ägare till
två hyreshus och på senare år gårdarna Pukeby och del av Annarby utanför staden. Han var också
delägare i Uddeholms AB, Ume Nya Ångfat1ygs AB samt Trollhättans Elektriska Kraft AB mm.
Drev a llts.å omfattande privata affårer.
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fastiglwtsa~~tion.
Genom offentlig auktion ä stadshotellet i Skellefteå den 2~ Juli kl.
11 f. m. försäljer afl. jägmästaren
Brembergs konkursbo genom advokaten Ivar Lagercrantz från Stockholm egendomen Almnås eller H/1 .;
mantal Mo rön N :r 2 till den högstbjudande spekulanten, · som af konkursboet godkännt!S. Fyratusen kronor kontant erfordras. Bundna lån
underlåttar köpet.
Beskrifning öfver · fastigheten och
alla upplysningar meddelas hos jägmästaren Lager-qvist.
2383
· Konkursförvaltuingen.

Annonsen var inför i Skellejieå Nya
Tidning
13, 17 och 20 juli 1908

Åren 1907-08 var den internationella konjunkturen synnerligen dålig med ett flertallockouter och
strejker i Sverige som slutade med att LO år 1909 proklamerade storstrejk. Hernösands Enskilda
Bank, som var Brembergs bankförbindelse, råkade i stora svårigheter och måste rekonstrueras.
Konkurser blev vanliga och i april 1908, ett par månader efter Brembergs död, försattes sterbhuset
efter honom i konkurs vid Stockholms rådhusrätt. Tillgångarna var ca 254 000 kr och skulderna 462
000 kr.
Konkursboets tillgångar skulle nu realiseras vilket under rådande lågkonjunktur inte var så lätt. En
av godemännen i konkursen, stockholmsadvokaten Ivar Lagercrantz, försökte sälja
Skelleftefastigheterna under hand. Han lyckades tydligen inte med Morön 2 (Almnäs) varför den
gården bjöds ut på auktion och även den blev såld.
Litteratur
Anonym, 1888. Sign. S-s, En ångbåtsresa i 30 graders köld. Ny Illustrerad Tidning, s 145.
Anonym, 1892. Sign. KAF, En resa till Ntf~äfjäll. STF:s årsskrift.
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Lassila, M 2003. Från istid till nutid (med beskrivning av nyodlingarna vid Missenträsk)
"Västerbotten" 3.03. Lidman, S. 1996. Lifsens rot.
Norberg, A. 1992. Tvåkammarriksdagen 1887-1970. Band 5.
Rollof, Y. 1978. Sveriges inre vattenvägar. Del 2.
Samzelius, H. 1915. Jägeristaten.
Källor
Dan Berglund, Missenträsk, har lämnar muntliga uppgifter om myrodlingen
Birger Boström, Blomstervägen 8, har berättat om Morön 2
Div. notiser och annonser i Skellefteå Nya Tidning
Material från fdljande arkiv:
Landsarkivet i Härnösand
Riksarkivet

Skellefteå kommunarkiv
Skellefteå· Museum
Stockholms stadsarkiv

J detta hus vid Storgatan hyrde familjen Brem berg hos garvare Andersson.

Detta är ett av de ja äldre hus som fortfarande står kvar i staden.
(Fo to: Harry Åkesson)

2001 kom boken "Kvarkens historia" av Bertil Bonns.
Länsstyrelsen i Västerbotten stod för utgivningen Tyvärr trycktes
den bara i l 00 ex. Naturligtvis blev den snabbt slutsåld och
många intresserade blev utan.
Ulf Lundström, Anita Marklund och Stig-Henrik Viklund har
därför skrivit ett brev till Länsstyrelsens Miljöbyrå Lennart
Mattsson Umeå och Länsantikvarie Jan Sundström.
Deras önskemålet är att en ny upplaga trycks.
Brevskrivarna har många argument for detta. Ett brev eller
telefonsamtal från dig skulle kanske hjälp.;!ill.
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När gossar inte fick valla korna
PerAndre

För 200 år sen var det förbjudet att använda gossar som getare för boskapen i skogen. Flickor och
annat kvinnfolk skulle det vara. Varför detta? Slarvade pojkarna bort sig och gick vilse? Eller kunde
de inte försvara koma mot björn och annat otyg?
Nej, så var det inte. Överheten var dåförtiden rädd för att gossar i sin ensamhet med koma ute i
skogen skulle frestas till tidelag (könsumgänge mellan människa och djur), och tidelag var förr en
stor synd och ett mycket svårt brott med dödsstraff som följd. För att minska risken för tidelag
utfårdade Kungl Maj:t 1686 en förordning som föreskrev att husbönderna, så långt det var möjligt,
11
skulle använda flickor i stället för pojkar vid vallningen. Förordningen överfördes senare till 1734
års lag ("Til vallgång skola qvinfolk brukas, ther thet ske kan, och ej gossar, vid tijo dalers pot",
Brottsbalken Il :2). och dessa förordningar gav Skellefteå häradsrätt ganska mycket arbete under de
drygt 100 år de gällde.
Redan i aug 1687 sakfålldes en bonde i Bäck till böter för att han ej skaffat sig piga att valla
boskapen. Några andra som endast ett fåtal dagar använt gossar som getare i pigornas frånvaro blev
denna gång förskonade. 21 Kan verk! igen 1686 års kungörelse ha bötjat verka i Skellefteå redan året
därpå? Eller fanns ett förbud mot gossar som getare redan tidigare?
Av de rättegångar under 1700-talet som jag läst om gossar som vallare kan man se följande.
Om en fattig hushonde med många barn, men utan flickor i lämplig ålder, använde en gosse som
getare straffades han inte helt enligt föreskriften. 31
Om en välmående bonde använde en gosse som vallare straffades han med böter. Han borde leja sig
en vallpiga. Svarade någon att sådana var omöjliga att få tag på och kunde visa att han allvarligt
41
försökt, slapp han ofta straff.
Underligt att det tydligen var brist på vallpigor. Trots att det enligt naturens ordning föddes fler
gossar än flickor i socknen var det kvinnoöverskott i hela befolkningen (56% kvinnor omkr 1750).
Sameflickor kunde därför få arbete sommartid som vallhjon.
Varje gård hade tydligen sin egen vallare, att två grannar slog sig samman var inte vanligt. Rätten
rekommenderade detta ibland för att minska behovet av getare.
En piga nekade att gå i vall - hon gick alltid vilse påstod hon och måste eftersökas när aftonen kom.
Hon slapp valla. Men att hon inte kunde lära sig att hitta inom betesområdet verkar inte troligt. Var
det kanske så att hon var rädd för att gå ensam i skogen? 51
Det brukar framhållas att det bara var barn som gick i vall, sådana som inte dugde till något tyngre
arbete. Men även äldre förekom också t. ex. änkor och orkeslösa gamla kvinnor. Men aldrig en
vuxen karl ! De vid rättegångarna nämnda gossarna var 10-16 år gamla.
En soldatänka var anställd som vallpiga. Hon tog med sig sin son, 14 år, till hjälp i vallningen.
Häradsrätten godkände detta, särskilt som sone.l)t().fta inte varit med korna utan ägnat sig åt
bärplockning. 61
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Det där med pigor och drängar komplicerades under 1700-talet av stränga regler om hur många
sådana en bonde fick ha. Det berodde på gårdens storlek. Först 1789 var antalet fritt och man kunde
anställa så många man hade råd till.
I allmänhet var det länsman som angav husbönder med gossar som vallare. Någon gång var en
granne angivare- denne fick 1/3 av böterna om det blev fållande dom. Kan inte ha varit så bra för
grannsämjan? Endast de större kustbyarna förekommer i materialet, vad som skedde i inlandet hade
länsman tydligen ingen detaljkunskap om.
Omkring 1750 var ko-antalet i socknen: 71
l O % av gårdarna
3 - 5 kor
51 %
"
6-1 o "
30%
"
11-15"
9%
"
16- "
De större gårdarna bör ha haft fler vallare.
1836 stämde en bonde i Medle en rad av sina grannar for att de använt gossar som vallare. Vid
rättegången frånträdde bonden omedelbart sin talan om gossar som vallare. 81 Förordningen härom
gällde tydligen inte längre - har väl upphört just i början av 1800-talet.

Kvinnor vallar boskap i skogen
Foto:G Renström 1918/NM

Korna med mjölkning och
efterföljande arbete var ju
kvinnornas område.
Här vid en störrefäbod där
myggeld tänts.
(äg. Länsmuseet, Umeå)
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Tidelagsbrott i Skellefteå
nde

Länsman var flitig med att stämma husbönder med vallgossar. Gav det något resultat? Ja,
åtminstone blev det inte många tidelagsbrott under 1700-talet i socknen.

för

Redan i de gamla landskapslagama var tidelag ett svårt brott som följdes av dödsstraff. Tidigare
brändes brottslingen levande i bålet, men från omkring 1640 blev han först halshuggen innan
kroppen brändes. Efter l 778 verkställdes inga dödsstraff för tidelag och 1864 avskaffades
91
dödsstraffet och ersattes med straffarbete. Från 1944 är tidelag inte längre något brott

a de

Även det djur som utsattes för tidelag skulle dödas, inte som något sorts straff utan för att man var
rädd för en möjlig monstruös eller vederstygglig avkomma.
Redovisar här alla de tidelagsbrott i Skellefteå jag funnit i domböcker mm.
Omkring 1620 gjorde sig Tomas Jönsson i Gummark skyldig till tidelag med ett sto. Han dömdes
101
till dö.den och blev sannolikt avrättad.

>m

En ogift djäkne från Ersmark (han studerade troligen i Piteå) reste 1656 söderut med en skuta som
förliste i trakten av Öregrund. Många omkom, men några lyckades klamra sig fast vid vraket, bland
dem djäknen från Ersmark och en kamrat till honom. När de i största livsfara satt bland vågorna på
vraket berättade Ersmarkaren för kamraten (på latin för att ingen annan skulle förstå) att han haft
lägersmål med två gifta kvinnor samt två syskonbarn och dessutom tidelag med ett sto. Kamraten
angav senare denna berättelse för Skellefteå häradsrätt, som tog upp målet 1657. Ersmarksdjäknen
nekade då till att ha sagt något sådant. Han hade inte talat latin med någon. Kunde alltså inte fållas,
men ärendet sändes till hovrätten för prövning. Utgång okänd. 11 1
Var man i omedelbar livsfara borde allvarliga synder bekännas. Skräcken för att dö obekänd var
stor och bekännelse strax fdre dödsögonblicket var sista möjligheten att undvika en hotande
121
osalighet. Men risken fanns ju att man överlevde och att bekännelsen kunde minnas av någon.
Soldaten vid Hälsinge regemente Jonas Frisk erkände vid krigsförhör på annat håll att han 1711,
medan han ännu bodde hos sina föräldrar i Tåme by, begått tidelagsbrott. Hans föräldrar och en
syster förhördes 1721 vid Skelleftetinget. De hade inte känt till händelsen och hade inte sett Jonas
sedan han 1712 blivit soldat. System talade om en ko med vit fläck, kallad Blo~stra, men den
slaktades redan 1715. Föräldrarna beklagade djupt den svåra synd sonen begått. Han dömdes
troligen av krigsrätt. 131
Antalet avdömda tidelagsbrott ökade i Sverige mot 1700-talets mitt, men inte så i Skellefteå.
Däremot förekom där under 1800-talet ett par mål som handlade om tidelagsrykten.
I Ersmark hade en bonde utspritt ryktet att en dräng från Piteå begått tidelag. Drängen stämde 1808
bonden som då återtog sin beskyllning och betalade rättegångskostnaderna. Rätten lät därmed saken

bero. 141
Det andra tidelagsryktet var mer omfattande. Två drängar, Per och Anders, bodde i samma
drängkammare hos en kapten på Sunnanå. Ett rykte som sade att Per ägnade sig åt tidelag i fähuset
ansåg han vara utspritt av Anders och en piga på gården. Det var ju "det grövsta rykte som illviljan
och skamlösheten upptäcka kan" och då Per ansåg sig oskyldig stämde han Anders och pigan för att
de "utgivit ett rykte att han med ett ko-kreatur övat tidelag". Det är kanske inte lätt att utreda
ursprunget till ett allmänt rykte. Rätten höll på tfffder tre olika ting och många vittnen hördes. Det
kom fram detaljer om hur tidelaget gått till men ingen erkände sig ha sett något. Länsman var
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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närvarande under forhören men bedömde tydligen ryktena som löst prat. Slutet blev att ingen kunde
bevisas ha utgivit ryktet och partema skulle betala var sina rättegångskostnader. 151
Enligt överhetens bestämda uppfattning var tidelag en synd som grundlades i tidig ungdom och
framforallt i samband med pojkars vallgång. Därfor tillkom forbudet 1686 samt en uppmaning till
prästerskapet om ansträngningar fOr ungdomens undervisning. Det antyds i något vallgossemål att
vallhjonen under 1700-talet skulle ha särskild kristendomsundervisning två eller tre gånger varje
sommar. Hur denna var ordnad är oklart. 161
Förbudet att nyttja gossar vid vallgång kan ju numera synas ganska löjligt, särskilt som tidelag inte
längre anses vara en brottslig handling, möjligen en skamlig.

Fahlgren, K. 1953
Liliequist, J. 1992.
Lundström, U. 1997.

Skellefte sockens historia, del l: l - Uppsala
Brott, synd och straff. .Tidelagsbrottet i Sverige under
1600- och 1700-talet, Umeå universitet, Umeå
Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650. Kulturens frontlinjer, nr 3 -Umeå
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Nationa lencyklopedin "Tidelag"
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Kloka ord?
Släkt- och hembygdsforskare kritiseras lätt fOr att bara intresserar sig för gamla tider.
Nuet och framtiden borde vara viktigare.
Som motvikt till detta kan sättas dessa kloka ord.
"Den som inte tittar tillbaka utan bara framåt får se upp."
och även detta
"Det är viktigt att bearbeta sitt forflutna. Det kan ändra din uppfattning, nyansera dina bilder av din
uppväxt. Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom."
Samtidigt måste man nog även hålla med om att ...
"människa är som en cykel. Den är bara i balans när den går framåt."
r. r ~
Föreningen för Skellefteforskning- SKEFO
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Elektrifiering av byarna tog fart på 191 0-1920 talet. Ett stort antal småkraftverk byggdes, ofta där
elag inte det tidigare varit vattenkvarnar. I vårt närområde kan bl.a. nämnas: Kågeälven, kraftverket i Kåge
och Storfallet, Ålsån Ullbergsträsk, Långträskån Myrheden, Petikån Petiknäs, Byskeälven Fällfors,
f6r att nämna några. Många byar elektrifierades genom tillkomsten av dessa småkraftverk.
Med åren blev behovet av elkraft stötTe och fler byar önskade få elström. Ortens stora elproducent,
Skellefteå Kraft utökade sina leveranser tilllandsbygden och övertog ofta de små kraftverken och
deras kunder. Flera ganska stora byar var fortfarande utan elström i slutet på fyrtiotalet.
-Umeå

Aren 1938 och 39 var jag med vid elektrifiering av några byar inom Jörns socken. Personal från
Skellefteå kraftverk satte upp hög- och lågspänningsledningarna samt transformatorerna. Vi var två
man som gjorde installationerna i fastigheterna. Vi bodde i regel hos samma fami lj i byn men fick
fri kost där vi arbetade. Installationsfirman som vi var anställda hos hade den uppgörelsen. Vi hade i
huvudsak ackord, visst pris för husanslutning, mätartavla och ljuspunkt. Som ljuspunkt räknades
lampa och väggkontakt. Vad jag kan minnas så hade vi 2:50 per ljuspunkt. Eftersom många hade
små resurser och var försiktiga med utgifter så förekom det ofta att de tog en lampa och en
väggkontakt i köket, en lampa i kammaren, en lampa i förstugan och en lampa på bron, summa fem
ljuspunkter. För oss gav det 12:50 i ackord som vi delade.

~museum.

Ledningarna som vi använde var s.k. kuhlo (EDR), en gummiisolerad ledning med en mantel av
plåt. Vi fick naturligtvis med tiden en stor rutin med att lägga dessa ledningar. Kuhloledningen var i
ringar om 50 meter. Vi lade ringen mitt på golvet, fattade ena ledningsändan, klev upp på en "bock"
och började fåsta leningen med s.k. blixtklammer (ledningsfåsten som senare blev förbjudna då de
kunde skada ledningen). När man kom till ett hörn gjorde man en böj på ledningen med ett speciellt
verktyg, kuhlotången. Med tiden tränade man upp "ögonmåttet" så man såg var böjen skulle göras.
Vi gav oss inte tid att mäta upp ledningen, rikta den och markera där böjarna skulle göras som det
stod i läroboken. Jag hade läst korrespondenskurser i bl.a. Elektricitetslära och Installationer av
elektriska ledningar. Samtidigt som arbetet skulle gå fort så var det en viss tävlan mellan oss att
göra ett snyggt arbete.

r av din
Verktyg, som försvann för 50 år sedan
Kuhlo-tången

och blixtdonet med
blixtklammern
(Foto; Lena Lundmark)
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I ladugårdar och uthus använde vi källarisolatorer och enkelledare (EVI), i något enstaka fall
gummiblyledning (EDL) men den var for dyr. Mellan huvudbyggnad och uthus användes
luftledning, blank koppartråd. Vid uthuset var då i regel en stolpe och jag minns när jag en gång på
vinter skulle upp i en sådan stolpe som var nyhuggen och frysen och stolpskona tappad greppet när
jag högst upp men jag var beredd och kunde bromsa nedfarten så det gick bra.
Förflyttningen mellan arbetsplatserna skedde alltid med cykel. Verktyg och material hade vi på
pakethållaren och kuhloringen hade man på axeln. En gång skulle jag en höstkväll forflytta mig c:a
2 km efter en cykelstig. Det var mörkt och ishalka. Jag cyklad ikull några gånger och det var ett
elände, det blev mörkt när cykeln stannade och det var svårt att samla ihop materialet och komma
igång igen.
Jag hade en grundtimpenning på 75 öre och enligt en uträkning, som jag gjorde vid arbetets slut, så
blev genomsnittsinkomsten med ackordet c:a 95 öre per timme. Det var f6r mig en bra tid, jag var
19 år och var glad att jag fick en bra yrkesutbildning av en kunnig yrkesman som var min
arbetskamrat.
·J ag arbetade hos Åström s Elektriska i J örn till 1941 då jag fick anställning som elektriker i
Kristineberg. De senare åren i Jörn arbetade jag oftast ensam mest inom Jörn men äveniangränsade
socknar. I Glommersträsk som på trettiotalet var en stor jordbruksbygd, byggdes 1939 - 1940 ett
nytt och efter den tidens forhållanden mycket modernt mejeri. Det hade bl.a. varmluftsridåer vid
portarna och manövertavlan for fjärrn1anövrering av maskiner. Där arbetade vi ofta två elektriker
tillsammans.

Författaren på mejeriets lastbrygga

Glommersträsk 1940. Vy från mejeriet.

M ånga trevliga minnen har jag från den tiden. Många ställen där jag bodde blev jag behandlad som
en son i huset. I en by hjälpte vi till och städade upp en loge och sedan blev det dans efter
grammofon. En gång skulle vi åka hem med tåget och när vi var nära stationen så startade tåget. Då
vi gick på vägen och funderade vad vi skulle ta oss till, kom två flickor och cyklade. Vi stoppade
dem och berättade att vi saknade logi. Vi sa att antingen måste vi få ligga med er eller också lånar ni
oss cyklarna. De foredrog att låna oss cyklarna så vi fick cykla de tre milen hem .
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Min morbror Johan Bergström, som fyller 90 år i år berättade för mig det som många inte vet idag
att det i Gårdbäck och K varnäsen inom Norsjö kommun under åren 1930 till 193 7 tillverkades cirka
15 stycken så kallade spelekor va1je år. Dessa användes för att manuellt spela timret över sjöarna.
Det var en nyhet för mig. Det hade jag inte tidigare hört talas om. Jag visste inte ens vad en speleka
var. Självklart kommer jag ihåg en del berättelser om flottningen t ex om farliga situationer när
timmerbrötar (timmerstopp) skulle öppnas, hur långa arbetsdagarna var, att de ätit amerikafläsk och
kolbullar. Några detaljer om själva flottningen efter Åman förbi K varnäsen hade jag inte fått mig till
livs. De starkaste minnesbilderna jag har från flottningen var när de öppnade dammen i K varnäsen
får att släppa iväg timret från Stora Raggsjön till Lilla Raggsjön för fortsatt fård efter Åman. Det
var i mina ögon ett stort skådespel.
Åman har enligt litteraturen (Folkrörelsearkivet i Umeå) nyttjats som flottled från mitten av 1800talet fram till 1967. När Åman 1889 blev allmän flottled innebar det att alla hade rätten att flotta
virke i den. Enligt 1889 års bestämmelser var flottning tillåten varje år under våren men skulle vara
avslutad senast l juli. Dämningen för flottningens räkning skulle få ske i Gransjön, Stora och Lilla
Raggsjön, Rörselet, Stenträsket samt i Aggträsket
Erik Grahn från Granliden var flottarförman i slutet av 1800-talet och fram till 191 O. Johan Lyckseli
från K varnäsen var flottarförman från 191 O till början av 1930-talet och flottarförman mellan åren
1931- 64 var Hugo Karlsson från Gransjö.
Flottningen avsåg under en stor del av flottningsepoken sträckan Rentjärntrakten till Ajauresjön
med biflöden som bl a Aggträskbäcken och Kosibäcken. Flottningen i Stora Raggsjön upphörde
1964 och sista flottningen i Lilla Raggsjön genomfördes 1965. (Folkröre lsearkivet i Umeå)
Enligt muntlig uppgift av Jakob Lundström i Brinken var hans pappa Erik Lundström anställd av
Umeå flottningsförening under tiden 1917 till 1937 som flottningsbyggmästare för Åmans
flottningssystem. Han var förutom Åmans flottled även ansvarig för delar av byggnationer efter
Vindelälven. Jakob berättade att hans pappa Erik Lundströms arbete som flottningsbyggmästare
underlättades när han fick tillgång till en bil så att han kunde åka hem istället för att alltid övernatta
på sina resor efter Åman och Vindelälven

som
Då
e
ar ni

De båtar som förekom var en spelflotte försedd med ångmaskin, träpråmen Snäppan, pråmar med
råoljemotorer och plåtpråmarna Lommen och Svärtan som drevs med bensin och fotogen. I
Storvindeln och Urnan och andra större Västerbottenssjöar förekom motorvarpning under 1900talets första decennier.
Pråmar och ångbåtar gick självfallet inte att använda annat än i större lugnvattenområden. På långa
älvsträckor, i mindre sjöar och längs bifloderna dröjde det till de lättmanövrerade motorbåtarna
utvecklats innan arbetet kunde rationaliseras. Exakt tidpunkt för motorbåtens genombrott i
bitlottlederna är svårt att fastställa. Albert Viksten kunde t ex i början av 1930- talet i boken Med
timret från skogarna till havet ( 1932) skriva: "Motorn har nu i allt större utsträckning ersatt den
enformiga och tidsödande varpningen. "
Före spelekomas och motorbåtarnas tid drogs vi~et över sjöarna med hjälp av så kallade
spelflottar. Flotten tillverkades av stockar som täljdes på sidorna och även på ovansidan.
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Hål borrades i stockändan med en timmernavare och sedan fogades stockarna samman med träkilar
som svällde i vattnet eller med vidjor, alternativt kedjor. Rester av spelflottar finns i Stenträsk,
Kositräsket och Åmträsket (Sörlin 1981 ).

"Käringa "från en spelflott e. Åm träsk J975
(Obs! Järnhjulet till höger hör inte till speljlotten)
Foto Ove Eriksson

Uppe på flotten stod det som i folkmun kallades "käringen". Andra namn flottarna hade på denna
stolpen (enligt Sverker Sörlin 1981) var "brud, docka, hjul , klabb, kall· n" och "hora".
Denna så kallade "käringa" var placerad i mitten av spelflotten. Runt hjulet som låg mot flotten
lindades linan och därifrån gick den till timmerbommen där den sattes fast. Flera man hjälptes åt att
med hjälp av stänger som gick genom "käringa" (stängerna gick in i hålen som syns på fotot och
bildade ett kors) dra den runt på spelbåten och därmed drogs bommen med virke över ett
stillastående vatten.
Före 1930 användes spelflotten på Åman. Den drevs enligt Sjölin ( 1981) av 4 till 14 man. Det var
tidsödande och känsligt. Den övergavs under 1930- talet till förmån för varpbåtar av plåt. Sörlin
( 1981) skriver dock att så sent som 1940 användes spelflotten i Åm träsket.

Rester av en spelflotte från
Stenträsket. På flotten står Ove
Eriksson, Åmträsk. Spelflotten har
måtten omkring 8 x 4.5 meter.
Foto Eskil Tåg. 2003.

När spelflotten övergavs under 1930-tal~ISå var det till formån for varpbåtar med järnskrov. En
övergångsform var den s.k. spelekan där ett spel som vreds i längdriktningen monterades fast i en
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kilar

eka. Dessa spel var antingen manuella eller drevs med mindre motorer. Vid varpningen hade man
fast sänkstöd s.k. moringar eller vakare 1/ i vilken båten fåstes.(Se detaljski ss av moring och vakare
sid 28). Spelekorna hade en besättning på två man att järnforas med spelflottarna som ofta hade en
besättning på upptill ca 14 personer, beroende på flottens storlek och hur mycket timmer som var
innanför timmerbommen. Spelekans besättning utförde i stort sett alltså samma arbete på två man
som spelflottans betydligt större besättning.
Vid flottens bakre ända var timmernoten fåst. Tusentals stockar kunde rymmas innanför de
sammankopplade flottningsbommarna.
Johan Bergström och Jakob Lundström berättade att det före 1930 hade de i Kvarnåsen enbart
använts spelflottar, men att man i början av 1930- talet började använda sig av de spelekor som
tillverkades i Gårdbäck och K varnåsen. Spelekorna användes fram till 193 7 då den första plåtbåten
med ett motorspel började användas i Stora och Lilla Raggsjön. Något exemplar av de båtar som
tillverkades i Gårdbäck och Kvarnåsen finns inte kvar men tursamt nog fotograferade Ove Eriksson
1975 en speleka vid sjön Åmträsket. Spelekan hade en extra tjock botten för att det - enligt Jakob
Lundström -skulle gå att montera fast spelet. (Se detaljbeskrivning av spelekan).
Fotnot
I.Moring(eng. mooring "förtöjning") en i
berg, kaj fåstad ringbult for fortöjning eller
forhalning av fartyg och båtar.
Vakare: Förankrat flöte/ankarboj

na

h att

Speleka i Åmträsket.

h

Foto Ove Eriksson , J975

Spel till spe/eka.
Spelet fungerade så att man växelvis höll
mot i den ena spaken och drog i den andra.
Låset på respektive kugghjul var till för att
säkra spelet.
Foto Eskil Tåg. 2003
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Karl Boman
Foto från 1940-talet

Alfred Johansson, Gårdbäck Raggsjö
Fotofran 1950-talet

Spelekorna tillverkades av Alfred ("n Alfre") Johansson och Karl ("Kalsjon")Boman på uppdrag av
den dåvarande flottningsbyggmästaren Erik Lundström, Brinken. Enligt dennes son Jakob
Lundström, Brinken var fadern anställd av Umeå flottningsförening under tiden 1917 till 1937. Han
var förutom Åmans flottled även ansvarig för delar av Vindelälven.
Enligt Alexander Boman tillverkades spelekorna första året hemma i Alfred Johanssons lokaler i
Gårdbäck, Raggsjö men sedan flyttades tillverkningen till Andro och Herta Lyckselis ladugård
("fusport"') i Kvarnåsen eftersom det där var närmare till virket från Thorgrens såg och till
Lindgrens snickeri. De färdiga båtarna flyttades sedan till Anton Erikssons affär för vidare transport
ut till de sjöar där de skulle användas.
Från ca 1930 och fram till 193 7 tillverkades omkring 15 båtar varje år. Priset för båtarna var enligt
Alexander Boman och Jakob Lundström omkring 60 till l 00 kr per st. Dagpenningen på den tiden
var 5 kr enligt ett lönebesked, som Karl Boman fått då han arbetade på Lindgrens snickeri i
Kvarnåsen.
Spelen som skulle monteras på spelbåtarna tillverkades i Umeå flottningsförenings egen verkstad på
Ön i Umeå.
Årvid Lundström, Brinken, son till Erik Lundström, arbetade där vid 18 års ålder som mekaniker
och han tillverkade bland annat spel till spelekor. Arvid var också delaktig i monteringen av den
första plåtbåten med ett motordrivet spel som började användas i Stora och Lilla Raggsjön i början
av 1937. Han var dessutom den som körde den första plåtbåten i Raggsjöarna.
A v en tillfällighet lyckades jag - tack vare Jakob Lundström, Brinken- hitta ett spel som hade
använts i en av de båtar som tillverkats av "Kalsjon" och "n Alfre". Jakob Lundström visste att
Börje och Rune Söderström i Amiiden hade ett spel som användes i deras byasåg på Västra
Högkulla. Ägarna Börje och Rune Söderström har skänkt detta spel till Lycksele skogsmuseum.
När spelekorna började användas i flottningen förbi Kvarnåsen under 1930- talet, behövdes fasta
ankarplatser på Stora och Lilla Raggsjön. Jakob Lundström berättade att Harald Karlsson Åmliden
med häst under vintern fraktade de stenar i vilka stockarna (vakare där spelbåtarna skulle ankras
fast) skulle monteras fast. Stenarna placerades ut på isen mellan vissa mellanrum (ca 500 m). Enligt
Jakob var stenarna omkring en kubikmeter stora och man använde sig vanligtvis av tre stenar till
varje vakare. De borrade ett hål i stenen och i hålet sattes en järnkil med spetsen uppåt Därefter
slogs moringen som var kluven nertill neffbålet och genom kilen pressades moringen fast i stenen.
(Denna metod kan i princip jämföras med dagens expanderpluggar som används till att fåsta skruvar
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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i gipsmaterial). Enligt Jakob Lundström var dessa moringar tillverkade av l tums järn och de skulle
fåstas till respektive sten med kedjor av något tunnare dimension. Kedjorna hade i ändan ringar som
i förväg var hop värmda ("välle ihop") med moringarna. Om tre stenar bildade ankare innebar det
art en fjärde ring i den färdiga hopsatta kedjan skulle fåstas i stocken ("vakarn"). Den fåstes i
stocken med genomgående märlor som skruvades fast i stocken. Stockens längd anpassades efter
sjödjupet på den plats i sjön där vakaren skulle vara.
Rene Eriksson var specialist på att värma ihop - ''väll ihop"- järnet på rätt sätt (Se detaljskiss
vakare och moring).
Allt smide till spelen utfördes i Erik Lundströms smedja i Brinken: moring, båtshakar och kedjorna
som skulle hålla ihop bommen m m. Flottarbommen, timmerstockar med hål i ändarna där
stockarna kunde kopplas fast med varandra med så kallade bomkedjor, lades ut runt virket som var
utfraktat på isen för att allt uppmätt ("tummat") virke skulle komma med i flottningen. Självklart
var det ett lättare arbete att med häst köra ut flottningsbommen på isen än att med båt ro runt och
fånga in allt virke när sjön rivit. Bommen med timret drogs sedan över Stora Raggsjön med hjälp av
spelekan och vid dammen öppnades bommen och skickades först nerför ån för att sedan fånga in
timret vid utloppet i Lilla Raggsjön. Därefter fortsatte timret efter Åman ner till Vindelälven med
hjälp av flottare.
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Hur spelekan användes för att spela timret ut från sjöns vikar där det
saknades vakare (se beskrivning av vakare) Spelekan ankrades fast i ett
lämpligt träd eller en sten. Därefter spelades ("rullades") timret ut till
mitten av sjön.
Teckning: Eskil Tåg.
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Beskrivning av speleka utifrån kopierad originalskiss samt efter Alexander och Sigvard
Bomans kompletterande detaljbeskrivning.
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Stig-Henrik Viklund:
E. Lundbäck hade kinematografföreställningar i Godtemplarhuset i Skellefteå den 29-30
oktober 1898. Sedan förevisades film då och då av tu ruebiografer- bl. a. av LondonBiografen.
K. E. Pahlberg ordnade så att Skellefteå Biograf-Teater hade filmvisning i ordenshuset från
och med den 4 december 1910. Enligt annons (2/12) var det även tänkt att förevisas lördagen
den 3 december- men så blev det inte. Det Tommy Åberg skriver ("Filmen kommer till
Skellefteå") i Skelleftebygdens historia del 6 att Skellefteå Biograf-Teater öppnades den 2
december kan härmed påvisas vara tyvärr fel!
Skellefteå Nya Tidning (SNT) 5/12 1910
förtäljer följande:
"Den nya biografens start utföll icke widare
gy1msamt, beroende på en del tillfålliga
Lllrdug och Sllnd11g
hlld<•<' liii'Hllllmul" IrAn
omständigheter, som emellertid stå att öfwerwinna.
Så t. ex. war det objektiv, som åtföljde den nya
maskinen, icke af rätt sort, hwarigenom bilderna
blefwo dunkla. Lördagens föreställning blef
H1\ jK~ hMI'I~.-n11111 lll;tllll~ttll l(t>l\1>111 om·hOI'IH ku•lnutlor
inställd
på grund af att alla nödiga apparater icke
ol'la un•lriin~uinl(lll' ly•·-knl• kOlliiiiii <lill'ialln, ull t'l lliiiHI
HIIH<> IIJ(I'I\H ~ilii'Hin
hunnit anlända. Igår däremot gafs en föreställning.
Attraktionsnummer
Det war nog förhastadt att öppna biografen
konlllt c-1' ntl fön•vif'IIIH, Vl\)(ttl' jUK hoppthl uti dt 11 iinult• puhJI·
innan
allt war i full ordning, men det kan nu inte
lwu t.(yamnr "'i" ,.~.. n hlo)(rnr fi(' ''IU'fl uannt-:rnul tw..nk, ~yuut-r
li~nl<l •lit jul( 11llt la'UIIIt:•••l Kllllllllt'l' 1111 l11\llu alt•ll Jll'hll'lJ><'II
längre hjälpas; wid nästa föreställning hoppas man
1111 ••j t•IIH .. ,h,l hH14IH ft1• wmtt uog'": ~k t•llt•ftt iA kolllltlf'l' tllt
~1!1 ft·ltm,..l hlnl\tl Nun\umi"Jo:ll\tiPrlhl i hto~rnfvllJ.:.
allt
skall aflöpa till publikens belåtenhet.
FUn·)<IHIIIuiuuurun J.ortlfltl Pt'h ."'tliuri"IJ hih·ju uau ruH.ili1:t
Beträffande de bilder, som komma att wisas
pn·•·h; Id . •~.1:\ od1 ilr progl'liUIIIII'I llf/11 h 1idn du )-:111'1111. St'
här,
ha wi erfarit att de skola bestå af ett urwal ur
M~t,ik · Piano ' "'" fiol.
de
twå
weckoprogram, som gifwas å den ansedda
Viil'<l~lllll l 1\. /·.'. /'o/11/Jt·r(l.
17
biografen Thalia i Umeå, hwarför wi ha
NY 711 191 l
förhoppning att här få se endast det bästa i
biografwäg. Publiken torde sålunda kunna emotse
att de blifwande föreställningarna å wår stående biograf skola bli präktiga".
vlear IrAn oth med

Världsfirman .American
Biograf Company.
1

\'illlll'l' HHi141'IH·I'I III!

Den 10-11 december visades Bahels förstöring, ett storslaget bibliskt skådespel. "Denna
konstnärligt utförda jättefilm är inspelad af nutidens mest framstående artister .•. "
Kommentar av Skellefteå Nya Tidning måndagen den 12 december:
"Skelleftebiografens föreställningar lördag och söndag woro icke widare talrikt besökta. Bilderna
woro nu fullt klara, sedan nödiga anordningar hunnit widtagas. Programmet upptog en del präktiga
nummer."
Lokaltidningen berättar också om kommande program. En annons per 16/12 delger:
"Skellefteå Biograf-Teater inbjuder •tl en angenäm afton.
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Bl. a. visas Barnens Dag i Umeå 1910 och framträda på duken många bekanta ansikten från
grannstaden. Musik: piano och fiol ".

o

från
agen
2

Filmförevisningar i staden dröjde till slutet av året 1910. SNT 30/12 beskriver den
konkurrens som fanns:
"Biografföreställningar gifwas i härwarande ordenshussalong kl. 8, 15 i afton af Skellefteå
biografteater, som under sin hittills k011a tillwaro förwärfwat sig anseende för präktiga program,
samt nyårsafton kl. 4, 6 och 8, 15 em. och nyårsdagen kl. 6 och 8,15 afLondonbio-grafen, hr C. W.
Andersson, som sedan år tillbaka åtnjuter Skelleftepublikens fortroende for godt bildwal. Wid
Londonbiografens föreställningar utföres musik å violin och luta af elever wid Piteå samskola" .
Vad visade London-Biografen som skulle locka Skelleftepubliken? Jo, nyårsafton visades
"Svarta banden"; nyårsdagen kunde man se "Operan Salome af Strauss" med fru Aino Ackle
i titelrollen. Bägge dagarna kunde man få se "naturscenerier från Ceylon, Tunis, Helsingör,
Stockholms skärgård m m".
SNT fortsatte med kommentarer kring filmföreställningarna; här vad som noterades den 9
januari 1911:
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"Skelleftebiografen har under lördag och söndag gifwit godt besökta föreställningar å
ordenshussalongen ined nytt program for hwarje föreställning. Såsom allmänt omdöme om de wid
dessa föreställningar wisade bilderna gäller, enligt wår mening, att de woro utmärkta och torde
kunna räknas till det bästa i den wägen som wisats här. En liten utgallring hade nog icke skadat men
frånsedt detta önskemål, som for framtiden torde blifwa tillgodosedt, är Skelleftebiografens nya
bildmaterial af beskaffenhet att fortjäna den biografintresserade allmänhetens wälwilliga
uppmärksamhet".
Filmutbudet i början av år 1911 innefattade:
14-15/1: "Öfwersteprästen". "Anbudet".
21-22/1: "En verklig lejonjakt"- naturfotografen hette Cherry Kearton. Violin och piano av
herr och fru G. Sandin. Enligt uppgift var det fullsatt salong.
28-29/1: Från och med denna helg visades "Pathes Weckojournal".
Konkurrensen hårdnade om själarna. London-Biografen visade filmer i Bureå (4/2 å
Kläppbyggningen), Ursviken (5/2) och Örviken (6/2; godtemplarhuset). Skelleftebiogra-fen
var i Byske 4-5 februari. 10 och 12 februari uppförde Skellefteå Amatörsällskap "till formån
for tillbyggnad af ny teaterscen till ordenshussalongen" Auguste Blanches lustspel "Rika
morbror". Skelleftebiografen fortsatte ute i bygden: Clemensnäs (17/2) och Ursviken (18/2).
Film visades åter i Skellefteå 19/2. Positiv reklam delgavs läsaren: "Nytt storslaget program.
Storslagna jätteskådespel. Dråpliga skämtnummer".
Dessutom påpekades det särskilt att inga barnbiljetter såldes till 8,15-foreställningen om inte
föräldrar och målsmän foljde med.
Skelleftebiografen hade visningar varje helg i ordenshuset i Skellefteå. 11-12 mars förekom en
slags dubblering; även i Byske. DÅ visades "Mexican Bill, en bild från vilda Vestern". Det
som ansågs vara av intresse var också "Frödings begravning" .

.e ma
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Skelleftebiografens filmutbud våren 1911:
18-19 mars: "Den dödas halsband". 25-26 mars: "Onkel Toms stuga".
1-2 april: "Fyra äkta män på vift" och "Leman i lejonburen".
Tre dagar (7/4 i Byske, 8-9/4 i Skellefteå) visades "En natt i Köpenhamn" och "Synderskan
eller Kärlekens länkar" med Oda Nielsen i huvudrollen.
~r-
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Den 15 april 1911 lär Tip-Top, Nygatan i
Skellefteå (kvarteret Lekatten), ha
påbörjat sin verksamhet. Ägare:
Josefina
och K. E. Pahlberg. Men - i
=
Skellefteå och Kiruna =
Skelleftebladet den 13 april 1911 står
det: "Skelleftebiografen, som hädanefter
Specialteater för Ki.;ematografisk konst.
kallar sig Tip Top-biografen, kommer
Annons i Rikstelefonkatalogen 19 J3
att gifva f6reställningar i en för
ändamålet uppförd byggnad å tomten
midt emot torget. Påsklördagen gifves f6reställningar hvarje timme från kl. 2 -11."

Besök

==========-----

Biograf TIP-TOP

Enligt en annons i SNT den 21 april skulle "Fadershjärtat" och "Naturens under" ha visats
denna sista dag; lördag och söndag nytt program. 5-7 maj visadeTip-Top "Regin a von
Emertz och Gustaf II Adolf'.
John Andersson, London-Biografen var i Ursviken (6/5) och Skellefteå (7/5) med "Den hvita
slafhandeln" och "Världsmästerskapet i Boxning". Dessutom förekom filmvisning om
svenska folkdanser, skogsrussar från Gotland samt fiske till hafs. Paret Sandin stod för
musiken.
Hur mycket kostade en biobiljett då? Jo, trots detta påkostade program fick äldre betala 50
öre, barn 25 öre.
Tip-Top hade bl. a. följande föreställningar 1911:
..•.•.••................•............
11-13/8: Leopardjakt i Abbesinien.
.
.-•
13-15/10: "Estrella" samt "Lejonbruden".
~~-O~_TIP-TOP ·.. .
Filmerna visades även i Byskeden 14 oktober!
:
. ·. lt~~E)o}HiBILJEIT . · : :
Annons i SNT 24/11 berättar om " ...
:
~. :
Heltimmesskådespelet Sköna Helena.
Bilder från Turkisk-Italienska kriget. Lejondressyr m

-...

.

i·
·i
......-········---·..····----·
•

.s'

.•. ••

m."
Annonsen avslutar med orden: "Skyllen Eder själf om Ni
ej får se detta succesprogram".
25/11: Tip-Top även i Furuögrund!
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Skelleftebladet (SKBL) torsdagen den 15 apri11920 innefattar
följande annons om den pristävling som förekom med
anknytning till Röda Kvarn i Skellefteå:
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Lokalens trefnad -ett allmänhetens eget intresse!
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Skelleftebladet 27/3 1920

Den 24 mars 1920 visades "De stulna juvelerna" i Röda Kvarn
(f. d. Tip-Top). Själva namnbytet hänvisas till att filmerna kom
från Röda Kvarn i Stockholm.

Röda Kvarn, som inom de närmaste dagarna skall nydekoreras,
har gått i fårfattning om att infordra forslag och skisser från
yrkesidkare i staden till lokalens dekorering.
Dessa fårslag komma att utställas i biograflokalen till benäget
påseende, och inbjudes hänned den ärade allmänheten att vid ev.
besök avgiva sin röst for det forslag till dekorering, som förefaller
vackra~pch mest tilltalande.
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Den skiss, som erhåller de flesta rösterna och sålunda är ett uttryck för allmänhetens önskemål,
kommer att antagas till utförande.
Lokalens trefnad är ett allmänhetens eget intresse, varför alla besökare godhetsfullt ombedjas
avgiva sin röst. Röstsedlar tillhandhållas i biljettluckan fredag och lördag denna vecka."

n-i
l står
danefter Åberg m fl: 1926 lades biografen ned. Filadelfia tog över lokalen. Men varför finns annonser
mmer
för Röda Kvarn även 1927? (Samtidigt Stora Teatern!?)
)m ten
visats
n

r1

hvita

11

ör
tala 50

1915 började Rekord och Odeon som biografer i Skellefteå, enligt Tommy Åberg.
Då det gäller Rekord anges att ägaren hette Gottbard Sandin och att den låg på Hörnellgatan.
Men då började Sandin (var handelsbiträde i Skellefteå 1905-06, därefter i Söderhamn,
återkom den 5 juli 1907, blev musiklärare, bokhållare och fotograf; beklagar att
undertecknad trott på muntlig uppgift att han också var biograf"ågare rör Tip-Top) som
turnebiografågare något år tidigare! För den 21 februari 1913 är Rekord i Byske. Och sedan
visas filmer av Rekord Biograf-Teater i ordenshuset, Skellefteå. Enligt SKBL 2/10 1913
började Rekord-Biografen med sin höstsäsong den 4 oktober samma år" . .. i nybyggda
lokalen vid Lasarettsgatan"!
·
Rekord Biograf-Teat~r visade den 11-14 januari 1915 Pathes svenska dagsnyheter, "En
ödesdiger kyss" med Gabrielle Robinne i huvudrollen- men framför allt "Tysk krigsjournal
med särskild t tillstånd af tyska generalstaben upptagna bilder".
Rekord hade filialer t. ex. i Byske och Kåge 1916. 16-17 oktober 1917 anges att det under
onsdagen rörekom orkestermusik.
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En annons i Skelleftebladet 29/11 1919 berättar följande:
"Till förmån för insamlingen till de svältande Wien-barnen giva stadens biografer TIP-TOP
och REKOJ{D Matine-föreställningar sömlag kl. 2 e.m. Utsökt goda program! Hela
bruttoinkomsten går till de hungrande barnen".
En stor annons i SKBL den27mars 1920:
"BIOGRAFINTRESSERADE!
Ehuruväl Sv. Bios filmavnämare ingalunda besitta monopol på namnet Röda Kvarn, vilket namn
var ämnat stadens blivande nya biograf, har jag för att utröna den biografintresserade allmänhetens
uppfattning i namnfrågan beslutat anordna en pristävlan i all gemytlighet för det bästa namnet åt
den nya biografen.
3 pris utdelas: 1:sta pris 25 Kronor 2:dra pris en guldtia 3:dje pris ett årskort till biografen.
Intresserade torde alltså insända namnförslag under signatur <Nya Biografen> Skellefteå
p. r.
senast tisdagen den 30 mars.
F. Melander."
947 sände in namnförslag-ganska stor tillslutning! Ett stort antal hade "Odeon".
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Skelleftebladet den l april -20:
"ODEON. Modern teater för kinografisk konst, nybyggd å före detta Bergstedtska tomten.
Premiär närmaste dagar. MARY PICKFORD. Hela världens lilla fåstmö i en av sina största
succesfilmer komma i premiärprogrammet".
Men - så blev det icke!
Odeon - biograf & konsertsalong - invigdes den 8 april med öppningsfilmen "Klostret i
Sendomir", drama i 5 akter med Ellen RichtQI'Toch Edvard von Winterstein i huvudrollerna.
"Filmen har en frisk fläkt över sig och händelserna återges i lagom rask takt. Filmen är
Föreningen för S kelleft eforskning - SKEFO
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verkligen sevärd och en god motvikt till de slentrianmässiga amerikanska filmerna"; helt
enligt Aftonbladet! Musiken leddes av kapellmästare Th. Ekelundh.
Följande ord av direktör F. MeJaoder finns i anslutning till annonsen den 7 april:
"Till den ärade publiken!
Det har alltid varit god sed att när en ny biograf slår upp sina portar för den stora allmänheten
orera vidt ochbredtom de goda filmförbindelsema, den goda musiken o.s.v. För Odeons
vidkommande skall jag emellertid frångå denna kutym och låta allmänheten själv bedöma dessa
saker.
Helt naturligt öppnar man icke en ny biograf vare sig utan film eller musik. Något som jag dock
för den stora publiken vill fästa uppmärksamheten på är de enastående goda tekniska resurser
varöver Odeon förfogar och vilka efter gjorda kompletteringar nästan kunna mäta sig med de flesta
storstadsbiografer.
Min strävan och erfarenhet inom facket från annat håll skall alltid vara att hålla staden en väl
skött biograf. Publiken behåller emellertid avgörandet och hälsas alltså
Välkommen till Odeon.
Vördsamt
F. MELANDER."
Den 15 april1920 i Skelleftebladet finns följande notis av sigilaturen "-en":
"VÅR NY ASTE BIO.
Det pratades så mycket man och man emellan, då ryktet om att en ny biograf skulle byggas i
vår goda stad levde upp. Man kunde väl knappast tro att vi skulle bli undfägnade med ännu
en dylik, då vi förut hade två stycken. Ryktet talade emellertid sant och nu ha vi sedan någon
vecka tillbaka den nya biografen vid torget klar.
Först måste erkännas att man vid en blick på biobyggnadens yttre knappast blir lockad att
vilja se dess inre. Det är en allt annat än prydsam exteriör byggnaden fått och den blir inte
bättre för att den står vid torget. Byggnadsnämnden borde nästan ha en liten skrapa för dess
absoluta brist på känsla för estetik.
Om man emellertid ser bort från detta och stiger in, blir man glatt överraskad. Lokalen är
stor, ljus och trevlig och framförallt hygienisk med moderna ventilationsanordningar och
centraluppvärmning. Lokalen är hållen i en diskret och tilltalande fårgton och väggarna ha
prytts med foton av såväl egna som utländska filmstjärnor. Målningsarbetet har utförts av
firman F. O. Andersson från Umeå.
Lokalen är den största för biograf i staden. Den rymmer 220 personer. Sittplatserna äro
utmärkta och utgöras av rymliga och behagliga fållbänkar. Men så finns där också något som
förut endast existerat i skelleftebornas drömmar, loger. På vardera sidan av maskinrummet
är nämligen byggd en loge med fem mjuka behagliga fåtöljer i var.
Bilderna äro klara och tydliga. Direktör Metander har från Tyskland inköpt en ny maskin,
som skall vara den bästa i marknaden. På grund av kriget har några sådana maskiner icke
varit i marknaden på några år då tillverkningen, därav varit inställd.
Men ännu en sak måste framhållas, musiken. Denna spelar en så ofantligt stor roll vid en
biograf, att man måste vara direktör Metander tacksam för att han även i det avseendet
tillgodosett allmänhetens krav på ett tillfredsställande sätt."
Varför hittar jag inga annonser rörande Odeon-biografen att den hade startats av Karl
Metander 1915 som Åberg skrev? "Redan i början av 1920-talet lades den ner och lokalen
övertogs av Frälsningsarmen". Men varför finns det annonser och notis om den tredje
biografen inte förrän anno 1920?
.:r

Enligt Tommy Åberg började STORA TEATERN 1918 som biograf, blev sedermera "nya"
Röda Kvarn, upphörde 1947. Filadelfia tog över! Hittar ingen uppgift som verifierar att den
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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tillkom 1918. Däremot finns en annons i Västerbottens läns kalender for år 1925 såsom
"biografsalong & cafe". Och annonser 1926-1927 . ..
Hur som helst: Onsdagen den 27 november 1935 invigdes Röda Kvarn (f. d. Odeonbiografen). Josefina Pahlberg hade övertagit biografen och bytt namn. Jag ber att få citera
Norra Västerbotten 28/11 :
''På gamla Odeon har man förut tvingats ta flera pauser under fOreställningarna, men detta
kan genom den nya maskinen undvikas, då kasetterna rymma ej mindre än 1,800 m., vilket
endast nödvändiggör en paus. <Röda Kvarn> har tillsammans 334 platser, därav 75 på
läktaren. Stolarna är väl stoppade, fOrsedda med karmstöd och placerade i svag
halvcirkelform. Själva salongen är nu åtskilligt rymligare än fOrut och ger ett varmt och
förnämt intryck. Färgerna domineras av gult, gammalrosa och ljusgrönt. Väggarna äro gula
och stolarna och övrig beklädnad är i gammalrosa. Ridån, som man monterade upp med
amerikansk fart före 7-fOreställningen- den kom med kvällståget- är även den i gammalrosa
med gul frans, en verkligt lyckad färgsammansättning i detta fall. Den glider ljudlöst och
snabbt åt sidan. Armaturen är väl funnen, och lämnar ett lugnande ljus, som det bör vara i en
biolokal. Vestibulen är stor och rymlig, fastän det ju i går blev trång, då alla voro nyfikn·a på
bions utseende och då Röda Kvarns premiär-program var så förnämligt som <Den brokiga
vävnaden> med Greta Garbo i huvud-rollen".
Bör kanske i förbigående påpeka att Odeons kafe, kallat <Storan> fOrsvann formellt när
biografen blev Röda Kvarn. Efter ombyggnad uppstod cafeet igen i slutet av år 1935 som
NYA KONDITORIET- med utsikt över Nygatan.

r~ det

Palladium (Storgatan 36)
invigdes den 3 november
1927. Den var inrymd i
stadskassör Fjcllströms
nytiiibyggda fastighet.
Dekorationen var utfOrd av
dekorationsmålare Åke
Ahnlund. Ridån var målad av
konstnären Gustav Vernon.
Musiknumren utfOrdes av en
orkester under ledning av
kapellmästare Horcic.
Borgmästare Lundqvist
"invigde" biografen. Han
talade om "filmens värde i
bildningsavseend e".
Biografen Palladium. Foto från invigningen 1927
Premiärfilmen var
Foto: NV 511 J 1927 (Skellefteå museum)
"F''orseg1a d e (''appar" ( reg1:·
Gustav Molander) med Mona Mårtensson, Louis Lerch, Stina Berg och Karin Swahnström i
de ledande rollerna.
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Palladium byggdes om 1934. Nu fanns platser fOr 450 personer. l samband med ytterligare
fOrändring minskades antalet platser till 289. Biografen försvann 1983.
Avslutningen var magnifik- en 17 dagars filmfest från 9 ("Jakten på den fOrsvunna skatten")
till 25 september ("Sound of music").
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Grand bio i Skellefteå (Trädgå rdsgatan 19) iP.vigdes onsdagen den 23 oktober 1935 benämnd
som "Stadens nyaste nöjestempel". Den för~t~ filmen som visades var egentligen extrafilmen
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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"Mitt Värmland"- kortfilm av Selma Lagerlöf. Därefter visades långfilmen "Tjocka släkten"
(hade som inspelningstitel "Lånta fjädrar") med Edvard Pehrsson.
l år anno 2005 slutar Grand bio med sin verksamhet- det lär bli lägenheter istället.

Den 31 augusti 1939 invigdes
City-biografen på Nygatan 53.
City hade plats för 550 personer.
Öppningsfilmen var "Den stora
valsen" (om Johann Strauss)
med Luise Rainer, Fernand
Garvey och Miliza Korjus i
huvudrollerna. City ansågs vara
"Stadens största, modernaste och
elegantaste biografteater".
Signaturen ANDREW skrev i
Skelleftebladet 1/9: "Låt mig i all
korthet konstatera att Aga Baltic
har all heder av sin tekniska· ·
leverans. En film som 'Den stora
valsen' kräver en perfekt
ljudåtergivning- Citys
ljudåtergivning ä r perfekt.
Den står på intet sätt några
stockholmsbiografer efter".

Entren till City-biografen 7/ 101951.
Foto: Wallmar Lindho/m/Skellefteå museum.

1966 försvann City. Den 30 januari 1965 hade Josefina Pahlberg hunnit avlida.
l förbigående kan noteras att Aveny bio invigdes år 1961. Aveny fick tre biosalonger år 1989.
Nu närmast är det en Filmstad som invigs den l september 2005.

Kurs i lokalhistoria till hösten.
l höst startar en kurs i Lokalhistoria på Campus Skellefteå. Kursen som omfattar 5 poäng kommer att vara en aptitretare
för lokalhistoria vilken har som mål att sätta fokus på den enskilda människan i historien. Hur har våra förfåder handlat
och hur har de påverkats av de större skeendena i Sverige och i världen? Hur har de påverkats av de naturliga
förutsättningarna i bygden och av tidsläget?
Här kan vi följa enskilda människoöden och få en tordjupact skildring av våra förfåders och förmödrars kamp för sin
försörjning på gården, i pigtjänsten, vid sågverket eller borta i Amerika.
Kursen heter Människor och miljöer i norr - bygd, identitet och toreställningar. Kursen som omfattar 5 poäng kommer
att ta upp källor som dagböcker, brev, räkenskapsböcker, ortnamn m.m. Många exempel kommer från "Kulturgräns
Norr"s skrifter om Skelleftebygden. Vi hoppas att några lärare på kursen kommer att vara Lars-Erik Edlund, Elisabeth
Engberg och Ulf Lundström. Kursen kommer att gå under fyra lördagar under hösten. Det kommer inte att vara några
särskilda iliekunskapskrav utan vi räknar med att i princip alla som vill gå kursen ska kunna göra det. Sista
anmälningsdag var 15 april.
Under våren 2006 kommer en fortsättningskurs som handlar om att skriva historia ur ett lokalt eller
individuellt perspektiv.

Därför finns det möjligiletför de som missatförsta kursen att anmäla sig.
Frågor och anmälan om intresse till ulf.lundström@skellefteamuseum.se För mer information runt kursen se
http://www. info.umu.se/utbkat/Kurs.asp?kurskod=SV EA82&term in=
Här kan du även dra ut anmälningsblanketter o .l,lnmäla dig själv. Kursen är kostnadsfri.

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Det nuvarande utbildningsområdet på Skellefteälvens södra brink har en förhistoria, som skulle kräva ett eget
kapitel. Här gör jag en kort sammanfattning, som bakgrund till dagens läge.
Det började 1971 med IUC, som 1974 flyttade in i nya lokaler på Sörböle. Inom IUC startades en träteknisk
avdelning, som senare blev Trätek.
Kravet på högskoleutbildning hade funnits länge. Kommunen började samarbeta med Luleå universitet
genom att köpa kurser. studiecentrum bi Ida des. Det var 1986 och vid den tiden skapades begreppet
SKERIA.
Brage Bergström pådrivande skoldirektör och senare verksamhetschef på SKERIA tyckte att namnet på den
grekiska ön Skeria passade bra. Dels så stämde öns mytologiska historia till områdets verksamhet. Dels
lyckades man även hitta en förklaring, som stämde med bokstäverna i SKERIA- Skellefteå Research and
education for Industrial Application. Området kallades från början SKER1A-området.
Sedan har både verksamheten och området utvidgats. Nu är Skellefteå staden med två universitet.
J dag finns ordet Skeria bara kvar i SKERIA UTVECKLING. Namnet på området har ändrats till CAMPUS.
Orsaken var att begreppet Skeria var alltför okänt utanför Skellefteå medan Campus är ett internationellt
vedertaget begrepp för ett universitetsområde. Den som vill veta mer om förhistorien kan läsa om detta i
"Skelleftebygdens historia" del 8.
Norrut mot
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SKERIA utveckling
Skeria Utveckling bildades 1995 genom initiativ av Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet och är
idag en avdelning inom kommunledningskontoret vid Skellefteå kommun.
Skeria Utvecklings uppdrag är att bidra till högre utbildning, forskning och kompetensutveckling i
Skellefteåregionen i syfte att öka regionens tillväxt och förbättra livskvaliteten för medborgarna.
Skeria Utvecklings verksamhetsområden

o se
Högskoleutveckling i samspel med universitet~.på campus, samt marknadsföring och studentrekrytering
LärCentrum Campus Skellefteå. En viktig del i det livs långa lärandet
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Vi erbjuder studiemöjligheter och service till företag, organisationer och individer som villlära på
di stans.
Funktionell earopusmiljö med god serv ice till studenter, hyresgäster och tillfålliga besökare
Campusutveckling. Skeria Utvecklings uppgift är att utöva ett gott värdskap på området
Kvalificerad Yrkesutbildning i samarbete med branschen .
Utvecklingsprojekt som man initierar och driver, ofta med medel från EU och andra finansiärer
Kompetenshöjning i regionen, genom uppdragsutbildning, offentliga föreläsningar och deltagande i
olika nätverk
Skeria Utveckling arbetar aktivt med verksamhetsstöd och marknadsföring. Samtidigt görs hela tiden insatser
för att finna nya utbildningsideer som kan gagna Skellefteå- till exempel kurser och program som är
speciellt relevanta för regionen. Exempel på sådana program är Luleå tekniska univers itets utbildningar inom
datorgrafik, dataspel sutveckling, musikindustrin och fritidssektorn-ämnesområden där Skellefteå erbjuder
en speciellt stimulerande miljö. Det lokala näringslivet är väl integrerat i utbildningarna på Campus
Skellefteå.
Skeria Utveckling bedriver· även annat utvecklingsarbete som främjar högre utbildning i Skellefteå, till
exempel internationalisering.
Skeria Utvecklings uppgift är att utöva ett gott värdskap på området. Det innebär att vi tar emot studiebesök,
anordnar föreläsningar, utvecklar studiemiljön och samordnar verksamheten på Campus Skellefteå.
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Obs Skerias gamla log används inte längre.

Campus Skellefteå
För närvarande finns det ca l 600 studenter vid Campus Skellefteå som läser högre utbildning. Studenterna
finns vid Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Kvalificerad yrkesutbildning.
studenterna erbjuds f.n. 26 kurser inom ämnesområdena Skapande, Teknik, Ekonomi, Samhälle och lärande,
Vård och hälsa och övrigt.
På området finns även ca 700 studenter inom Vuxenutbildningen.
Fler utbildningar är på gång och ambitionen är att antalet studenter ska öka till totalt 3 000.
På Campus Skellefteå finns även andra verksamheter i form av träforskningsinstitutet SP Trätek,
gymnasiekontoret, foretag och projektverksamhet God service till studenter, hyresgäster och tillfålliga
besökare i form av restaurang, cafe, idrottshall, biblioteket SKERIBI, datasalar och lokaler för
uthyrning.
Hemsida: www.campus.skelleftea.se

LärCentrum Campus Skellefteå
Vid Campus Skellefteå finns också möjlighet att studera på distans- flexibelt lärande. Ett lärcentrum ger
stöd och service till dig som vill studera på ett sätt som inte begränsas av tid eller tempo, och som därför ger
större utrymme för personlig planering. Skeria Utveckling är en av aktörerna bakom LärCentrum Campus
Skellefteå. Du kan läsa l 200 kurser och program från 34 högskolor och universitet och ändå bo kvar i
Skellefteå.
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J(valificerad Yrkesutbildning
Kvalificerad Yrkesutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som ger praktisk yrkesutbildning. Den är
utformad i nära samarbete med arbetsmarknaden. Tanken är att en KY- utbildad person ska ha kort väg ut i
produktivt arbete efter avslutad utbildning.
En tredjedel av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd, s kLIA- Lärande i Arbete. Arbetssättet på
utbildningen har stora inslag av problembaserat lärande (PBL) som ger möjlighet att träna problemlösning
med verklighetsanknytning. Detta kombineras med föreläsningar, seminarier och projektarbeten.
E-post: ky@skeria.skelleftea.se

Kvalificerad yrkesutbildning 2005/2006 med start augusti 2005.
11
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(Läs mer på KY:ys hemsida)
Fritidsmedarbetare, 60 p
Utbildningen betonar betydelsen av förmågan att leda enskilda och grupper, kunna arbeta i lag och projekt,
samt vikten av samtidig och kombinerad specialisering och bredd. Den är utformad i samarbete med
branschen för att garantera kursens relevans och aktualitet.
Kreativ Designer, 80 p
Kreativ Designer för Interaktiva medier är en utbildning i nära samarbete med branschen för media- och
webbutveckling. Just nu efterfrågas kreativa webbdesigners med goda kunskaper i programmering.
Resor och Arrangemang, 80 p
Utbildningen leder till kompetens för yrkesarbete inom resenäringen, en utpräglad servicebransch.
Servicekänsla är en viktig egenskap hos den studerande men även flexibi litet, kreativitet och intresset av att
arbeta med människor.

:n tern a

Butikschef, 40p
l Sverige arbetar idag en halv miljon människor inom handeln, som får en alltmer framträdande roll inom
svensk ekonomi. Handeln är en av våra största arbetsgivare, men möjligheterna för personalen att fortbildas
är få. Flera branscher uttrycker att det är svårt att få tag på kompetenta butikschefer och ledare. Utbildningen
ger en bred kunskapsbas med inriktning mot butikschef eller avdelningschef. Efter fullgjord utbildning ska
du ha erhåll it tillräcklig teoretisk och praktisk fårdighet att framgångsrikt kunna driva och utveckla ett större
handelsföretag.
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Campushallen, t.v. det senaste
byggnadstillskottet
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Källor:
CAMPUS hemsida
Skelleftebygdens historia del 8
dessutom
Thck till Teresia Andersson och Tore Bergström Skeria Utveckling för synpunkter på mitt första
manusutkast
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SKEFO Årsberättelse 2004-2005
Styrelsen har haft 17 ledamöter:
Ordinarie: Stefan Löfstedt, Erna Forsman, Lars Jonsson, Urban Skoglund, Egil Johansson, Harry
Åkesson, Marianne Andersson, Christer Larsson, Barbro Yiklund, Allan Boström, Tage Nilsson, Be
Persson/Elisabeth Engberg, Bo-Göran Edlund, Ulf Lundström, adjungerad.
Suppleanter: Tage Lundgren, Åke Lundgren och Sture Forsgren.
Antalet medlemmar är 136.
Styrelsen har haft 4 möten.
Tidskriften Skelleftebygden har utkommit med 2 nummer.
Arbetsåret 2004 började med årsmöte och följdes av ett vårmöte 27 april. Då berättade Lars-Olof
Sjöström om 30-talet i Skellefteå.
SKEFO samarbetar regelbundet med andra kulturhistoriska föreningar i olika aktiviteter. Under året
genomfördes:
Öppethållande av Kågegården under sommaren
Nordanådagen Il juli med ca 500 deltagare och många aktiviteter för barn
Kulturresan 28 augusti till Burträsk, Överklinten, Bygdeå, Stenfors gård.
Ernst Westerlund-dagen 20 nov: Stipendiet, nu l O 000 kr, utdelades till Per Andre, Skellefteå.
SKEFO:s eget arrangemang Lokalhistoriska dagar hölls 8- l O oktober i Jörn i samarbete med
lokala föreningar. God uppslutning och många intressanta föredrag.
Bure arkiv- projektet, där SKEFO har två representanter, avslutades dec 2004. Till sommaren
fårdigställdes en utställning om industrins olika epoker.
En portal har skapats på Internet för lokalhistorisk forskning och SKEFO är nu huvudman för den.
Adress: http://lokalhistoria.skelleftea.org/
SKEFOs egen hemsida har adressen: http:/ /skefo.skelleftea.org/
En arbetsgrupp har bildats inom SKEFO för att stödja museets planer på hur i samlingarna ska
kunna bevaras. Gruppen ska i första hand söka kontakt med företrädare för Skellefteås näringsliv.
Kontakterna med skolorna har fortsatt. Under början av 2005 ska intresserade lärare informeras
om portalen och om INDIKO, och om hur de kan användas i skolarbetet.
Universitetskurser i lokalhistoria ska ordnas i Skellefteå hösten 2005. Ulf Lundström deltar i
planeringen.
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sKEFO:s arbetsplan för 2005.

-

9.

l.

Arrangera ett vårmöte.

2.

Genomföra lokalhistoriska dagar till hösten .

l O. Stödja studiecirkeldokumentationer av
bygdens historia.

3. Ge ut två nummer av Skelleftebygden.

-Iarry
sson, Be

4.

Fortsatt samarbete med övriga
kulturhistoriska föreningar.

5.

Verka för att Skellefteå museums samlingar
tas t iIl vara.

J 2. Samarbete med hembygdsföreningar kring

6.

Fortsatt samarbete med UlfLundström inom
Lokalhistoriskt institut.

J 3. Fortsatt intresse för bondskans bevarande och
utveckling.

7.

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

14. Arrangera e n årlig Kulturresa i samarbete
med andra föreningar.

8.

Delta i arrangemanget "l Ernst Westerlunds
fotspår" 2005.

J 5. Verka för att byaprotokollen bevaras.

J J. Stödja arbetet med Bure bolags arkiv.
Ernst-Westerlunddagen .

16. Fortsatt arbete med att hålla lokalforskningen
levande

-Olof

der året

Tipsa tidskriften Västerbotten om
lokalhistoriska aktualiteter i Skellefteå.
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Notiser
Demografiska databasen
DDB har nyligt nått en stor framgång. Bland 261 ansökningar har databasen valts ut till en av tio "excellenta
forskningsmiljöer", som under fem år ska få särskilt stöd av Vetenskapsrådet på sammanlagt 44 miljoner.
Det möjliggör nyanställningar och nysatsningar på forskningsprojekt som sannolikt också kommer att beröra
skelleftebygden.
DDB:s föreståndare i Jörn Elisabet Engberg har just i dagarna slutjusterade sin avhandling, som har rubriken

"l fattiga omständigheter- fattigvård i Skellefteå socken 1830-70".
Lokalhistoriska institutet
Ulf Lundström hade den l l april fått in 50 anmälningar till den lokalhistoriska fempoängskursen "Männi
och miljöer i norr". Det är glädjande med detta intresse vilket innebär att kursen kommer att kunna
genomforas hösten 2005. Arrangör är institutet for nordiska språk vid Umeå universitet.
(Se inbjudan före artikeln om Skeria.)
Projektet Kungsgropen har beviljats 600 000 kr for en arkeologisk utgrävningjuli-augusti 2005 med fyra
utbildade arkeologer. Det finns möjlighet anmäla intresse for att delta i utgrävningen under längre eller
kortare period.
Ulf Lundströms bok om 1800-talet, "Människor och miljöer i Skelleftebygden" planeras till kommande
vinter.
Dessutom deltar institutet i utgivningen av en bok om dansens historia i Skelleftebygden, bl.a. byggd på
minnesmaterial från Eva Dahlgren. Red. är Lars Westerlund .

Kommande arrangemang
(För exakta tider mm: se tidningsannonser eller vår hemsida http://skefo.skelleftea.org/)

Kulturresan i augusti
Prel. Norra delen av länet
Nordanådagen
Familjedag i juli

(2004 års pristagare Per Andre)
(Kö till DDB:s dataskärmar)

Lokalhistoriska mötet prel Mikaelihelgen i
Kågedalen (Ersmark eller Ku smar~r

Ernst Westerlund-dagen
början av november.
Byarna i centrum

Föreningen f ör Skellefteforskning - SKEFO
42

Skelleftebygden 2005/1

Nyutkomna böcker under det senaste halvåret.
Sammanställt av Ulf Lundström
:cellenta
JOner.
1tt beröra

rubriken

fäm1 iskor

Boken om Furuögrund,
Red. Barbro Lingden, Furuögrunds intresseförening, Skellefteå 2004, 279
s. ill.
Grenhohn, Claes, Krokvattnet byn som försvann:
En historisk dokumentation över byn Krokvattnet från 1500-talet fram till
år 1947, 50 s. ill.

; NUIIUX Ii c,ARIU•R l
I!H.\SO(t;l~

ed fyra
ler

l")'llf>SO

KROK\'A rr-.r.T

"'

Lundström, Ulf, Bönder och gårdar i Skellefteå
socken 1539-1650,
Kulturens frontlinjer skrifter från
forskningsprogrammet Kulturgräns norr 3, 2 uppl. ,
Umeå 2004, 672 s. ill.

nande
;gd på

g!)

Nilsson, Irene, Det som en gång var... : ett småbrukarår i södra
Lappland,
Skrifter utgivna av Dialekt- ortnams. och folkminnesarkivet i Umeå,
serie C, folkminnen och folkliv 10, Umeå 2004, 113 s. ill.
Persson, Gunnar, Hä var ägge borti katta! : historier och skrönor
från norr,
Lund 2004.

Sjöbotten - en by i tiden,
Skellefteå 2004, 287 s. iii.

Sjögren, Thore, Norrböle: kvartersstudier på Norrböle, Erikslid,
Eriksberg och Alhem,
Staden som hembygd, Skellefteå 2003, 257 s. ill.

Westerberg, Anna, Norsjömålet under 150 år,
Acta academiae regiae Gustavi Adolphi LXXXVI, Kungl. Gustav
Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Uppsala 2004, 399 s.

Villvattnet med omnejd 1539-2004 :
En byabok om byarna Villvattnet, Långträsk, Långträskliden,
Vimmerby, Stenbacka, Ljustorp, Österliden, Höglunda, Nyby,
Stavlund, Flakaliden, Näset, Villsam, Rönngård, Aspliden,
Kullaboda, Rensjöliden, Bergsvedjan och Berglund i Burträsk
församling, Skellefteå kommun, Västerbottens lä~r i Sverige,
Villvattnets bokgrupp, Burträsk 2004, 296 s. iii.
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Två konstverk
Ulf Jakobsson Bjurträsk, Norsjö har en ovanlig
tavla. Det är ett självporträtt av Herman
Tomasson. Tavlan är skuren i masur. HT var
uppvuxen i Pjäsörn, Norsjö. Han utbildade sig
till träsnidare i Stockholm. HT har även snidat
"fattigbössan", som föreställer Lasarus.
Originalet finns på Nordiska museet i
Stockholm. En replik i polyester står i
landsförsamlingens kyrka. Herman Tomassons
yngste son Matts blev stamfader till den kända
Mattes-släkten vars ättlingar utgör stor del av
befolkningen i J öms socken. Thore Sjöström,
Jörn berättade om denne legendariske man vid
Lokalhistoriska mötet i Jörn 2004. Thore visade
då både tavlan och den svartbetsade kopian av
fattigbössan. Läs mer i Thores skrift om Mattessådda.

Herman Tomasson
(1734 -1791)
(Foto HÅ )

Detta porträtt a v Gabriel Marklin finns i
svartvitt i artikeln om denne märklige man.
För att ge tavlan full rättvisa så återger vi den
även på denna sida där vi har möjlighet till
färg.

Gabriel Marklin
(1777- 1857)

Nästa nummer- SKELLEFTEBYGDEN 2005/2- beräkna komma i oktober 2005
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