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Förord
Rolf Granstrand, sekr. i SKEFO:s styrelse

Första lördagen i september samlades ett sjuttiotal förväntansfulla skelleftebor till studieupptakt på
universitetsfilialen inom SKERIA-området. Och ämnet var "Människor och miljöer i norr: Bygd,
identitet och föreställningar".
Låter kanske lite högstämt akademiskt men vi som var där visste att det gällde samspelet mellan det
stora humanistiska forskningsprojektet Kulturgräns Norr - i själva verket det största humanistiska
forskningsprojektet vid något svenskt universitet - och Skelleftebygdens lokalhistoria och
Jokalhistoriker. Och det var förstås professom i nordiska språk, Lars-Erik Edlund och vår egen Ulf
Lundström vid det lokalhistoriska institutet, som skulle lotsa oss genom projektets alla skrifter och
forskningsresultat.
Och Lars-Erik inledde direkt med språkets betydelse för identifikation och hembygdskänsla och
som grund för - eiJer kanske symptom på- kulturgränser.
Ibland kan ju ett stort skogsområde eiJer större vattendrag leda till en dialektgräns men inte
nödvändigtvis, vilket exemplifierades av den stora Skuleskogen.
Och sen bjöd Ulf på lokala variationer, t. ex. vad gäiJer uttalet av ordet sten. För en utsocknes
deltagare var det ibland svårt att uppfatta nyanserna, men dock mycket intressant. Ytterligare tre
lördagar bjuds det föreläsningar och seminarier (24/9, 22/1 O samt 19/11 ), som även är öppna för
aiJmänheten, och däremellan hemuppgifter och en hel del läsning.
Vill gärna få dela med SkeiJeftebygdens läsare hur spännande och intressanta dessa hemuppgifter
kan vara, t.ex. de som gäJler nu i september :
a. Fundera över vilka slutsatser ang. äldre tiders näringslivsförhållanden och sociala
förhållanden i olika delar av SkeiJefteå socken, som kan dras utifrån källmaterialet (ex.
jordaböckcr, mantalslängder, domböcker m.m.), som det presenteras i Ulfs två böcker om
bönder och gårdar i Skelleftebygden, dvs. gällde olika näringsfång i olika delar av socknen
och ledde det till skillnader i levnadsstandard ?
b. Hur har människor gift sig och bildat familj i Skelleftebygden? Finns speciella
giftermålsmönster, som kan knytas till Anders Brändströms forskning?
c. Ge utifrån Linnea Gustafssons forskning exempel på hur borgerskapet i Skellefteå stad
under 1800-tal markerade grupptillhörighet genom val av dopnamn!
Har Du egna exempel på grupper eller byar, som skilt ut sig vad gäller dopnamn ?
d. Vilka språkgränser kan man identifiera i Skellefteåområdet? Ge exempel på dessa, gärna
också härmuttryck eller öknamn, som kan åskådliggöra dessa gränser.
Visst var det nåt rejält att bita i ....
Vi som varit aktiva länge i SKEFO-sammanhang kan också vara en smula stolta över att denna kurs nu
äntligen kommit till stånd och med så stor uppslutning. Det är en gammal tanke som nu förverkligas,
nämligen att nära knyta samman den lokalhistoriska och den akademiska forskningen; en tanke som
nog kan spåras ända tillbaks till Ernst Westerlund, som för 37 år sedan blev hedersdoktor vid det då
nyöppnade universitetet i Umeå.
Och då kommer vi osökt över på en annan av höstens stora begivenheter, nämligen de Lokalhistoriska
Dagarna i Kågedalen i Mikaelihelgen 30/9-2/1 O, med inledningjust i Ernst Westerlunds hemby
Ersmark. Programmet finns längre fram i denna utgåva av Skelleftebygden, liksom en rad artiklar och
notiser med anknytning till just Kågedalen.
Du är varmt välkommen att deltaga. Med förväntansfulla sensommarhälsningar,
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U r Kågedalens historia
Ernst Westerlund :

(Valda delar från fyra föredrag hållna i Kusmark hösten och vintern 1972-73.)
Kågedalen är den intressantaste älvdalen i norra länsdelen, - j a man kan gott säga i hela länet, när
det gäller forhistoria. Jag hoppas att det i fm1sättningen ska framgå varför så är.
Vid ett tillfålle i slutet av maj månad 1969 var fruAsta Brandt /från Skellefteå museum/ ute på en
av sina rekognoseringsforetag i dessa trakter. Bl.a. fann hon på ett upplöjt fålt i Västra Kläppenalltså Holmkvistamas m.fl. skiften- nätsänken. Här hade man alltså en strandlinje och - resonerade
hon - ett stycke högre upp borde någonstans finna s en boplats.
Gissningen blev nära nog full visshet, när hon i kanten på ett plöjt fålt bakom Holmkvists
bagarstuga fann kvartsavslag.
Nu var det ganska spännande. Var boplatsen bortplöjd eller var turen så stor att boplatsens centrum
låg längre åt vänster och inne i det orörda området ?
Enda sättet att utröna detta var ju att företaga en provgrävning, så snart tillfålle gavs.
Påföljande år provgrävdes det. Och vi hade tur. På ett område om 5-6 kvm grävde vi fram omkring
300 avslag, någon skrapa och någon borr eller stickel. Och fynden fortsatte tydligen längre in i
oplöjd mark.
Året därpå stakade vi ut cirka 60 kvm. Vi blev så småningom bönhörda över hövan. När det frös till
så att vi måste sluta, hade vi över 3 000 avslag och några enkla redskap. Dessutom hade vi en
kokgrop, troligen i utkanten av boplatsen. Där är grävningen inte riktigt avslutad.
Boplatsens höjd över havet är precis 70 meter, alltså bortåt20meter högre än flintfyndplatsen nere
vid älven. Det skulle ge en datering på cirka 7 000 år. Man får väl pruta lite på den siffran därför att
man förmodligen inte uppehöll sig alldeles vid vattenbrynet. Vi har ett mycket tydligt strandhak
några meter lägre, dit vattnet, dvs. havet, har nått.
Att det rör sig om ett strandhak finns det otvetydiga bevis för. Det är ungefår i detta läge som cirka
150 sänkstenar påträffats, både i detta område men kanske framfor allt lite längre åt vänster. Det
stämmer ju ganska bra med vad jag nyss sagt om att boplatsen bör ha legat 5-1 O m högre än
vattenbrynet.
Här har man uppenbarligen bedrivit ett omfattande fiske . .Ådalen vidgar som alla vet mot öster och
havet. Något hinder för havet att tränga hitupp- f.ö . ända upp mot Hebbersfors- finns inte. I Högda
finns f.ö. ett fynd av en sänksten strax nedanför en boplats, som tyvärr till allra största delen är
bortkörd vid grustäkt. Det hindrar inte att man alldeles i närheten av sänkstenen hittat en
skifferpils pets.
För mej står det helt klart att de människor som uppehöll sig här var de nuvarande lapparnas förfåde
Som jag redan antydde håller den uppfattningen så sakta att slå igenom.
Men utvecklingen skred sakta framåt hur långsamt det nu än gick. Kontakter med Sydskandinavien
börjar skönjas. Därmed är vi snart inne på fl intfyndens tid, något mer gripbar än den nyss behandlad
ännu mycket dimmiga perioden.
Ja, sen kommer då det stora flintfyndet Ett hastigt överslag ger vid handen att det omfattar
sammanlagt 125 - 150 bitar flinta, varav ungefår 75 yxor eller mejslar. någon dolk eller delar av
yxor. Resten är ämnen, bitar av flinta, avslag och liknande.
Det är väl ungefår 30 år sedan de försfilynden vid Skakkerforsen gjordes- i varje fall de kända
alldeles i början av 40-talet. Sen grävde välten upp foremål varje gång marken vändes. senast
sommaren 1972.
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Det var krig 1940 och mycket annat att tänka på. Jag minns att jag händelsevis var hemma när
markägaren Torfrid Sandberg kom med de första yxorna.
Insikten om att det var en sensationell upptäckt kom så småningom. Men det dröjde in på 50-talet
innan ryktet hunnit sprida sig ned till Danmark och en internationellt känd arkeologiprofessor kom
resande. Märkligt nog var han inte särskilt intresserad av fyndplatsen utan fastmer av fårernålen och
speciellt av materialet, alltså flintan. Han hade
nämligen funnit ut att flintan måste ha kommit från ett speciellt område på Själlands kust. Han la
fram sina rön omsider i en intemationell arkeologisk tidskrift.
Denna tanke- eller rättare sagt detta påstående -har fåranlett många undringar, likaså det sätt på
vilket fynden låg i jorden. Ytligt sett är skillnaden mellan Bjurselet, Strandhol m, Bygdsiljum och
Kusmark ganska stor. Men frågan är om inte olikhetema är skenbara. Det är samma slags flinta på
alla platsema.
Både i Bjurselet, Strandholm och Bygdsiljum har man lagt ned flintan i sur mark, kallkällor eller i
rännilar från källor. Frågan är nu om Martinsbäcken varit så vattenförande vid denna tid att
fyndområdet varit lite morasbetonat Jag anser det inte alldeles uteslutet.
Att det är samma människor som uppehållit sig på alla flintfyndplatserna torde vara säkert. Flintan
är ju hitförd söderifrån. Kan det vara ett handels- eller byteslager?
Man måste observera att fynden inte innehåller ett så användbart redskap som pilspetsar. Dom finns
bara inte. Pilspetsar av skiffer eller kvarts var lika bra och materialet till dessa hade man hemma.
Den nyssnämnde dansken har räknat ut att en fård från Danmark till Västerbottenskusten borde
kunna ske på fem veckor. Då övernattade man på land och gjorde uppehåll för dåligt väder och
proviantering. Praktiskt genomfårbart är det säkerligen.
Vad man däremot inte ännu lyckats få en tillfredsställande förklaring till är varför man lämnat
denna värdefulla egendom nedgrävd och bara försvunnit.
Naturligtvis har jag en hypotes som kan vara ägnad att fårklara detta mystiska försvinnande. Jag är
väl ännu tämligen ensam om den, men det kan bero på att ingen ägnat något intresse åt detta
mysterium. Jag ska ta upp den frågan i nästa avsnitt, som bland annat ska handla om metalltiden.

(

irka
:t

Urvalet är gjort av Ro([ Granstrand Referatet i sin helhetfrån dessa fyraföredrag finns tillgängligt
på Skellefieå museum eller via biblioteket. Ett särtryck utges av SKEFO i samband med de
lokalhistoriska dagarna i Kågedalen 30/9-2/ 10 2005)
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Kyrktuppen på Kusmarks kyrka
rfåder.
v1en
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Tuppen är 2,27 m hög och väger 80 kg
och är överdragen med bladguld. Den är
tillverkad av kopparslagare Karl Andreas
Lundgren i Skellefteå till invigningen av
kyrkan 1932.
(Foto: Karin Wikström)
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Glimtar ur Kågedalens industrihistoria
Lennart Westerlund
Tidig verksamhet
Kågedalen var ju ursprungligen en utpräglad jordbruksbyggd, men inom ramen fOr jordbruket förekom
verksamheter som i viss mening kan anses vara industriell. Tjärbränning, tillverkning av sa lpeter,
pottaska och träkol är exempel på sådana verksamheter.
Kågeälven fick ibland bidra med den kraft som behövdes för mer energikrävande uppgifter. l Kusmark
sattes Yästforssågen, en ram såg, upp i slutet av 1800-talet och något senare satte J. O. Bergmark i
Ersmark upp en såg på Kvarnnäset (mitt emot nuvarande SKEGA). På samma plats fanns även
vadmalsstamp, kvarn, spånhyvel och benkvarn. Byamännen i Storselet hade en vattendriven såg och
kvarn i älven. AndersWiklund förvärvade och utvecklade sågen till Viklunds Trävaror som drevs av
familjen i tre generationer.
Stationära ugnar för tillverkning av träkol fanns dels i Sandfors och dels i Granå (ägdes av Gustav och
Harald Johannsson). Kolet krossades och såldes i säckar till Bolidens Gruv som använde det som ett
komplement och/eller alternativ till gengasved under krigsåren.
Tegel, kalk och cement
Under en period från slutet av 20-talet och ca 40 år framåt tillverkades rödtegel i stor skala i trakterna av
Högdal , Hebbersfors och Hebbersliden. Som mest fanns fyra tege lbruk i drift samtidigt. Rödtegel som
byggnadsmaterial konkurrerade s så småningom ut av den i Ske lleftehamn till verkade lättbetongen.
Kågedalen uppströms Kusmark är på sina hållmycket kalkrik och detta har lett till en omfattande
kalkproduktion som till delar existerar än i dag.
Kalkbruksepoken startades upp vid '"Lillträskbäcken.. i Sandfors av J. C. Ni lsson (Kåge) och Anders
Wiklund (Hebbersfors) 1905 . Bruket hette Nordsvenska Kalkbruket och man tillverkade och så lde
jordbrukskalk till traktens bönder men också omfattande försäljning av kalk till Bolidenbolaget
(Rönnskär) förekom. Jon sson-koncernen övertog på 1920-talet kalkbruket varvid namnet Strå kom in i
bilden. På 1940-talet flyttades verksamheten till kalkstensbrottet öster om BjörkdaL Företaget hade ett
50-tal anställda. Verksamheten avvecklades i samband med oljekrisen under det tidiga 70-talet.

Nordsvenska
Kalkbruket i Sandfors.
En teckning av
kalkbruket finns på
sidan 42.

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Kågedalens Kalkbruk~förening startade ett kalkbruk 1935 i Hebber~fors - Kvarnforsliden Namnet
ändrades till Västerbottens Kalkbruksförening och man byggde även ett kalkbruk i Bergsbyn
Fortfarande säljer man mald kalhten för jordbruksändamål

om

Den 20 juni 1944 tillverkades de fOrsta cementhålstenarna vid F:a. Marklund & Johansson d.v.s. vad vi
idag kallar Cementgjuteriet. Man var 6 delägare i företaget med ungefår tio personer sysselsatta.
Tillverkningen var främst cementhålsten men så s måningom kom cementrör, brunns ringar och plattor av
olika s lag. Företaget existerar fortfarande och ägs idag av Einar Lindkvist

ark

Elström
Kågeälven huserade två kraftverk, ett i Kusmark och ett vid Storfallet. Kraftverket i Kusmark (Porjus i
folkmun) startade 1913 . Strömmen så ldes naturligtvis främ st t i Il abonnenter i Kusmark men
'·exporterades" även till Ersmark. Vattenbrist, som var ett vanligt problem i de små vattendragen,
drabbade även detta kraftverk, som i en allt ökande omfattning fick stödköpa el för att kunna leverera.
1926 började Ersmarkarna köpa sin kraft från Skellefteå Kraft AB som till slut köpte verksamheten
1942.
Det större kraftverket vid Storfallet levererade kraft till Varuträsk, Klutmark och Gummark.
Graningeverken köpte verksamheten på 1940-talet.

1a av
)m

s

Mejerier
På 191 O-talet startades mejerier på många håll i byarna. Dessa mejeriers tillvaro blev dock ganska
kortvarig. De flesta hade lagts ner i början på 1930-talet. På Södra Brönet i Kusmark fanns ett mejeri
och ytterligare ett fanns i Slyberget liksom ett i Sandfors mitt emot konsumfastigheten. l Ersmark kunde
man inte enas om var mejeriet skulle ligga varför det byggdes två stycken. Det sägs att man räknade
antalet kor på de olika gårdarna och att det fick avgöra mejeriernas placering. Någon lär ha sagt att '"He
jer första gånga i världshistoria som koern ha had rösträtt".
Som kuriosa kan nämnas att O. A. Svensson, grundare till SKEGA, hade besökt mejeriet på Brönet och
ville köpa detta för sin gummitillverkning, men att ägarna tyckte att ri sken var för stor då Svenssons
tidigare verksamhet i Bureå gått i konkurs.

1111

Lööveverken

ett

l de flesta byarna fanns byasmeder. Deras huvudsakliga åtaganden var reparationer av diverse verktyg
och utrustning för böndernas verksamhet. Några av dessa smeders hantering utvecklades vidare och blev
så småningom industrier. Birger Lööv drev en typisk liten byasmedja nästgårds SKEGA. Det handlade
mest om reparationer, men även tillverkning av svetsade trapp- och broräcken förekom. Sonen Gösta
vidareutvecklade iden om balkongräcken och med hjälp av .. Miljonprogrammet" på 60-talet växte den
lilla smedjan till en industri.
1971 sålde Gösta företaget till den norska företagskoncernen Raufoss. En ny fabriksbyggnad på södra
sidan om älven uppfördes och verksamheten utvecklades till ett flertal produkter bl.a. takplåt.
1978-79 såldes företaget ännu en gång. Nya ägare blir Hellgren Jnvest som fasade ut den gamla fabriken
norr om älven. K var på södra sidan blev tillverkning av räcken och s läpvagnar.
1983 övertogs företaget av Lennart Fredriksson och 1989 ändras företagsnamnet till '"Löövesläpen ...
Företaget har nyligen köpts av Anders Fransson.

s.

DACO uppstod som en avknoppning från gamla Lööveverken. Detta företag tillverkade hockeyrinkar,
prefabricerade byggkomponenter och flytbryggor. År 2000 kom företaget i finsk ägo fOr att via ett ryskt
ägande gå i konkurs 2002. Företaget drivs idag i liten skala av ett par f.d. anställda.
Men tillbaka till den ursprungliga fabriken på norra sidan om älven. Den övertogs av fyra anställda som
började tillverka garageportar. FöretagsnamnetRYGA bildades av initialerna på de fyra ägarnas
förnamn. Balkongräckena har idag flyttat tillbaka till de ursprungliga lokalerna. Men i dessa lokaler har
även plastbåtar (IDEAL-båten) och tvättställ i komposit tillverkats (Swemolit).

SKEGA
1934 flyttade O. A. Svensson till Ersmark från Bureå. Han hade köpt ett nedlagt mejeri för 1000 kr och
började nu en tillverkning av framför allt gummihandskar. Han hade goda kontakter med
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Bolidenbolaget som blev en stabil kund på bl.a. purnpinfordringar. Verksamheten stannade helt upp
under kriget p.g.a. råvarubrist. Torkning av gengasved blev räddningen under denna tid, och efter kriget
kunde man få fart på gummiverksamheten igen med bl.a. 0-ringstillverkning.
Den stora tillväxten kom under sonenAssar Svenssons ledning i början av 60-talet när de s. k.
kvarninfordringarna började slå igenom. Tillväxten var mycket stark och 1968 såldes 50% av aktierna
till lncenti ve; ett Wallenbergf6retag. Tio år senare såldes resten av aktierna. Som mest hade SKEGA ca
l 000 anställda i Ersmark och runt om i världen.
1996 sålde lncentive Skega AB till Svedala AB vilka som första åtgärd delade företaget i två enheter:
Svedala Skega AB (K varninfordringar och grövre gummigods) och Skega Seals AB (O-ringar och
tätningar). Skega Seals AB har genomgått några ägarbyten under engelska holdingbolag, men ägs idag
av Trelleborgskoncernen under namnet Trelleborg Skega. Tillverkningen är i stort sett oförändrad.
Svedala köptes 200 J av finska Metso Minerals
Tillverkningen av fordonsband ägs idag av ett kanadensi skt företag.

MA TOZ l FUTURUM
Den 25 aug. 1952 startade bröderna Nils och Lennart Bergmark en tillverkning av köksfläktar ''Söa
Lauta" i Ersma1-k. Företaget hette "Matoz" och var en så kallad "Enskild Firma... Försälj n ingen gick bra
och man växte sna11 till ca 40 anställda. 1961 var det dags för utbyggnad men utbyggnadsplanerna i
Ersmark gick om intet och f6retaget flyttade i oktober 1962 till Byske. l samband med detta ombildades
företaget till aktiebolag under namnet .. Futurum". Efter hand var produktionen omkring 500 fläktar per
dag och antalet anställda uppe i ca l 00 personer.
Under ett antal år tillverkades torkskåp vid den gamla fabriken i Ersmark.
Fabriken i Byske drivs idag av andra ägare och sysselsätter ca 160 personer.
Gruvindustrin
Terra Mining AB köpte 1986 ca l O ha mark av Kågedalens Kalkbruksförening i Hebbersfors och
gruvverksamheten i form av ett dagbrott tog sin början 1988.
Eftersom guldhalten var hög (3,3 gram per ton) fanns det från början stora förhoppningar om
stadigvarande drift.
1993 var bolagets toppär men sjunkande guldhalt och en svagare dollar va r två av de faktorer som
gjorde att bolaget auktionerades ut på öppna marknaden år 200 l. Nya ägare blev finansmannen Rolf
Nordström och lGE Industri al Gol d som ägde 50% vardera. Ingen ytterligare brytning har skett i gruvan
men verksamheten har fortsatt med att anrika det redan frambrutna materialet. Detta kan fortsätta i
ytterligare 2-3 år. Verksamheten sysselsätter idag totalt ca 60 personer.
Företaget Ballast som hanterar och distribuerar de stora mängderna gråberg som dagbrottet åstadkommit
syssel sätter ca J O personer. Gråbergsmassorna kommer att räcka för ortens behov i nära 50 år.

När man tänker på Kågedalen som industriort är det nära till hands att man tänker SKEGA och enbart
SKEGA. Men som framgår av ovanstående korta sammanfattning av all den verksamhet som
förekommer och förekommit i dessa trakter, är det inte utan att man blir imponerad av entreprenörskapet
och initiativfOrmågan. Det där uttrycket som brukar citeras "Hä går eint. Ve ha prove förr .. verkar trots
allt inte ha haft någon större effekt på iderikedomen. Idag finn s fyra-fem tillverkande små företag i
Kusmark som ett exempel på detta.
Källor:
Ernst Westerlund: ''BYAR och FOLK Del J Ersmark ..
Åke Lundgren: .. KUSMARK djurdolkens by"
Studiecirkelarbete: ''Hebbersfors. Befriande vidsträckta vyer"
Intervjuer med Simon Marklund, Nils Bergmark, Lennart Fredriksson m.fl.
Egna minnen

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Kvinnorna på Skega
Pernilla Berglund
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Vi kliver ur bilen på parkeringen. det är kyligt och lite frost på marken. Solen lyser genom grenarna
på de kala björkarna längs vägen som går mot fabriken. Luften ser gul ut. Skylten utanför ingången;
Trelleborg Skega. Det är ett ljust mintgrönt trähus, det gamla mejeriet som O A Svensson köpte och
där började sin tillverkning av gummihandskar som sedan vuxit och
blivit en stor fabrik som förändrade byn Ersmark och dess omgivning.
Vi ska träffa Karin Öhlund, en av initiativtagarna till boken Kvinnorna på Skega. En bok som
handlar om 3 7 kvinnors upplevelser och erfarenhet genom åren som de arbetat på gummifabriken
Skega. Det är en bok som handlar om Ersmarks historia, om fabrikens utveckling men framförallt
handlar det om kvi1mornas situation på fabriken sedan 40-talet fram tills idag. "Det är i stort sett
våra berättelser", berättar Karin. Hon och Lena Edlund, en annan av de medverkande i boken, möter
oss i receptionen. Karin är pensionerad, just fyllda 70 år. Hon har vitt hår i en kort frisyr och ser
snäll ut, lång och reslig. Lena är i fem tioårsåldern, har mörkt kort hår och jobbar som sekreterare
och personaladministratör för tjänstemännen på Skega. Hon har arbetat på fabriken sedan 1969.
Karin började 1950 och med en del uppehåll jobbade hon här fram till 1996.
Till att börja med ska vi få se hur det ser ut inne i fabriken idag. Vi går ut på framsidan, Kåge älv
rinner just nedanför fabriksområdet och det slår mig hur vackert fabriken ligger. Den är nästan inne
i byn, inte som ett enskilt fabriksområde. Bostadshus ligger precis nära, i en backe ovanför
parkeringen där vi ställt bilen. Vi följer Karin och Lena runt hörnet, de visar oss in och vi går
genom några stora rum med betonggolv till ett rum med glasfönster ut mot resten av fabriken . Där
är det några slags bord med små rullband och en stol till va1je, ingen sitter och arbetar nu. De har
just haft en fikapaus och det är fredag eftermiddag så många har redan gått hem. Här inne arbetar
endast kvinnor för tillfållet och man tillverkar gummi till tätning. Lysrör lyser upp lokalen.
Vi sätter oss i ett hörn för att prata. Det är inte deras första intervju sedan boken kom ut. Den har
fått större uppmärksamhet än de trodde och de berättar om när de hade första presskonferensen
inför utgivningen. "Åh, jag var så nervös", säger Karin och minns med ett leende. Hon tänkte att det
bara skulle komma folk från lokaltidningen men så kom det journalister från teve och hela landet.
De har fått höra från många att det är något väldigt unikt de gjort.
Det hela började när Karin slutade arbeta på Skega. Under 80-talet hade hon varit med och samlat
material till en industrihistorisk utställning som hölls på Skellefteå Museum och sedan dess hade
hon funderat på att göra en längre dokumentation av livet på fabriken. Nu ville hon fokusera på
kvinnornas arbete och erfarenheter. Nästan hälften av alla som arbetade på Skega var kvinnor och
det material man samlat till utställningen handlade mest om männens arbetssituation. Om inget
gjordesför alt dokumentera kvinnornas arbete på gummiindustrin i Ersmark skulle allt falla i
glömska, skriver Karin i inledningen av boken. Hon berättade om sin ide för Adele Jakobsson, en av
de första kvinnorna som anställdes på Skega och tillsammans med henne och andra kvinnor som var
intresserade startade Karin en studiecirkel. De började skriva ner sina upplevelser från alla år på
fabriken, minnen och händelser. Var och en skrev ner sin historia, det kunde vara från en A4 till
flera sidor långa. Som hjälp hade de en handledare från Skellefteå Museum. De läste upp sina texter
för varandra och gav varandra kritik och uppmuntran. De arbetade med detta i 5 år, 37 kvinnor var
med i projektet och de bestämde sig tillslut för att göra en bok av det.
De hade sökt pengar från olika håll för att kunna genomföra tryckningen och utgivningen. Karin har
ett starkt syfte till varför hon ville göra en bok av texterna, dels var det viktigt att bevara byns
historia, men även fackets historia och visa på huf~en tekniska utvecklingen gått framåt. Dock är
det att belysa kvi1mornas situation på fabriken och i utvecklingen av allt detta det viktigaste.
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Att fabriken haft stor betydelse för Ersmark är tydligt i Karin och de andra kvinnornas berättelser.
Byn ligger några mil norr om Skellefteå. det var en genuin bondby innan O A Svensson kom igång
med sin verksamhet. 1938 etablerade han tillverkningen av handskar i vulkaniserat gummi i ett
gammalt mejeri i Ersmark. Det var efter andra världskriget, 1945, som de första kvinnorna
anställdes. De fick bl.a. göra ett test där de skulle provsätta en tumme i tumgreppet på en
gummihandske och gå en kurs några kvällar för att se om de var lämpliga för jobbet. Det var
märkvärdigt att kvinnor anställdes i en tung industri.
Ersmark var ju ett jordbrukssamhälle och de jobb som kvinnor dittills kunde få var som piga eller
möjligtvis affårsbiträde. När de började på fabriken fick de ordnade arbetstider och egen inkomst.
Vi går vidare till ett annat rum där vi kan fot1sätta våt1 samtal. Anja Karinkanta, en till av de som
medverkat i boken kommer också med oss. Hon jobbar i laboratoriet i fabriken och i mitten av 80talet var hon den enda kvinnan i fackklubbens styrelse. Hon häller upp kaffe och bjuder på kakor.
Det är ett ljust rum med flera fönster på södra sidan av fabriksbyggnaden. O A Svensson hade sin
bostad här i fabriken under en period och detta rum på övervåningen byggdes till som en
glasveranda där fru Svensson hade sina älskade kaktusar.
Karin säger att O A Svensson och hans familj var väldigt folkliga, att han månade om byn. De som
anställdes på fabriken behövde ju ha någonstans att bo, berättar hon. Till en bötjan fick de hysas in i
bodar, små stugor och på vindar. Senare, när man ville börja bygga egna bostäder borgade företaget
för arbetarna så att de kunde ta lån till att bygga hus.
Karin berättar om att det fanns en viss "ovänskap" mellan bondpojkar och "arbetare". Man sa att
bondpojkar inte var riktiga arbetare för de kanske bara arbetade i fabriken under vissa perioder,
annars jobbade de i jordbruket och man borde anställa "riktiga" arbetare istället. Den här
diskussionen fanns inte på kvinnosidan vid den här tiden, "var man bondmora så var man" , som
Karin uttrycker det.
Anja sitter mittemot Karin, hon föddes 1949 i Finland, till Ersmark kom hon 1968 när hennes man
fick anställning på Skega. I maj 1969 började hon själv arbeta på Skega och i slutet av 80-talet blev
hon kassör i fabriksarbetarnas klubbstyrelse. Innan det hade hon gått en facklig "känn-dig-för-kurs"
för invandrare. Där upplevde hon att de som var oerfarna inom det fackliga arbetet inte fick tid att
säga något, men när hon blev tillfrågad om hon ville bli kassör i fackklubben tackade hon til lslut ja.
Anja berättar om hur hon upplevt många möten, ofta har hon känt att det var svårt att få folk att
lyssna, hur de bara suttit och sett obrydda ut. "Ofta blir det så att man som kvinna ska vara dubbelt
så duktig som en man", säger hon. Jag har flera gånger fått slå näven i bordet och säga alt nu for ni
lyssna!", lägger Karin in. Jag frågar om lönerna på fabriken varit lika för män och kvinnor, det har
de inte, Förut var det så att de äldre männen hade högst lön, sedan kom de unga männen och lägst
lön hade kvinnorna. Karin och Anja vet inte hur det är just nu. Anja säger att hon tror att de som
jobbar i samma hus har lika hög lön.
Anja har bara karlar som arbetskompisar nu och när hon började jobba på lab arbetade bara en till
kvinna där. Alla arbetade i samma )ab-lokal och hon skriver i boken att hon ofta blev utsatt för olika
bus. Hennes man sa till henne att den som är ny på jobbet brukade provas och att de inte menade
något illa. Hon började sedan ge igen med samma mynt och efter ett par år blev busen fårre. Idag
saknar hon busen lite. Hon tänker att män har en lång tradition av att arbeta tillsammans, att man är
van att vara i en arbetssituation med andra män. Männen har varit med mycket längre på
arbetsplatserna. Anja har upplevt att de ofta är mer raka mot varandra. Om en konflikt uppstod tog
man upp och pratade om det istället för att prata bakom ryggen på varandra som hon tycker att
kvinnorna ofta gjorde. Hon säger dock att det varit bra gemenskap på arbetsplatsen, när de haft det
svårt på fabriken har kvinnorna ställt upp fdr varandra.
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Nu är våra kaffekoppar urdruckna och solen är snart på väg att gå ner. Karin har boken uppslagen
framfår sig. Hon har suttit och tittat i den under tiden vi pratat och visat oss bilder på personer hon
berättat om. "Är du stolt?", undrar jag. "Ja, det är jag, mycket!", ler Karin och bläddrar i boken.
Anja och Lena ska gå och vi säger hej då och tackar för pratstunden.
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Karin vill ta oss med på en biltur genom byn. Mycket har förändrats under åren som hon arbetat på
Skega. Det växte upp ett samhälle kring fabriken. Den äldsta bebyggelsen är den närmast fabriken.
Vi kör upp från fabriken. Till vänster, uppe på åsen, ligger villaområdet som byggdes 1962. Vi
svänger av vid byns kyrka och hon visar oss bl.a. ett hus där hon själv bott. Hon och hennes man
har flyttat till en lägenhet i byn Kåge som ligger nära Ersmark. Vi kommer ut på byavägen igen.
Karin berättar att det inte finns en enda mataffär kvar i Ersmark, det har funnits tre. Vi kör förbi ett
rött hus, det är den igenslagna Ersmarks närbutik. Skylten med öppettider hänger kvar fast att det
var två år sedan den stängde. Nedanför rinner älven och åkrar breder ut sig.
Vidare visar Karin oss ett bostadsområde med hyreshus, en del lägenheter står tomma. Byns skola
ligger precis nära. Karin står frågande till varför det ska behöva stå lägenheter tomma, hon pratar
om en brytningstid, kanske är det en generationsväxling? "När det blir skilsniässor blir hus till
salu", säger Karin men hon är ändå optimistisk. "Det här kommer att ge sig", tror hon. Jag frågar
Karin om framtiden, om hon har några nya planer nu när boken är färdig. "Jag är en
föreningsmänniska" , säger hon men berättar att det hon skulle vilja göra nu är att skriva ner mer om
sitt eget liv, mest för hennes barn. "Jag har aldrig varit så gammal som mellan 30 och 40, då var jag
äldst. Regnar det så är jag 82", säger hon och ler.

Några arbetsmiljöer från i dag.
(Foto: Michael Jacobsson)
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Soldaten nr 86 Lejon
Bilder från indelningsverkets dagar
Aramis (Ernst Westerlund) NY 1923

Ett avsnitt om en kyrkparad har inte tagits med. Gamla verbformer som "voro" och "buro" har ersalts
med dagens verb./Red
Till de läsares kännedom, som ej är insatta det gamla indelningsverkets historia meddelas, att
efterföljande skildring är bygd på utspelade händelser och således ingen dikt. Här nedan återgivna
kontrakt och så vid är ordagranna avskrifter efter original som befinna sig i undertecknads ägo

Såta makar presenteras för läsaren.
Bortom den lilla skogskläppen vidgar sig landskapet till en dalgång, där en liten bäck makligt rinner
fram. l söder reser en hög, brant skogslid, som sina håll sänder utelöpare ända fram emot bäcken.
l norr, på sluttningen, just där skogen började, fanns fordom en liten grå kåk som såg skäl igen förfallen
ut. Den tidiga vårmorgonen då denna berättelse börjar sken so len som aldrig förr och i de två eller tre
stora lövträden sjöng, fåglarna sinajublande hymner. Ljuvheten i naturen kom ställets ödslighet att
framträda med ökad skärpa.
De små fönstren var överspunna med spindelnät och smuts. Nävertakets stenar hade rullat ned
vårstormarna hade kastat näverflagorna åt alla håll. Trappan var multnad och dålig och bar spår av
kreaturens närgångna tramp.
Uthusen bar också spår av förfallet, dörrarna hängde på trägångjärnen och gnisslade som osaliga andar
vid varje vindpust.
En vandrare som fårdades vägen fram var i tillfålle att konstatera det faktum att soldatroten numro 86
Lejons boställe var bedrövligt förfallet. tydande på att befattningen_en lång tid varit vakant.
Detta var också fallet.
Efter kriget 1808-09 hade denna rote varit vakant i snart tjugu år. Rotebönderna sku lle visserligen hålla
jord och hus i skick, men de litade på varandra till den grad att intet blev gjort.
Denna morgon var emellertid bestämd att bli en vändpunkt i roten Lejons historia. Vid niotiden på
förmiddagen syntes tre män och en kvinna samt två barn komma gående efter den usla vägen med torpet
som mål. Det var en ung man gift och med tre barn, som tagit anställning som soldat i Västerbottens
fåttjägarekår och andra majorens kompani och efter den dagen åtagit sig kläda blodig skjorta för
fåderneslandet under namnet Lejon. Han var denna vackra morgon på väg att ta en översikt över si tt
blivande hem, innan det definitiva kontraktet underskrevs. Männen, som åtföljde honom var två av
rotebönderna.
Lejon var en stor och kraftig karl, med mörkt hår och utstående kindkotor. Hans häftiga, tvära rörel ser
antydde ett hetsigt tempererament, snar till vrede men lika snar till försoning. Folk påstod att han ej
levde i den bästa sämja med den hulda makan som nu traskade med vid hans sida.
Hon var ävenledes stor och likaledes grovlemmad med tegelrött hår och åtskilliga fräknar i sitt ansikte.
Hon såg inte ut att frukta vare sig sin man eller annat här i världen. De kraftiga händerna och armarna
med sin väl utvecklade muskulatur, gav löften om rediga krafttag.

r. r·

De två snoriga telningar, som traskade i sin mors fotspår var hennes fullkomliga avbi lder, samma röda
hår och fräkniga hy.
Föreningen för Skellefteforskning- SKEFO
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Det var precis inga berömmande ord sä llskapet hade att säga om den forfallna kåken. Rotebönderna
hade en het stund men lovade bot och bättring plus en del omfattande reparationer. Efter en stund
lämnades soldatparet kvar i stugan att närmare ta stället i skärskådande.
Kvinnan satte sig på spiselhörnet och tittade sig omkring i rummet. Lejon klev in i kammaren och
började hyva ut en del gammalt bråte.
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-Låt bli det, Erik! sade kvinnan med en röst som på ett besynnerligt sätt stack av mot hennes robusta
person.
Mannen lydde villigt, kom in i köket och ställde sig bredbent med händerna i tickorna.
-Jaha, fortsatte kvinnan lugnt, vi ska ha taket lagat och fuset (ladugården) ska ha nytt inrede. Sedan får
du slå igen väggarna och göra en bro och en spiselbräda.
Lejon skrattade.
- Du menar al ltså att vi ska anta' torpet, Anna? framkastade han frågande.
-Anta' och anta', sade hon hetsigt, visst ska' vi anta' det. Du har väl snart ingen annan utväg om du inf
föredrar att tigga får att forsörja dina barn.
Lejon gjorde en ful grimas bakom hustruns rygg.
- Börja nu inte med det gamla gnatet igen, käring, menade han vresigt och gick ut mot ladugården.
Anna kom sättande efter med fladdrande kjolar.
- Nu vet du, att i morgon skriver vi under, fortsatte hon. Rackarna som ha vanvårdat stället få reparera
det innan sommaren, så fort som möjligt. Vi ha ingen annan utväg. Snart kör väl bon· ut oss och då stå
vi där. Du har alltid varit en latoxe som med piskan ska drivas till att göra något! Nu får du sprätta i
uniform om sommaren och vi få väl alltid någon liten smula av rotbönderna.
Rösten dog bort då den talfora kvinnan forsvann in i det fallfärdiga ladugårdsrucklet

j ar

Lejon vederbörligen installerad i sitt "ämbete".
En knapp fjärdingsväg från ovan omtalade torp stod en ståtlig bondgård. Inne i mangårdsbyggnadens
kök satt denna afton åtta eller tio män, bland dem Lejon och dessutom hans hustru.
Framme vid bordet satt nämndemannen med ett par hornbågad brillor på näsan, högt läsande från ett
papper. Hans stora röda näsa guppade i takt till de ord som i avbrutna satser knagglade sig fram ur hans
mun. Det var rotelagets kontrakt med den nyantagne soldaten som upplästes.
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Medföljande villkor förbinder jag undertecknad mig all som soldat ingåfor rotan nr 86 Lejon vid
Västerbottensfältjägarekår.
Därför erlägga rotehållarna mig uti legafyratio Rds. riksgälds, varav jag nu erhållit två Rds och det
övriga u(faller så snart jag det påfordrar.
För rotan, till dessjag emottager den, betala mig rotehållarna årligenfyra tunnor gol/ och väl ansat
korn.
Munderingen giva rotebönderna mig så forsvarlig att den av vederbörande gillas. l fall jag kommer
att emottaga rotangiva mig rotebönderna en ko och ifalljag inte emotfager rotan i ställetför kon tio
Rdr riksgälds, som, [fall jag skulle dö, lämnas till min hustru eller mina barn. Nödiga hästdagsverken
för torpets behov och hemforsel av vedbrand lämna mig rotehållarna ovillkorligen, jämte skjuts till
kyrkan .
Utom de vanliga årspenningarna som terminerne (?) betala rotehållarna årligen tre rdr om krig
bryter ut, så länge det varar, och en rdr tjugL!(yra skillingar, allt riksgälds ifredslid
Uppodlingsjord så mycketjagförmår upparbeta lämnas mig av byns utägor, vilken uppodling sedan
tillhörer mig och min hustru så länge någon av oss lever.
Sålunda överenskommet. betyga, å egne och rotehållares vägnar:
,:r

da

Per Olofsson
Erik Lejon.
nr 86 vid Västerbollens landsvärnscmps.
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Tillägg:
Kost vid alla möten lämna mig rotehållarne både god och tillräcklig.
Proceduren att underskriva detta kontrakt var ganska omständ lig.
Gåspennan formerad es noga, nöttes och synades från alla håll. Tungan tog akti v del i skri vandet, och
flög från ena mungipan till den andra.
Till sist hade vederbörande ritat sina namn och bomärken under papperet. Men ännu återstod en viktig
sak; att komma överens om hur omfattande de reparationer skulle vara som efter al las formenande borde
utfåras på torpets åbyggnader.
l denna di spyt tog mor Anna en livlig del. Hennes rappa tunga gick som en lärkvinge och tog målfåret
från själva nämndemannen . Med det nyss underskrivna kontraktet ansåg sig Anna ha vunnit burskap i
anständigt fo lks skrå från att forut varit tiggares like. Och hon visste sannerligen ta skadan igen. Där var
ingen ände på det som skulle lagas och ändras. Hade ingen annan vilja än hennes funnits, skulle säkert i
torpstugans ställe rest sig en ståtlig gård.
Men de sävliga gubbarna var, sannerligen inte böjda for eftergifter. Där gneds på plank och bräder och
prutades hårt på hästdagsverken och hötappar.
Efter en två timmar lång, hetsig debatt hade parterna till slut enat sig och var och en kunde vända om till
sitt, de flesta under tiden blivna betydligt "rörda" av starkt som de medfort Och naturligtvis Lejon mest.
Redan i dag hade han ratt en forsmak av den ljuvlighet som låg i att vara en kronans karl.

Soldatt01'pet Lejon å rota nr 86 i Ersmark, Skelle.fteå låg i södra delen
av byn bredvid den gamla kyrkvägen mot gamla Kågevägen Det revs i
början p å 1900-talet och en ny gård har uppförts på samma plats i
början p å 1950-talet. Inne bland småtallarna kan man ännu skönja
konturerna efter grundstenarna till den lilla ladugården.
Trädet längst till höger på bilden, den så kallade Lejon-björken, har
stått kvar till omkring 1950. Trädet till vänster, Lejon-aspen, höggs ner
tidiJ?are.
,.r ~

Den som nu såg det fordom så forfa llna soldattorpet skull e säkert ha blivit mäkta forvå nad över den
forvand ling som här skett de senaste veckorna. Taket var lagat oc h gardiner hängde i fon stren.
Föreningen för Skelleftef orskning - SKEFO
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Ladugården var försedd med ett nytt inrede, och dörrarnas obehagliga gnisslande hade förvandlats till ett
hemtrevligt knarr. På gården gick en stor rödbrokig ko och betade.

:7
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Annas bistra blickar hade den sista tiden något mildrats, men i stället hade det kommit något stolt och
självmedvetet över henne, som ingalunda missprydde den kraftiga kvinnan. Stämman klang hög och
klar då hon ropade på Lejon att maten var fårdig.
,..
Han kom med lunkande steg från en liten gärda i skogen. J hans
fotspår traskade hans äldste telning, ett krigarämne på nio år.
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Den förvandling som övergått torpet, hade satt vissa spår även på
dess innehavare. Blicken, som förr haft något dystert och
undergivet i sig, var nu fri och lugn. Lejon hade gång efter annan
på våren varit bjuden till rotebönderna och där hade vankats både
vått och torrt. Allt gav rikaste löften om en god framtid.
Visserligen låg första mötet på heden som ett mörkt moln på
sommarens ljusa himmel , men fjorton dagar hade väl en
övergång. Dessutom hade han kronans uniform med, förutom,
geväret som kunde vara bra att ha under kommande dagars jakt på
älg och tjuvskytte på ren.

t i Il
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Ute på trappan stod Lejon ...
(Teckn. Fr. Henke/mann)

Ett möte på "Heden".
Dagen hade komm it då Lejon för första gången skulle infinna sig å Gumboda för att. lära grund i
fosterlandets försvar. Hans ungar gnisslade tänderna och grät som om det gällt ett avsked för evigt. På
hustruns an lete syntes däremot ingen skymt av saknad. Gång efter annan hutade hon åt sina barn att inte
gasta som om det gällt livet. l hennes ögon låg snarare en glimt av tillfredsställelse, en omedveten glädje
över vad hände, liksom stege hennes man och därmed hela hennes hus ett pinnhål i stegen mot höjderna.

Dagen förut hade rotebönderna kommit med kost för resan många sköna skjortor och andra plagg till
munderingen. Dessutom medförde fl era en flaska med innehåll som Lejon naturligtvi s genast
avsmakade, med följd att han redan på förhand var betänkligt anstruken.
Inne i kammaren stod en stod en blåmå lad spann, till randen fylld godsaker.
Snart var en skranglig Jakob-Jaksa-kärra framförd och Lejon syntes mäkta belåten då han klev i kärran,
medan ungarna hängde sin mor i kjolen, snoriga och snyftande.
- Avdelning, marsch , krake! skrek Lejon, och "tåget" satte sig i gång. Anna snyftade, mest för syns
skull, ungarna skrek och Lejon själv viftade med mössan då kraken i maklig lunk försvann vid
vägkröken.
Lejon och hans kamrater från landsändan hade välbehållna fastän stupfulla anlänt till Gumboda. Med de
i skrikande fårger målade matsäcksskrinen i nävarna och stödjande sig på varandra gjorde de sin entre,
nyfiket beskådade av officerare och underofficerare från paviljongens trappa.
Några av de mest berusade hamnade i sandgroparna vid vägen, ur stånd satta att av egen kraft kravla sig
upp i den lösa, rinnande sanden . Under eder, skrattgalvor och sång sku lle de mindre berusade spela
hjälpare, ofta med det resultatet att hjälparen blev liggande vid "'offrets" sida.
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Så småningom somnade de slagna kämparna här och var i bu skarna, dokumenterande sin ti llvaro genom
högljudda snarkningar.
Nästa dag skull e de nyinkomna bekanta sig med sin nya tillvaro.
De gamla gick omkring med beskyddande miner, redan på morgonkröken betydligt rörda av den
medhavda spriten, och tagande befa let i hand med stolta, Gud bevare ...
Nykomlingarna såg en smula bortkomna ut. För de flesta hade den medhavda kvantiteten sprit tagit slut
oc h marketenteriet söder om barackerna var ännu ej öppnat.
'
l förrådet invid berget stod en forrådsforvaltare och delade ut persedlar under många eder och
förbannelser. De mest komiska scener utspelades. En del fick byxor som var en aln for långa medan
rockens ärmar kanske slutade vid armbågen.
Så smån ingom blev allt ordnat och exercisen skulle begynna. Det gick ganska knaggligt. Krigarna var
medtagna och vid forsta paus fyllde de sina pluntor vid marketenteriet för några ski lling.

***

Dagarna svunna under sus och dus. Befål såväl som manskap gick i rus hela dagarna. Ett eller annat
enstaka undantagsfall forekom men de icke-rusiga betraktades som mindervärdiga indiv ider.
Denna morgon regnade det som om alla himmelens fonster varit öppnade. Reveljen hade just gått, och
de på morgonkröken duvna soldaterna tumlade ut på exercisplatsen
·
En kapten kom gående i en kompani gata. Lejon kom från andra håll et, släpande benen efter sig och
tydligen i ett högst betänkligt till stånd.
- Hallå! skrek kaptenen, hur mår du. Lejon?
- Sjuuk! svarade Lej on medjämmerlig röst.
Kaptenen skrattade godmodigt.
-Ja, gå in och lägg dig då, Lejo n! uppmuntrade han.
- Gud be vare kapten!
Den slagne krigaren lät inte säga sig det två gånger. Man kunde till och med förmärka att de mjuka.
benen lyftes en aning kvickare uppfår trappan.
Strax söder om Gumboda by, i en liten skogklädd backe, fanns en dansbana, livligt använd av
so ldaterna. Men det var inte alltid för dansens skull banan besöktes utan kanske mera for slagsmålen. Ty
ett slagsmål ingick alltid i nöjesprogrammet Rival skapet mellan kronans karlar och de civi la var då såväl som nu - av gan ska omfattande beskaffenhet. De civila och so ldaterna fi ck stryk varannan gång,
och den lidande parten skulle naturligtvis hämnas vid nästa sammanträffande. Att under dylika
omständigheter undvika sammanstötningar kunde aldrig komma ifråga. En dylik feghet skull e for alltid
ha satt en fläck på dens ära, som lät detta komma sig till last.
Den forsta söndagseftermiddagen efter inryckningen var en dansti llstäl lning anordnad på banan. Det
militära inslaget var ganska märkbart, ehuru ej övervägande. En och annan var berusad, och var inte sen
att hålla ruset vid makt. Från närgränsande byar och gårdar kom hopar av unga män, sjungande och
halvrusiga, och med munnen full av hånfulla ord och tillmälen mot rivalerna i de blågrede lina rockarna.
Innan midnatt var bataljen i full gång. Messingdosor, stenar och diverse tillhyggen var i full verksamhet
under det att fli ckorna i en klunga stod och intresse rade beskådade slagsmålet.
Innan morgonen var dock allt lugnt. Det var "krigsmakten" som denna gång fått bita i gräset. Bl od iga
och trasiga hade de värsta bråkmakarna kommit åter till barackerna gripna av bondånger och sjä lvforakt

Ett bröllop och diverse smådrag ur herrskapet Lejons hemliv.
Det var några veckor efter nyår. Ett meterdjupt snötäcke klädde jorden i vitt och bjällrorna klingade som
endast de kunna göra det i de vita viddernas hemland .
Tre slädskjutsar körde i vinande fat1 på "k!fkvägen" med ringande skakeltjuka och dovt pinglande
dombjällror_i lokornas överända.
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Lejon, och hans maka stod i fånstret och spejade ut. De hade ett visst intresse av vad som skedde, ty det
var nämndemannens äldste son som for till prästen med en granngård sflicka och Lejon var så gott som
sjä lvskriven vid ett sådant tillfälle. Hans uniform skulle ge g lans åt festligheten i gengä ld får den goda
maten och de sköna kaskarna.
Lejons ljuva aningar besannades veckan därpå. En afton kom nämndemannens son klivande in med en
korg på armen, omedelbart åtföljd av sin tillkommande fru som bar en fårsvarlig sockerpåse.
- God dag! häl sade mannen sävligt och strök mössan av håret.
- Guda, guda, svarade Anna livligt oc h satte fram en stol, den hon först noga torkade av med förklädet.
-Jaså, ungfolket är ute och går skämtade Lejon där han låg i sängen.
-Ja, det är så, menade ynglingen.
Utan vidare fi skade han upp en butelj och ett glas ur s in korg, slog glaset bräddfullt med brännvin och
räckte det åt Lejon som lät sig väl smaka. Proceduren upprepades och mor Anna fick sig en fårsvari ig
dragnagel, den hon under många rysliga grimaser svalde. Flickan följde efter och bjöd på socker ur sin
påse. Den unge mannen harklade s ig, tummade flaskan en god stund och frågade förläget:
- Skulle ni vilja följa oss till gästbåds på fjorton dagar?
Lejon slog ifrån s ig med båda händerna, ingalunda därfår att han var ovillig, men det hörde till god
ton att ej visa sig får angelägen.
Efter mycket krusande och övertalande och diverse styrketårar ur flaskan lovade paret att infinna
s ig. Då ungfolket var i dörren vände sig den unge mannen om.
- Du tar väl kronans kläder Lejon? frågade han.
Lejon jakade.
- Han har väl inga a ndra anständiga paltor, fåll mor Ann in.
Brudgummen log och stängde dörren. Den attraktionen skulle således ej utebliva.

***
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Dagen kom med fri sk kyla och klart väder. Gästerna hade börjat strömma till och den får tillfället
engagerade värden hade fullt med, att stå på bron och säga välkommen.
l
Lejon hade redan anlänt. Med en väldig stor kringla över vardera a rm en g ick han omkring och
visade sin ståt, glad ända in i själen åt den uppmärksamhet han väckte. Bruden hade med
brudframman fårsvunnit får att kläda om sig och brudgummen höll sig också osynlig. l ett hörn av
största rummet satt tre spelmän, två violinister och en klarinettist. Äntligen var bruden klädd och
spe lmännen klämde i. Hela bröllopsskaran placerade sig vid borden inne i salen. Borden var ställda i
hästskoform runt väggarna. storbordet vid kortväggen, "karabordet" till höger och "kvinnobordet" till
vänster.
Platserna intogs enligt gammal hävdvunnen ordning. Brudparet i all s in ståt tronade på övre sidan
storbordet Brudgummen hade på s in vänstra sida bruden och på den andra satt hans far nämndemanne n,
med hela anletet skinande av flott och välvilja mot allt och alla. Därefter satt alla de manliga
s läktingarna i tur och ordning.
Bordet dignade under allsköns välfägnad i både mat och icke minst dryck. Man började med smörgåsar
och brännvin, och sen följde allt det övriga goda i tur och ordning.
Sedan maten var undanstökad läste ett barn ifrån bordet och man skramlade ihop pengar på en tallrik till
den lille.
Så i ett tag var maten utburen, golvet röjdes av oc h dansen skulle börja. Ett bord ställdes i ett hörn och
därbakom placerade s ig spelmännen. Snart tonade de glada tonerna av en kadrilj ut i rummet. Fyra par
dansade. Bruden hade sin bror till vis å vis, brudgummen brudens syster, samt Lejon och en brudtärna.
Detta var aftonens stora evenemang både får " koxarna" och gästerna. Att se Lejon dansa kadrilj det var
något som inte hörde till vardagsmaten.
Ute i den kalla vinteraftonen roade sig också ''koxarna" så gott sig göra lät. Det blev nämli gen kallt att i
längden stå och trycka näsan platt mot fönsterrutorna. Då dansade man och gjorde lekar t i Il
improvise rad musik, man trallade, visslade eller kanske det rent av fanns någon med som kunde blåsa på
en näverbit Naturligtvi s drack och s logs man också ibland. Men det hörde ju till ordningen så att ingen
.:r
brydde sig om sådana bagateller.
Därinne fortgick dansen utan uppe hå ll. En och annan hade tagit for mycke t till det bästa och s lumrade
ljuvt som en s lagen hjälte men de andra fortsatte till framemot morgonen.
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01-Svensa från grannbyn råkade dock ut får ett mi ssöde som kom en del vi llerval la åstad och gjorde
honom närapå till dödsfiende med hel a tjocka s läkte n. De inmund igade starkvarorna verkade kraftigt på
gubbens huvud och kom honom att av hela sitt hjärta önska s ig en säng. Uppe i andra vån ingen fann s en
kammare där en bred präktig sä ng stod bäddad, som med sina vita lakan såg så inbjudande ut. Men
gubben orkade ej kliva upp i den väntande snarkofagen , han föll på knä där intill och avlevererade hela
den nyss intagn a måltiden. Olyckan ville att det var i själva brudsängen fö rödel sen åstadkoms. Men en
flicka hade sett g ubbens tilltag och i tid varnat vederbörande, som skyndsamt ömsade säng linne och
öppnade alla fönster på vid gavel för att vädra ut spritoset
När de dödströtta gästerna på mo rgonsidan skulle krypa i säng skedde det i en syskonbädd över hela
golvet. Genom diplomati ska underhandlingar i förväg visste va rje ungersven vem han skulle få till
sängkamrat. Men någon sömn var inte att tänka på.

***

Nästa dag "väcktes" man med kaffe och brännvin på "säng". Och sedan klämde man i och dansade igen
med sina "stärkta" krafter. Tredje dagen dansade man ut bruden. Gästerna tog ihop t i Il en ring, varefter
bruden med förbundna ögon gav en blomma åt en av flickorn a. Det a nsågs som ett säkert tecken att den
flickan skulle bl i näst i brudstol.
Sa småningom begav man sig på väg hem. De långväga gästerna fick mat i sina skrin att ha med på
vägen, och ett halvstop fårdbrännvin i flaskorna.
Ä ven Lejon och hans fru tågade hemåt. Han var livad och småsjöng under vägen, och envisades med att
pröva s in styrka genom att lyfta alla tunga föremål han såg.
Därhemma väntade alla ungarna med munnarna på helspänn efter den traktering de säkert visste att mor
hade i kjortelfickan och i diverse knyten som hon bar.
Lejon stod vid spiseln och småsvor över hur oerhört stark han var. För att bevisa detta s itt påstående tog
han ett stadigt tag i murstolpen och klämde till.
Den smala järnstången böjde sig vi lligt och lossnade. Men nu vaknade Lejon till insikt över vad han
gjort. Hastigt satte han axeln under för att förhindra ett ödesdigert ras och ropade på hjälp.
Mur Anna bötjade springa runt golvet och jämra s ig. Detta föll in galunda Lejon på läppen utan han röt
med sina lungors fulla kraft:
-Gå efter en stockända, käring!
Anna lydde hastigt och lyckades hitta en passande stock varför faran för den gången var undanröjd.

Ett skattsökarföretag och hur det lyktade.
Ej så långt ifrån den Lejonska idyllen, en smula åt väster, bodde Sprätten med al la si na pojkar. En bit
längre bo rt var hans broders gård. Denne Sprättens broder g ick under namnet Kart v ilket namn, liksom
Sprätt, endast var vedernamn på de hedervärda gubbarna Andersson.
Snikenhet i förening med en över alla gränser gående vidskepe lse har i alla tider åstadkommit stora
raba lder. De ovan omtalade brödernajämte berättelsens huvudfigur var alla samt och synnerligen
bekajade med den sistnämnda av dessa två egenskaper och hade väl även en släng av den förstnämnda
sjukan. Kom så därtill att åtminstone Lejon hade en viss motvi lja för rent kroppsliga ansträngningar, så
blir man ingalunda förvånad när man får höra att dessa tre herrar en vacker vinterdag sti ftade ett bolag i
syfte att på ett lättvindigt sätt skaffa sig rikedom på gamla dar.
Planen hade till syfte att med övernaturliga makters hjälp skaffa i dagen a lla sedan j o rdens bötjan dolda
skatter och de tre kumpanerna i handom. En av de tre hade nämligen gjort s ig underrättad o m ett abso lut
ofelbart sätt att nå detta hägrande mål. Det gällde nämligen att tre torsdagskvällar å rad springa
"an sönsch" (motsols) kring en kyrka, blåsa i nyckelhålet och läsa en besvärjelse samt avvakta vad som
skulle hända.
Plane n sattes omedelbart i verkställighet. Lejon menade, att fastän det var vinter borde man ej uppskjuta
saken. Det vore bra att vara underrättad nättbarmark inträffade.
Den tredje torsdagsmorgonen rustade sig alla tre med försvarliga matsäckar och for hemifrån. Man
kunde nog aldrig veta när man skulle ko mma hem igen.
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Redan innan middagen var de tre kumpanerna välbeställda i Gammelstaden, väl mätta och något
druckna, for att börja strapatserna. Lejon var ivrig till att komma i väg. De två andra lyckades dock
övertala honom att vänta till fram emot midnatt då, enligt alla andars sedvänja, besöket borde hava
största effekten.
Emellertid nalkades stunden då uppbrott skulle ske. Tysta som tjuvar begav sig de tre upp emot kyrkan,
bävande for att någon skulle se de m.
Under den mest aningsfulla tystnad s prang de de tre varven runt templet. Lejon blåste i nyckelh å let och
började läsa besvä1jelsen.
Knappast hade han slutat forrän kyrkan blev strå lande uppl yst. T unga steg hördes dunka mot golvet i
riktning mot dörren, kedjor slamrade och ett hemskt gny hördes av gråt och klagan.

Detta blevför mycket för denförr så modige Lejon. Med håret
staende på ända, lade han benen på ryggen och sprang som
aldrigförut i sill/iv, tagande kyrkogårdsmuren i ett enda skutt.
Då den stora järnbommen får dörren med ett brak fåll i golvet
sprang Kart. Den stackars Sprätt kunde i forstone ej röra sig ur
fläcken på grund av skräck.
Kyrkdörren öppnades och en forfårlig gestalt kom ut, stod en stund
och betraktade den av fasa lamslagne mannen varefter kyrkdörren
fåll igen med ett brak med en sådan häftighet att rappningen fåll av
murarna på flera ställen.
Skrällen väckte Sprätt ur hans forlamning, och nu sprang även han
for brinnande livet.
Kommen en bit på väg mötte han sina kamrater som lugnat sig en
smula och nu återvände, for att söka den kvarlämnade Sprätt.
Modstulna och kusliga till sinnes återvände de till sitt logi.
Redan tidigt f61jande dag grälade de tre männen om vem som
spra ng forst och så lunda gav signalen till flykt. Med det
återvändande dagsljuset återvände också modet. Det hade nyss
snöat varfor det var en lätt sak att av spåren slita tvi sten.
Fotavtrycken uppmättes varvid det visade sig att Lejon tagit de
längsta skutten. Hans språng var ej mindre än fyra alnar långa.

Han sprang som han aldrig
sprungit förr ...
(Teckn. Fr. Henkelmann)

***
Många och långa är de år som gått sedan de händel ser utspelades vi lka ovan skildrats. Lejon, han s
hustru och barn är döda och vila under murarna i den kyrka som en gång var vittne till
"skattsökarforsöket". Skulle eventuellt några av den gamle soldatens släktingar leva och läsa dessa rader
böra de ej tas som ett forsök att nedsätta de omtalade. Här har endast varit meningen att lämna några
bilder frå n en gången tid.
Lejon och alla de övriga var barn av sin tid. Så levde de och dog.

Posten i Kusmark
Sture Forsgren
Den l augusti 190 l Öppnades poststationen i Kusmark och l 954 upphöjdes den till postexpedition.
lt

Men från och med må nadsskiftet april - maj 1972 fann s det inte längre någon poststation i
Kusmark, hädanefte r var det lantbrevbäring som gällde.
I över 7 1 år hade alltså postexpeditionen i Kusmark betjänat postverkets kunder.

a

Med indragningen av postexpeditionen i Kusmark bröt också en tre generationers kedja av
postföreståndar i Kusmark, en befattning som gått i arv sedan 1914. D å blev Olle Marklund
föreståndare för poststationen och efter hans död l ~4 tog dottern Lilly Johansson v id . 1965
överlämnade hon till dottern Solveigh Håkansson.
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Skriva byabok
Sonja Persson

Vad är en byabok och för vem skrivs den? Vem skriver den och hur trovärdig är den? Har
små byar råd att ge ut en byabok? Behövs den och hur länge lever den?
2005- fyra år efter min medverkan i arbetet med Hebbersforsboken kanjag drabbas av liknande
frågor och funderingar omkring byaböcker och deras roll och betydelse ur såväl små som stora
perspektiv. Jag tror inte att det finns några enkla eller allmängiltiga svar på frågorna . Vill jag ge mig
i kast med dem får det bli utifrån mina egna erfarenheter och upplevelser.
Första byaboken i min hand var "Storkågeträsk- Kågedalens pärla" (1995). Jag bläddrade förstrött
i den utan att fåsta blicken vid annat än bilderna. Kanske skulle jag känna igen något ansikte.
Att läsa andras byars böcker- våda eller värde?
Som första åtgärd, när jag involverats i att dokumentera min egen hemby, köpte jag
Kågeträskboken. Denna gång studerade jag den ivrigt. Efterhand började jag kallsvettas både inuti
och utanpå och ångrade snabbt mitt löfte att skriva och redigera boken om Hebbersfors. Varför?
Materialet fanns. studiecirkeln på sex personer hade tillsammans med ytterligare några bybor under
ett antal år samlat texter, bilder och dokument mm. Forskningen var avslutad. Min insats gällde
enbm1 sammanställning och textbearbetning.
Enbart- det gick långsamt upp för mig att enbart var ett felaktigt ordval. Så, vad var det som
skrämde i Kågeträskboken? Jag tror det var utförligheten i redogörelserna. Så gediget utforskat, så
omsorgsfullt och detaljerat redovisat, t ex. hemmanen med alla släktled, notiser och skeenden men
även skildringen av eran med soldatroten och mångfalden av levandegörande berättelser.
l ett försök till besinning och rannsakan fann jag att Hebbersfors inte kan jämföras med
Storkågeträsk, som är mer än dubbelt så gammal och betydligt stÖITe till både yta och befolkning.
Där ingick totalt 40 deltagare i fyra studiecirk lar. I vår lilla by - som kanske var för liten att skriva
en bok om - ja, jag var en tid inne på det tankespåret I Hebbersfors var vi endast sju deltagare i en
cirkel.
Efter värdefull kontakt med Kerstin Strandberg, en av medarbetarna i Kågeträsk, bestämde jag att
ha Kågeträskboken som en av reskamraterna i mitt arbete. Därn1ed vågade jag även läsa och ta till
mig andra byaböcker, till och med "Kusmark - djurdolkens by", skriven av Åke Lundgren, den av
Västerbottensförfattarna som är född och uppvuxen i Kusmark. Den inspirerade till att klara
målsättningen att vår bok även ska vara lätt att läsa. Skrivs den med barn och ungdomar för ögonen
blir den lättillgänglig för alla.
Alla? Vem läser byaböcker?
Mängden utgivna byaböcker talar för att de efterfrågas och fyller ett behov- både hos dem som
skriver och de som läser den. På ett individuellt plan öppnar de dörrar bakåt in i den mörklagda tid
där ursprunget gömmer sig. Sedan länge döda och okända personer börjar framträda ur skuggorna,
får kontur och talar.
Ja, fakti skt - under själva skrivaodets gång upplevde jag starkt deras närhet och när boken hämtats i
fårdigt skick från tryckeriet fanns de kvar. Samtidigt som jag saknade dem lämnade de mig inte. Jag
hade dem hos mig liksom de numera nästan helt eller delvis igenvuxna vägarna och stigarna, den
första kartan med de första byggnaderna, tjärdalarna, hampsänket, lungsoten, barnadödligheten,
fattigdomen men även storheten i driftighet och
utveckling av bygd och näringar ...
~tf~
De som läser boken har kanske inte samma starka upplevelse av närhet till det förflutna som de som
skriver, men ser vi till åtgången vid försäljning kan vi nog utgå från att byaboken både rör och
berör, kanske starkast de som har sitt ursprung helt eller delvis i den by boken handlar om.
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Sann eller falsk?
Människornas och tillvarons mörkaste stråk kan anas svagt i många byaböcker men lämnas
tämligen undantagslöst därhän. Hebbersforsboken är inte något undantag i det avseendet. Läsaren
får lätt intrycket att 'Torr i tiden" fanns inte kriminalitet, alkoholism, misshandel, övergrepp och
förtryck.
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Att skriva en byabok är att ha absolut och oavbruten uppmärksamhet på att säkerställa att angivna
uppgifter är sanna - så långt det låter sig göras. Oklarheter hamnar under olika sannolikhetsbegrep.
bedömningar och antaganden.
Det var därför inte lätt att värna exaktheten och samtidigt vara uppmärksam och utestänga allt som
kunde påminna om tvivelaktigheter i liv och leverne.
Jag frågade mig: -Vad händer med trovärdigheten? - Vad svarar jag de som ifrågasätter brister i
allsidigheten?
Jag fann snart en möjlig utväg. Vi som skriver byaböcker på amatörnivå, t.ex. i cirkelform, bör inte
ta på oss större ansvar än vi i egenskap av amatörer är kapabla. Vad begär vi? Litteraturen fyller
mer än väl uppgiften att förmedla osminkad verklighet. Byaböcker i Västerbotten kan enligt min
mening med fördel läsas i anslutning till någon av alla våra goda Västerbottensförfattare, varför inte
Torgny Lindgrens " Ormens väg på hälleberget"?

Råd att ge ut?
Hebbersfors med 50 invånare bildade byaförening för att underlätta hantering av frågor som gällde
upplaga och finansiering av tryckningen. Efter många och stundtals intensiva diskussioner tog vi det
tuffa beslutet att beställa 550 exemplar! Vi tog upp förhandsbokningar och vi sökte och beviljades
ett bidrag från Västerbottens Norra Fornn1innesförenings fond. Från Skellefteå Kommun sökte vi
och fick vi ett bidrag kopplat till bildandet av föreningen samt ett aktivitetsbidrag i samband med en
hejdundrande Öppen By - Hemvändardag, som arrangerades en månad efter utgi vningen. Det goda
resultatet av Hemvändardagen med en mångfald av aktiviteter och försäljning av boken kunde
genomföras tack vare total uppslutning från hela byn. Hebbersforsbornas berömvärda insatser var
tveklöst avgörande för det lyckosamma resultatet.
Länge leve byaboken!
Slutligen- när skrevs första byaboken? Hur många har getts ut sedan dess? Hur många väntar på att
skrivas? Är de byaböcker som finns i dag bortglömda och uppbrända om hundra år? Om det inte
redan har gjorts någon avhandling om byaböckerna och deras öde och framtid- är det inte på tiden
att det sker?
I vår digitala och teknikföränderliga värld behöver och förtjänar byaböckerna att garanteras en
fortlevnad som även kommande generationer kan ha nytta, glädje och användning av. Var vilar
ansvaret?

Hebbersfors - befriande vidsträckta utsikter
Hård pärm. 200 sidor
Studiecirkel med Per-Abraham Forslund, Axel Engström , BrittInger Nyström, Sven-Erik Forslund, Gun och Arne Bäckström.
Redaktör Sonja Persson.
Utgiven 2001
Pris 210:Kan beställas på te!. 0910-920 59, 920 42, eller 922 33
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Byarna Gran och Slyberg
Ann-Mari Lindmark

När man åker efler Kågedalsvägen från Kåge upp mot Jörn, så passerar man en lång rad med
byar, som ligger så tätt alt när den ena slutar så börjar den andra. Om man bortserfrån de större
orterna som Kåge, Ersmark och Kusmark så hinner man knappt uppfalla att bebyggelsen byter
namn. Men del är ändå hell skilda byar, som var och en har sin historia. Många av byarna har
också dokumenterat sin historia.
Eli exempel är boken "Gran och Slyberg byar i övre Kågedalen " skriven av Ann-Mari Lindmark
och Birgilla Lundkvist. Ann-Mari har skrivit ned en presentation av bokens innehåll och lite om
hur man arbetat.
Vi började med att kartlägga bebyggelsens historia med hjälp av landsarkivet i Härnösand och
kartor mm från Lantmäteriet i Umeå.
Gran utsynades 1808 av Abraham Olofsson från Hebbersfors och Johan Johansson, men den förste
som bosatte sig där var Olofssons son Jon Abrahamsson. Den äldsta boplatsen bör vara där Hernie
Johansson bor i dag. I hans hus har årtalet 1837 påträffats, men det var nog ändå inte den första
byggnaden. Alldeles nedanför landsvägen och logen på Henrics ägor finns ett område som i
registrerade fornlämningar beskrivs som boplats utan synlig anläggning. På platsen har kvartsavslag
och brända ben iakttagits. Det har alltså funnits jägar- och fiskarfolk här, åtminstone tidvis. Att fo lk
funnits här för några tusen år sedan var trevlig överraskning.
Slyberget beviljades som kronotorp redan 1826. Först där var Jon Andersson från Kusliden.
Det intressantaste är ändå de människor, som bott i byarna.
Boken berällar om några personer som av o lika anledningar har lämna spår efter sig. I små byar så
känner alla varandra, men en del blir mer uppmärksammade och kanske även kända utanför den
egna bygden. Oftast minns man dessa för att de varit duktiga och lyckosamma- kommit sig upp!
Som exempel på detta nämns JW Andersson som statiade en maskinfirma i Piteå och även hade
försäljning i andra städer. Brodern Nils Andersson fick en son Martin, som tog sig namnet Lönnebo
och som blev en högt aktad biskop. Den kände predikanten Anders Wiklund bodde en stor del av
sitt liv i Gran, men var nog mer känd som Hebbersforsbo. I Gran minns man även "Hörn-Johana"
Hedberg. en fattig änka som bodde i hörnet mellan landsvägen och den gamla kyrkvägen nära
rågången till Slyberg. Päll-Kajs är en annan känd profil, som återfatms i fattigstugan.
"N'Jek.ke äinna Slöjbergen" var en personlighet som många kände till i Slyberg.
Kågedalen är/har varit i första hand en jordbruksbygd, men även andra näringar finns och har
funnits. Om detta kan läsas i artikeln om industrier i Kågedalen. Där nämns förståss
Björkdalsgruvan med dess guldbrytning.
En närmare koppling till Gran har sågverksindustrin som fanns i Storselet. Den styrdes till största
delen från Gran av tre generationer Wiklund, först Anders Wiklund sedan sonen Hugo och slutligen
dennes son Kjell.
l Slyberg har funnits kvarn och även en såg som dock flyttades till Storselet.
Ett avsnitt behandlar separatisterna och verksamheter i bönhus och skola har sin givna plats i boken.

Re--ct:
De som är från dessa trakter eller andra som är intresserade av att veta mer byarna Gran och Slyberg
ska naturligtvis läsa boken.
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Alla resurser tömda
e

En mycket svår missväxt i övre NoiTiand inföll åren 1867-1868, i folkets mun kallade storsvagåren.
Sverige var dåligt rustat, åtminstone övre NoiTland var att jämföra med vad vi idag kallar u-land.
Industrialismen hade ännu inte börjat, kommunikationerna var dåliga, vi var hänvisade till vad
jorden gav .
Och jorden svek, flera år i följd till och med. Alla resurser tömdes under åren i mitten av 1860-talet.
Så kom 1867 med en vinter som blev sensationellt lång, den ville aldrig ta slut. Från Umeå
rapporterades att hästtransporter över K varken pågick till långt in i maj månad, och på självaste
midsommardagen fastnade fartyget Volontaire i isen utanför Piteå.

g

Kameran var uppfunnen. Från dessa år finns därför ett och annat fotografi bevarat, bl. a. ett på
Murbergets museum i Härnösand. Det föreställer sjösättningen av ett fartyg i stadens hamn, men
intressantare än båten är miljön kring den. Fotot är taget den 5 juni 1867, men marken är täckt av
vintersnö - ej nyfallen alltså - och människorna är ordentligt påpälsade.
Sommaren kom till slut men blev mycket kort. Tidigt frös kom och potatis. Skörden uteblev nära
nog helt. Man gick in i en ny vinter, som alla visste skulle medföra svält.
Larmrapporter började komma till myndigheterna. Landshövdingarna i norr, bl.a . Västerhottens F.
V. Almquist, vädjade om hjälp hos regeringen. Så startade insamlingar, både i Sverige och
utomlands. Sångerskan Jenny Lind sände från London 500 riksdaler, och den kände uppfinnaren
John Eriksson skickade hela 20 216 riksdaler. En nödhjälpskommitte i Hamburg samlade in 23.678
riksdaler osv. Många rika skaffade sig gott samvete genom generösa gåvor. Enbart hjälpkommitten
i Stockholm samlade in en halv million.
Stora summor pengar samlades sålunda in. Men skamligt nog nådde en stor del av hjälpen inte fram
till målet. Ungefår hälften av pengarna blev liggande kvar på banker i Stockholm.
Kronisk undernäring
Vårt infektionsförsvar försämras vid kronisk undernäring. De vita blodkropparnas förmåga att
bekämpa bakterier och virus minskar liksom kroppens förmåga att bilda antikroppar. Följden blir att
dödsorsakerna under nödår oftare är dåligt immunförsvar än själva svälten.
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l dagens u-länder orsakas nöden oftast av långa perioder av torka eller raka motsatsen, svåra
översvämningar. Hos oss var det frosten som hotade. På 1700-talet kom bestämmelser om
skyldighet för kommunerna att inrätta sockenmagasin med lager inför nödår. På så sätt hjälpte man
varandra, men bri st på vägar och avsaknad av informationskanaler gjorde, att många lämnades åt
sitt öde, slagna av missväxt. Man tvingades använda det som var avsett som utsäde till att baka
bröd. Naturligtvis hjälpte bark, missne och vattenklöver, och viktigt var att när en ljusning inträdde
man inte förbrukade all spannmål utan att man fortsatte att blanda bark. Runebergs dikt om bonden
Paavo kommer oss i tankarna. Den kloka bonden stoppar sin maka med orden, att hon måste
fortsätta att blanda till hälften bark i brödet, efters001 grannens åker står förfrusen.

Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
23

Skelleftebygden 2005/2

När det blev fråga om enbart bark var nöden stor. Somliga föredrog hackelse av halm, som var
lättare att svälja än den tOITa barken. Länsstyrelsen i Umeå tipsade också om andra nödfoder som
mossor och lavar. Svamp hade svenskarna ännu inte lärt sig att ta vara på; där låg finländarna långt
före.
I gamla provinsialläkarrapporter från övre Norrland står ofta vattusot angiven som dödsorsak den
här tiden. Sjukdomen kallas också hungerödem eller svällsjuka. Symptomen var svullnader av
händer, fötter, ben och ansikte. Levern förstoras, musklerna förtvinas, svåra diarTeer följer osv. Jag
har just läst i mina släktforskarpapper, att min farfars far, Per Larsson Marklund, kommen från
Kusmark till ett nybygge i Elgträsk, dog i vattusot endast 40 år gammal.
Nöden drabbade ojämnt. Under storsvagåren fann s rikligt med mat i vissa delar av Sverige, i
Tornedalen t.ex. men framför allt i Syd- och Mellansverige. Till England såldes mycket havre.
Nödåret 1867 var underligt nog ett rekordår för svensk spannmålsexport
Hungern kan följas i befolkningsstatistiken. Dödstalen fördubblades i Västerbotten. I boken
"Svagårens barn" (Liber 1983) berättar UlfHögberg om ett av offren i Jörn. En kvinna var ensam
med sitt lilla barn. Hon måste över sjön (vilken by och sjö det var fråga om anges inte) i något
ärende. Hon tog barnet med sig i båten och rodde men kom aldrig fram. Människor gav sig ut för att
söka och fann båten, men kvinnan var död av umbäranden. Barnet låg och diade henne. Det där
barnet lär ha blivit krympling.
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Skrift som propagerade för användning
av bark, lavar, mossar och svamp.
Tryckt i Umeå 1867.
v
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Avsaknad av vård
Möjligheterna att få medicinsk hjälp var får de sjuka under storsvagåren närmast obefintliga. Läkare
fanns i praktiken inte att tillgå. Visserligen hade Västerbotten fått sin första läkare i mitten av 1700talet. Det var en son till den kände Urban Hjärne, som så framgångsrikt bekämpade de hemska
häxprocesserna.
~
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Skellefteå fick läkare 1821, apotek 1822 och lasarett 1869, det senare nog som följd av allt lidande
åren innan. Men ute i bygderna var det aldrig fråga om läkarvård. Ett gammalt förfaringssätt var
"söka" genom att någon konditionsstark anhörig så snabbt som möjligt tog sig ned till staden för att
där beskriva den sj ukes tillstånd och kanske få något medikament med sig hem. Under marknader
kunde man också ibland få träffa läkare, men det var få orter som tilläts ha marknader. Och
dessutom: hur stor var sannolikheten att sjukdomen skulle komma just när det var marknad?
Under denna tid gjordes från Norsjö, Jörn och Malå en gemensam underdånig framställning till
Kungl. Maj:t om att de tre församlingarna skulle få besök av läkare (se nästa sida). Efter tillstyrkan
av landshövdingen biföll s framställningen. En kungörelse utfärdades däre fter - visserligen inte
förrän den l maj 1870, då storsvagåren var förbi- att provin sialläkaren i S kellefteå två gånger per
år skulle besöka de tre församlingarna, för Jörns del under påskhelgen och den fjärde
böndagshel gen.
Naturligt nog förlitade sig människorna mera på kloka gummor och gubbar. För J örns del gällde det
framför allt en man med namnet Erik Thunström. "Strömmen" som han kallades fungerade som en
läkare, trots, att han inte var behörig. Vissa medicinska studier hade han avklarat, när han spårade ur
och försupen lämnade Uppsala för att i stället bli lärare, socknens enda förutom kapellpredikanten.
ambulerande mellan socknens rotar. Han kom att slå sig ned på ett ställe som han kallade Kammen
och som låg i skogen mellan byarna Långnästräsk och Höght:uen. Där hade han en fin trädgård, där
han odlade medicinalväxter och där han tog emot sjukbesök. Han bedömdes tydligen som kunni g,
eftersom han fick medicinalstyrelsens beslut att skriva ut receptbelagda mediciner.
I december 1867 beslutade sockenstämman i Jörn att ur sockenmedlen betala Thunström för besök
hos Lars GustafLindmark i Storträsk, som är "häftigt sjuk och alldeles saknar medel att söka
läkarhjälp för att meddela honom den hjälp som är möj Ii g".
Följande förslag gillades och antogs av kapellboerne på kommunalstämma den 7 oktober 1865:
"Skolmästare E. Thunström hade föreslagit kommunal stämman. att han skulle tillhanda hålla
]örns socken de medikamenter, som vanligen efter frågas och begagnas; emot hvilkor det
socknen låter förfärdiga och såsom förvaringsrum får medikamenterna, till T hunströms
begagnande öfverlemna ett Skåp med erforderliga lådor."
Säket1 är att Thunström ägde stor kunnighet om växter och om hur de skulle kunna beredas till
medicin. De gamla prisade hans läkemedel och berättade om hur långvarigt sjuka hade blivit
botade. "Faster-Marta" i Långnästräsk påstod att den riktiga doktorn, Bergengren i Skellefteå, inte
ens visste skillnaden mellan skårahosta och magahasta men att Thunström utan vidare botade dessa
åkommor. Man översåg tydligen med hans spritproblem, därför att han gjorde deras tillvaro
tryggare. Tydligt är att han utan att veta mycket om vitaminer räddade många som led av
näringsbrist Barn med engelska sjukan fick stora flaskor fulla med närande innehåll för en billig
penning.
Vetskapen om Thunströms kunnande spred sig ä~h utanför socknen. l Arvidsjam s kommuns arkiv
finns uppgifter om att sockenkassan år 1880 betalat Thunström 3:25 för medicin till E rik Jonssons
dotter i Bränntjern och 5:- till fattighjonet Eva Berglund.
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Kungörelsen som bekräftade att provinsialläkaren i Skel/efieå två gånger per år skulle
besökaförsamlingarna Nor:,jö, Jörn och Malå.

Hela skriften "Storsvagåren" kan köpas av Göran Marklund, Jörntel 0916-102 18
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Steppar-Jerker
Harry Åkesson

För !)juttio år sedan skedde el/ mord, som väckte stor uppmärksamhet i hela Västerbotten..
Denna artikel är hämtad ur boken om Österjörn Det var ju där det började.
Vid 7-tiden på fredagskvällen den 8 november 1935 kom två män vandrande på väg ut från Jörn
mot öster. De gick in i en av de sista gårdarna, hos kronjägare Stenberg. Där bad de att få ett mål
mat. Fru Stenberg som var ensam. sa att hon bara hade till en portion. De var nöjda med att få dela
på detta.
De här två männen var luffare, som kommit till Jörn tidigare på eftermiddagen med tåget från
Vännäs. Eftersom de "tjuvåkt" med tåget, så hade stationspersonalen kallat på polisen. Landsfiskal
Lundberg hade förhört dem. De kunde visa att de så sent som i oktober fätt sina böcker påskrivna på
sjömanshus. Därför fanns ingen anledning att varna dem för lösdri veri. De släpptes vid 6-tiden.
Nu var de på väg mot Skellefteå. Den ene var på dåligt humör. Han hette Harald Fritjof Johansson,
men kallades bland luffare får "Norrsken". Han var f6dd i Norge. Anledningen till misshumöret var
att han förlorat en börs med bl.a. nycklama till en väska som han lämnat i Vännäs. Han hade
upptäckt förlusten på polisstation och de hade letat efter den både på station och i polisens bil men
inte hittat den. "Norrsken" var känd för att vara mycket aktsam om sina ägodelar och hade även en
del pengar sparade. På den här resan hade han 15 kr med sig. Han anklagade inte direkt sin kompis
för att ha tagit börsen, men han antydde vissa misstankar.
Det var ett omaka par. Johansson var ganska dåligt klädd, verkade tystlåten och grå.
Hans kumpan, som kallades "Steppar-Jerker" var en välklädd och snygg karl. Han var ansedd för att
vara en stor kvinnotjusare. "Norrsken" var 26 år och "Steppar-Jerker" 27 år.
Namnet "Steppar-Jerker" hade han fått därför att han var en "Steppare" d.v.s. han tillhörde en
kategori bland luffare, som höll styvt på sig som en slags högre och finare klass. Jerker fick han av
sitt förnamn. Han hette Erik Nordin.
"Bredspåringar" kallades de andra. De var illa klädda och sjaskiga vandrare. Det var rätt underligt
att Nordin slagit sig samman med Johansson som närmast kunde hänföras till "Bredspåringarna".
Anledningen var att de både nmmalt kom väl överens och trivdes med varandra. Så var det tyvärr
inte denna kväll.
När de kom till Lindå 5 km från Jörn, stal Nordin en barnspark vid en av torpen. Sparken var märkt
med "Rut". Det var inte mycket snö, men hyggligt sparkföre.
Under hela vandringen smågruffade de med varandra. Johansson var envis och tjurig och hade svårt
att glömma förlusten av börsen.
I Österjörn plockade Johansson på sig ett litet järnrör, som han hittade vid det hus som Oskar
Hellgren höll på att bygga.
När de passerat Österjörn ville Steppar-Jerker att de skulle försöka hitta nattlogi, men det vi lle inte
Norrsken. De diskuterade också vägvalet, mot Boliden eller Kåge. Det blev Kåge. När de lämnat
sista gården i Österjörn och kommit upp på en backe, stannade de.
Framför sig såg Steppar- Jerker bara öde skog och myrar så långt ögat nådde
Följ ande bygger på hans berättelse om vad som hände och det stämmer bra med senare
rekonstruktioner.
Nordin ville att de skulle gå tillbaka till Österjörn.
-Det kan du göra som har pengar svarade Johans!bn, anspelande på den försvunna börsen.
På så sätt kom portmonnän upp till diskussion igen och det artade sig till gruff.
-Du vi ll väl inte påstå att jag knyckt börsen, fräste Nordin .
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- Det kan inte vara någon annan som knyckt den . Det var förb-t simpelt gjort av dig skrek
Johansson.
Nordin hade blivit arg. Det kokade inom honom, men han behärskade sig. Nya anklagelser från
Johansson gjorde att han till slut tappade behärskningen och grep tag i Johanssons kavajkrage. Då
fick Nordin ett slag i ansiktet av Johansson. Det var inte mycket kraft i det slaget men Nordin
svarade med att låsa Johanssons armar. Så var brottningen i fu ll gång.
Nordin halkade och snubblade baklänges över sparken, föll på rygg ned i diket med Johansson över
sig. l fa llet fick Johansson sitt knä i bröstet på Nordin, som höll på att kvävas.
Nordin hade sin kniv i högra kavajfickan. När de fö ll hade kniven fallit ut ur fickan. Nordin fick tag
i baljan, men Johansson ryckte kniven ur baljan och samtidigt skar han Nordin i långfingret och
pekfingret.
Det gjorde så ont att han trodde att Johansson hade skurit av honom fingrarna, vilket gjorde honom
ännu mer rasande.
Han fick tag i kniven och stack den i nacken på
Johansson, som rusade upp. Nordin följde efter
med kniven. Johansson fick fram järnröret han
tagit. När Nordin fick se det flög han på Johansson
och högg v ilt omkring sig. Sedan är detaljerna
oklara.
När Nordin kom till besinning låg Johansson
alldeles stilla. Han hoppades att han inte skulle
varar död. Nordin ropade hans namn flera gånger
men då han inte visade några livstecken, släpade
han in honom i skogen och försökte dölja honom
med några grankvistar.

Teckning av Tecknar Olle
(Olle Johansson) NV

Nordin samlade ihop de saker, som fallit ur
Johansson fickor och begav sig mot Boliden och
Skellefteå.

Detta hände således sent på fredagskvä llen den 8 november.
På lördagsmorgonen passerade Rickard Marklund platsen. Han var på hemväg från Fjällboda.
Blodet i snön och en del föremål på vägkanten gjorde honom misstänksam. Han följde spåren från
vägen in i skogen och hittade kroppen. Nordin hade lite otur. Det hade börjat snöa på natten, men
det övergick ganska snart till regn och därför var blodspår och kropp väl synl iga på morgonen.
Rickard skyndade till Österjörn och hem till sina bröder Johan och William. Dessa trodde först att
brodern fantiserade, när han berättade att han hittat en död man vid vägen. Men Rickard var envis
så till slut fö ljde de honom till fyndplatsen. Sen blev det bråttom. Johan cyklade så svetten lackade
till Svenssons som hade telefon och larmade polisen.
Läkaren i Jörn. doktor Henning och polisen var snabbt på plats. Det var lokalpoliserna landsfiskal
Hugo Lundberg och Manny Andersson samt senare överkonstapel Brickell och kriminalkonstapel
Berglund från stadspolisen som råkade vara i Skellefteå.
NV beskrev senare stämningen vid brottsplatsen så här:
"Mörkret föll snart över nejden och dimman tätnade allt mer då några män under lågmälda ord
p lacerade den mördades kvarlevor på en bår. Det var en dyster likfård som under tystnad åsågs av
ett halvdussin män på vägen."
r.r~
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Genom att Landsfiskal Lundberg träffat de bägge luffarna dagen före, så var det inte svårt att
identifiera den döde trots att alla papper var borta. Han visste också vem den andre var.
Naturligtvis blev Nordin den man först tänkte på som misstänkt för mordet. Polisen prövade
teoretiskt om det var tänkbart att Johansson blivit dödad av en bilist, som flyttat kroppen och sedan
smitit, men det fanns inga tecken som tydde på detta.
er
1g

n
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r

Därför gällde det att så snabbt som möjligt få tag på Nordin.
På NV:s tryckeri lät man på lördagskvällen trycka en efterlysning som innehöll den efterspanades
porträtt och signalement. Det spreds sedan under söndagen med bilar och bussar i norra länsdelen.
Dessutom lästes efterlysningen upp i radio.
På flygbladet med foto av Nordin stod bl.a :

Förre lämparen Erik OlofNordinfödd den 4.februari 1908 i Junsele socken, Västernorrlands län
Han är känd under benämningen "Steppar-Jerker" och är straffadfor tredje resans stöld.
Han är 175 cm lång, kraftigt byggd med ovalt ansikte, kort hals, mörkblont hår, slätrakad,
brunaktiga ögon, breda ögonbryn, smal näsa, friska tänder, tatuerad tätt över vänstra handleden
med hjärta och bokstäverna E. A. likaså tatuerad med en ring å vänstra ringfingret.
Den mustasch, som han bär på bilden här ovan, har han nu rakat bort. Han har också kortare hår
än vad fotografiet utvisar och ser bra ut.
Många reagerade på efterlysningen. Polisen fick in flera rapporter om okända personer som visat
sig på olika ställen i norra Västerbotten. Folk i byar och enstakagårdar var naturligtvis orol iga och
rädda att den brutale mördaren skulle dyka upp just hos dom. Ingen visste åt vilket håll han flytt.
Efterlysningen kom snabbt ut, men spaningsresultaten spreds inte lika snabbt. Mordet skedde på
fredagskvällen men det första numret av N. V. kom först på ti sdag då det var en stor artikel i
tidningen.

Ruskigt blodsdrama utanför
Öster-Jörn.

Mördaren jagas av polisen l Vännästrak ten. -- Besökte
morgonen efter mordet Strömfors och Skellefteå.

~

Det första riktiga spåret fick polisen från Strömfors. Vid 3-tiden på natten mot lördagen kom en
person till Rönnbergs pensionat där. Mannen var våt och smutsig och verkade mycket trött.
Dessutom var han skadad i ena handen .. Han påstod att han kom från Finnfors och haft "krångel på
vägen". Han beställde tidig väckning och tog sedan 8-bussen till Skellefteå. Han steg av vid
Lasarettsvägen där spåren upphörde. Den försvunna sparken märkt "Rut" hittades sedan nedslängd i
Klintforsån vid Strömfors.
På lördagskvällen dök Nordin upp på ett kafe i Vännäs, där han hämtade de två väskoma som han
och Johansson lämnat där.
Det verkade som Nordin ännu inte var medveten om att polisen jagade honom. Han visade sig öppet
på kafeer i både Spöland och Vännäs och vid den senare redovisningen av utläggen under flykten
framgår att han varit på bio i Vännäs
Då de första tidningarna kom ut på måndag med hans bild fick han bråttom.
Under den fortsatta jakten var polisen hela tiden Nordin i hälarna, men han lyckades under svåra
umbäranden hålla sig undan ytterligare några dagar. Det var ju november med regn och slask. Han
tvingades också ut på blötmarker under flykten oct;rnär han till slut infångades var hans kläder
dyblöta inpå bara kroppen.
Steppar-Jerker greps i Sunnansjö torsdagen den 14:e på kvällen.
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Norra Västerbotten skrev om gripandet:
"Jörnsmördarens flykt undan polisen fick på torsdagskvällen ett hastigt slut. Han
mötte sitt öde i Sunnansjö by i Nordmalings socken inne hos Johan Johansson där han utan
motstånd lät sätta på sig handbojor, då landsfiskal Glas och
kriminalkonstaplarna Oskar Andersson och Berglund stego in.
Om jag inte dråsat ned i en tjärn under jakten undan poliserna och polishunden, så hade jag
inte stått här, skriv upp det. Jag blev så kall och våt, att jag kände mig sjuk och illamående.
Nu ger jag mig yttrade Nordin dystert medan konstaplarna knäppte på handbojorna."
Vid de första förhören förnekade Nordin all kännedom om mordet. Han berättade en version, som
gick ut på att Johansson och han skilts åt utanför Österjörn och att Johansson fortsatt mot Kåge
medan han själv valt att gå mot Boliden.
Först på lördag kväll erkände han för landsfogde Ekstrandatt det var han som dödat Johansson.
Nordin grät och var mycket ångerfull. Landsfogden tröstade honom med att "det inte var säkert att
livstids fångel se bleve följden". Förhöret hölls sedan på söndag och han häktades strax efter 12
natten mot måndag.
Den första rannsakningen höll s den 29/11 1935
Rannsakningshandlingarna innehåller bl.a. ingående beskrivningar över Johanssons och Nordins
anhöriga. Där står att Nordins morfar var sinnessjuk och att modern var "obegåvad och tjuvaktig".
Hon hade även "ofrivilliga ryckningar och skakningar och svårt att behärska sina kroppsrörelser"
För Johansson redovisades två läkarintyg från 9/2 och 4/3 1935 som visade att han led av magkatarr
och tidig personlighetsstörning ("Gastrit+ psykopatia prrecox")
Bägge intygen var från Umeå.
Under fårhör och undersökningar verkar det som om man finner vissa förmildrande omständigheter
till Nordins fördel.
Målet uppsköts till 13/ 12 i vänlan på obduktionsresultat
Ur Bes lut 1311 2
"Häradsrätten har anledning till antagande att Nordin vid tiden får åtalade brottets begående
varit av sinnesbeskaffenhet, som utesluter eller minskar straffbarheten."
Det beslöts att inhämta utlåtande angående Nordins sinnesbeskaffenhet vid tiden för
"åtalade brottets begående huruvida han är i behov av vård å sinnessjukhus."
Domen avkunnades av Skellefteå tingslags häradsrätt den 27 maj 1936.
Såväl fångelseläkaren vid centralfångelset som medicinalstyrelsen hade förklarat Nordin sinnessjuk
och i behov av hospitalsvård.
Nordin förklarades på grund av nämnda utlåtande straffri och skulle beredas plats på sinnessjukhus.
I och med domen sattes punkt för händelserna kring mördarjakten som "skakade" Västerbotten i
november 1935 och som hade sin upprinnelse i Östeijörn.
Under en vecka hade människorna i bygden hållits i spänning. Hela tiden var många rädda att
mördaren skulle dyka upp. Den officiella rapporteringen blandades med olika rykten. som skapade
osäkerhet om var Nordin verkligen gömde sig. Tidningarna skrev mycket och detaljerat men de
kom inte ut varje dag så nyheterna var inte alltid så fårska. Radion med en kanal tog in den första
efterlysningen men sedan uppfattades detta inte som en riksnyhet I dag skulle TV och radio ha
kunnat skapat mycken dramatik kringjakten på Steppar-Jerker.
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Efterskrifter
Gösta Johansson, yngre bror till sparkens ägarinna Rut, berättar så här om sparkens vidare öden:
När Rut fick tillbaka sparken var det blod på trävirket. Det gick inte att tvätta bort.
Därför ville ingen använda den så den blev liggande på ladugårdsvinden.
Hösten 1943 tog min svåger David Burman, gift med min syster Valborg, sparken till
Jörn.
David arbetade på Ernst Petterssons bilverkstad. Med medarna från sparken
gjorde han en bob.
Jag fick åka buss till Jörn och ligga över till julaftonsmorgonen. David berättade att han
hade en julklapp som jag skulle få lite i förskott.
"Klä på dig och följ med ska du få se." I uthuset stod den nya fina bobben. Jag trodde
inte mina ögon.
David startade sin lättviktare och tolkade mig hem till Lindå. Det var lite snö för när vi
åkte över viadukten sprutade det gnistor under medarna.
Jag var så stolt och rädd om bobben, det var min bil. Om jag skulle på bio i Jörn så stod
jag på knä och sparkade dit med bobben.
Det var ett problem att parkera ögonstenen någonstans i Jörn. Jag frågade farbror
Roslund om jag fick parkera på hans gård, där var den säkert orörd när jag kom tillbaka.
Sista stället där bobben fanns var hos min äldre bror Gustav, som bodde i före detta
Hällgrens gård i Österjörn (där luffaren Johansson togjärnröret). Bobben var nog
uppnött vid det laget.
Harry Åkesson:
Jag var åtta år när mordet skedde. Vi bodde vid utfarten mot Skellefteå, liksom vår
granne Stenbergs, som bjudit luffarna på mat. Naturligtvis följde vi händelsen med stort
intresse. Oron över var Steppar-Jerker fanns gällde inte så mycket Jörn. Det var ju
knappast troligt att han skulle ha starmat där.
Min pappa var åkare och det blev han, som fkk uppdraget att skjutsa den döde
Johansson till Umeå. Kistan placerades på lastbilens flak . En man som brukade följa
pappa som hjälplastare skulle följa med, men han "hoppade av". Han tyckte det var
otrevligt med den lasten och inbillade sig att den mördade inte var riktigt död. Han
hörde knackningar. Därför blev det min mamma som följde pappa till Umeå.
Källor:
Dombok HT 1935 och VT 1936
Norra Västerbotten november- december 1935
Muntliga berättelser.

;,

Märk väl
Många kulturhistoriska samlingar finns i privatas och föreningars ägo runt om länet. Det är
naturligtvis mycket viktigt att föremålen och dokumenten förvaras på bra och säkert sätt och att de
registreras MEN det är också viktigt att bevara deras egen unika historia. Det är ju det som gör
dem till en del av det västerbottniska kulturarvet till skillnad från liknande föremål från t.ex.
Uppland.
Registreringen kan göras på olika sätt, exempelvis i inventariebok, i kortregister, i pärm med lösa
blad, i datorprogram. Alla har sina för- och nackdelar men huvudsaken är i första hand att det finns
ett bra register.
Vad är ett bra register, vad ska det innehålla och hur sker en bra förvaring?
Svaret kan du få om du kontaktar Kristina Frilferg på Skellefteå museum
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Skellefteå museum genomförde under juli och augusti en arkeologisk undersökning för att
bringa klarhet i Kungsgropens eventuella funktion som tidigare hamn, öka kunskapen om
den medeltida socknens centrala delar och roll i skellefteåregionens tidiga historia.

Grävningsledare har varit OlofÖstlund och även arkeologerna Tom Lai~feldt, Marilla Eserstam
och Åsa Zeaerström. har medverkat.
Dessutom har l O- 15 frivilliga deltagit i grävningarna en till två veckor. Fotograf Olof Öst lund.
Kring nuvarande Landsförsamlingens kyrka i Skellefteå låg den medeltida socknens centrum, där
en kyrkobyggnad finns skriftligt belagd 1386. Men församlingen kan ha tillkommit redan på 1320talet. Ett färjeställe låg nedanför kyrkan och på 1642 års karta finns ett intressant hamnläge. En
kyrkstad finns belagd på kartan från 1648, men kan ha fuilllits betydligt tidigare.
Området mellan Landsförsamlingens försam lingsgård och kyrkstaden, Bonnstan, i Skellefteå har
benämnts Kungsgropen i källor från 1674. Namnet har tolkats ha samband med den medeltida
militära organisationen, ledungen, där kungamakten var sammanhållande institution. Platsen kan ha
haft funktion som en hamn med en stående flotta som kunde kallas ut för bevakning av farleder i
ofärdstider. Kungshamnar finns kvar som platsnamn längs kusterna - platser där man förn10dar att
ledungsilottan samlades. I detla område låg också en tidigare kyrkstad som förstördes vid en brand
1835. Området har utfyllts och vissa marklager är omrörda, vilket försvårat analyserna av
utgrävningsresultaten hittills.
Under juli och augusti månader har en utgrävning av Skellefteås förmodade medeltida hamn
Kungsgropen genomförts. Skellefteå museum i samarbete med Skellefteå hembygdsförening och
Institutionen för arkeologi och samiska stud ier vid Umeå universitet är delaktiga i projektet som
finansieras av SLUP-medel, dvs. EU-pengar som förvaltas av Skellefteå kommun.
Undersökning har gjorts på två o lika platser, dels i den antagna hamnbassängen och dels på den
plats där majbrasan ligger. I hamnbassängen har flera schakt tagits upp av grävmaskinisterna
Lennart Gustafsson och Roland Broman. Miljöarkeologerna har tagit prover för att få fram hur
området har sett ut vid olika tider, när viken upphörde att vara en havsvik och hur processen har sett
ut. Området vid hamnbassängen har stått under en kraftig omgestaltning och har påförts ca 2,5
meter tj ocka jordlager. Det kan tänkas att när kyrkstaden brann ner 1835 så skyfflades brandresterna
ner i den sanka gropen och då följde både brandrester, knutstenar och brostenar med. Men även
under 1900-talet har det skett stora saker. På fotot nedan där man ser brädgården vid Skellefteälven
uppifrån sluttningen kan man se nedgrävningar i backen. Eftersom brädgården finns kvar torde
grävningen ha skett omkring 1920. Brädgården användes av Klintfors såg i Stämningsgården som
var i gång till 1920. Men det är oklart om brädgården försvann just 1920 eller om det skedde något
senare. På kartan över Prästbordet från 1917 tycks backen ha ett annorlunda utseende mot idag och
sannolikt har grävningen inte ägt rum då. Sedan skedde även något 1932 när södra kyrkogården
anlades söder om landskyrkan. Vid detta tillfälle tog man jord i backsluttningen där årets
utgrävningarna skett.
Nere under påfyllnadsmassorna i den föm1<.f"dade hamnbassängen finns en ri sbädd som möjligen kan
ha anlagts för att ta sig fram i det sanka området.
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Uppe i backen vid majbrasan har en kyrkstad från 1700-talet grävts ut och arkeologerna har funnit
flera mynt från 1700-talet och det äldsta är från 1682. Vidare tege l, spikar och det vanligaste fyndet
är rester av kritpipor. Vid grävningen har även ett golv eller tak kommit fram.

Skellefteälv från Kyrktornet

l

I vyk011et ovan (Skelle.fieå älvfrån kyrktornet) ser vi brädgården vid Skellefteälven och ser en
byggnad som hörde tiJJ anläggningen . Det stora huset i sluttningen nedanför Bonnstan är
flottningsföreningens stora båthus. I fOrgrunden ser vi sockenstugan. Vägen som går ner till
brädgården har samma sträckning som idag och gick förbi sockenstugan och sedan snett mot öster.
Hitom brädgården ser vi ett staket som även finns utmärkt på kartan från 191 7. På den hitre sidan
om staket finns närmare Bonnstan en lada och sannolikt har den här marken använts som
slåttennark. I backen vid Bonnstan ser vi flera stigar. En av dessa bör ha gått till den källa som låg i
backsluttningen.

tt
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På ovanstående vykort (Ske/lefteå Bondstaden) ser vi tydligare hur området nedanför Bonnstan såg
ut. Detta kort är taget senare än det förra eftersom området börjat växa igen med sly. Men
brädgården finns fortfarande kvar. Möjligen skulle vykortet gå att tidfästa genom att kolla uppgifter
med vykortsförlaget Almquist & Coster i Helsingsborg.

Fotot ovan är taget 1903. Här ser vi mest området ovanför backsluttningen. Vi ser ett staket som går
nedför backen och går fram till älven. Staketet är gräns mellan första och andra
komministerbostället Gränsen kan även ses på 1917 års karta.
Kartan nedan är från 1917. Originalkartan fanns ursprungligen i Skellefteå landsförsamlings arkiv
men är nu tillsammans med stora delar av arkivet skickad till landsarkivet i Härnösand. En kopia av
kartan finns på Skellefteå museum. För fortsatta studier är det angeläget att återfinna beskrivningen
till kartan som bör finnas på landsarkivet. Beskrivningen finns inte i Skellefteå landsförsamlings
arkiv.
Idag finns en lada som står intill bron till Kyrkholmen. Ladan vid bron stod tidigare uppe vid
landsvägen mellan Bonnstan och församlingshemmet alldeles intill den stora backsluttningen.
Ladan som låg på gränsen mellan första och andra komministerbostället flyttades 1972 till sitt nya
läge vid älven. Ladan fanns inte på sin plats vid landsvägen på 1917 års karta men finns med på den
ekonomiska kartan från 1954. Däremot finns en lada på 1917 års karta ungefår vid nuvarande
majbrasplatsen där arkeologerna grävt. Kan denna lada ha flyttats närmare Bonnstan i samband med
att backen vid majbrasan grävdes ut? Den som talar för detta är att ladan är uppförd i två våningar
och anpassad till backsluttningen. Dörren i bottenvåningen vätte mot nedre delen av backen och
dörren på andra våningen kunde man nå från övre delen av backen.
För att nå en ökad klarhet över hur området har förändrats under 1900-talet bör kyrkofullmäktiges
protokoll gås igenom.
Mera inforn1ation om utgrävningen finns på Skellefteå museums hemsida
http://www.skellefteamuseum.se.
Där finns även en dagbok - en blog.
Grävningsledaren Olof Östlund har skrivit dagboken och tagit fotografierna.
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Karta från 19

r

Några plock ur den dagboken, som i sin helhet finns på Skellefteå museums
hemsida.
5 juli
Grävningen börjar
1

d

Första anteckningen är från 21 juli
Idag blev vi klara med rensningsnivå l , och kunde därmed dokumentera den en gång för alla, med
fotografier och ritningar. Det ska bli intressant att se om de stockrester som vi ser i det omrörda Rn
l , trots allt går att knyta till husgrunden som vi tycker oss se på markradarn, när vi väl har grävt oss
ner till syllstenarna (väggstenama som bär upp timmerknutarna).
Regnet har ställt till det litet grann när det gäller ritningen eftersom våra millimeterrutade papper
inte är helt vattenbeständiga. Vi hoppas på att få plastade papper om några dagar ... Som tur var var
det uppehåll mellan regnskurarna så att det var möjligt att rita.
Fotograferingen av ytan skedde delvis med en fotograf/arkeolog stående på en stege samtidigt som
stegen stöttades av en stabil frivillig. Märkligt hur man kan glömma bort sin svindel om bara jobbet
är tillräckligt intressant.. .
Vi har börjat skotta oss ner i fjolårets grävmaskinsschakt, eller dike. (Schakt l). Vi öppnar det igen
för att i profilern a kunna se hur markens lager ligger. Förhoppningsvis ska vi då kunna se hur vi
enklast ska gräva oss ner, ett slags facit på hur hus!krpnder och andra rester ligger i förhållande till
mark ytan.
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27 juli
Vi fortsätter att gräva oss ner i Rn 2. Idag har Asa Zetterström gjort två fina fynd; stora delar av två
olika kritpipehuvuden, varav ett var vackert dekorerat.
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Delar av de kritpipor, som vi hittat

Välbevarad käke,( cirka 24 crn),
troligtvis efter en häst

18 augusti
Idag har vi börjat gräva oss ner i Rn 4, och där börjar en del intressanta saker dyka upp. Först
upptäckte en av våra frivilliga for veckan, Annika Johansson, ett stort sammanhängande lager med
björknäver i sin kvadratmeterruta, och sedan hittade vår andra frivilliga fOr veckan, Marie
Sundström, en nyckel.

En mycket rostig nyckel
ca 16 cm lång

Nävret är intressant eftersom sjoket är så stort att det inte kan röra sig om röt-skydd for en syllstock,
och dessutom är det fyra lager med näver som pressats samman. Det verkar väldigt mycket som
taknäver vilket leder till att v i får ompröva vår tolkning av trälagren från att vara golv till att istället
kanske vara tak. Att nävret har klarat sig så brajust i den ytan som Annika sitter, (vi har trots allt
hittat småbitar och fragment av näver i många av de andra rutorna också), kan bero på hur taket
rasat in vit en eventuell brand. Överlag verkar det inte vara några enorma mängder med kol och sot
i byggnadsresterna, även om det finns ett skikt med sot och kol i marken. Litet märkligt känns det
att vi inte hittar mer kol om byggnaderna hör till dem som ska ha brunnit i 1672 års eller 1835 års
kyrkstads bränder...
Nyckeln är det forsta riktiga j ärnfynd som vi hittat, om man bot1ser från spikar. Det är en bastant
sak , som även om den är rostig inte lämnar någon tvekan om att det är en nyckel.
25 augusti. Stressgrävning! !
Nu håller vi på att närma oss slutet på vår g~~ning och tempot drivs upp. Det är fOrst nu som v i
känner att vi hå ller på att få litet bättre grepp om var byggnaden börjar och slutar, åtminstone delvis.
V i har hittat en tydlig yttervägg. med sy ll stenar under (Syllstenar =stenarna som håller upp den
nedersta stocken i timmerhuset). Vi sett ett tydligt golv, och vi har ett tak som vridit s ig snett i
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fårhållande till golvet när byggnaden rasat samman. Nu skulle vi helst vilja följa ytterväggen för att
få fram samtliga väggar, och dessutom gräva oss ner så att vi får lodräta oenomskämingar
(profiler)
o
i marklagren så att vi kan tolka och rita dem. Samtidigt som vi skulle vilja ha hela Rn 4 fårdiggrävt
så att den kan ritas och fotograferas.
Det är alltså i det läget som sista dagen närmar sig med stom1steg. Vi får helt enkelt välja vad vi ska
prioritera innan vi fyller igen vårt schakt. Vi koncentrerar oss på att få fram profilen i schaktets
östra del, den del där vi nu ser tydligt var väggen finns. Sedan ska flera profiler ritas innan
grävmaskinen kommer och fyller igen schaktet.
Vi känner alltså en viss stress just nu, men tanken är i alla fall att vi ska täcka över schakt 3 med
fiberduk och ett lager sand, innan jordmassorna läggs tillbaka. Om det blir så att vi kan
fortsätta grävaodet något år framöver ska vi lätt kunna hitta igen den nivå vi slutade gräva
på i augusti 2005.

Den nedersta
stocken i väggen
med syllstenar
under.
Au fotografera den
krävde gymnastiska
övningar.

26 augusti Sista dagen
En regnig sista dag. Precis det vi inte ville ha, med tanke på att vi skulle rita en hel del.

,

.

Vi grävde några avslutande meterrutor i Rn 4 sista dagen också, men två av de 25 rutorna hann vi
inte med att gräva ner till Rn 4 .
I bö1:jan av september kommer Lage och Marika att möta upp med vår grävmaskinist, Lennart, för
att fylla igen gropen.
Återkommer till Skellefteå när snön börjar falla, för att skriva rapport på Kungsgropengrävningen.
Det ska bli spännande att se vad alla analyser på ivägskickade prover och fyndmaterial kommer att
ge får resultat.

;.
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Program vid de Lokalhistoriska dagarna i Kågedalen
den 30 September- 2 Oktober 2005

l

Fredag 30/9
kl. 18-21 Lokal: Ersmarkskyrkan
Glimtar från Kågedalens förhistoria
Byarnas framväxt
UlfLundström, Skellefteå museum
"Historisk vandring" i Ersmark med Gerhud Gustafsson
Kvällsfika i regi av Kågedalens församling med bokbord, konstutställning: Lars Lundmark samt
fotoutställningar
Lokalhistorikern Ernst Westerlund-en kort återblick
Kvinnorna på SKEGA skriver historia
"l natt var det teater hemma; e'n Enfrid dödde."- hågkomster av Roland Hedlund.
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Lördag 1/10
kl. lO -12
Lokal: Kusmarks församlingshem
Släktforskning - Handledare från Demografi ska databasen.
Bokbord, konstutställning: Mats Svensson, bildspel m.m.
Kl. 10:00 samling för rundvandring i Kusmark under ledning av Pemilla Lindström från
Västerbottens Museum.

l kl. 11:30 serveras lunch.
J

--

kl. t 2 - 16 Lokal: Kusmarks församlingshem
Glimtar från Kågedalens idrottshistoria
Gabriel Marklin - en märklig Ersmarkare
Glimtar från Kågedalens industrihistoria
Nå ra soldat-öden från Kå edalen
Eftermiddagsfika
Glimtar från Kågedalens fromhetsliv
Att skriva om Hebbersfors
På vandring i Gran och Slyberg
Utsikt från Guldtuppen

Lennart Kågedahl
Lennart Westerlund
Tore Wikner
Henric Johansson
Sonja Persson m.fl
Ann-Marie Lindmark och Birgitta Lundqvist
Åke Lundgren knyter ihop säcken.

kl. 11 Högmässa i Kågedalens kyrka, Kusmark.
Predikan av prof. em. Egil Johansson, Umeå.
Efter gudstjänsten kyrkkaffe i församlingsgården med anförande av Hilding Carlsson om
församlingens
förste präst, Axel Bäckström.
Alla hälsas varmt välkomna till de lokalhistoriska dagarna 2005.
Ingen avgift.
Måltider till självkostnadspris.
Ett arrangemang i samarbete mellan SKEFO, dvs. Föreningen för Skellefteforskning och
Kågedalens församling
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Sommarens arrangemang
(med SKEFO som medarrangör)

Nordanådagen Cfanja Olofsson)
Den traditionella familjedagen på Nordanå genomfördes den 1Ojuli.
Konferencierer var Arne och Margot Wamming som ledde allsång,
musikbingo och underhöll med sång och musik. Inga-Britt och LarsGöran Hultmar kåserade och sjöng pastorala sånger. För barnen
fanns ponnyridning och de fick också tillverka kometer och blåsa
såpbubblor. l bagarstugan bakade Siv och Erland Ceder bröd som
såldes liksom rökt fläsk, fil och grillad korv. För de som ville röra på
sig i sommarhettan fanns en stig med frågor. Familjedagen hade ca
400 besökare.
Arrangörerna Hembygdsföreningen, Fornminnesföreningen och SKEFO tackar alla som bidragit
med bak mm och på annat sätt hjälpt till.
Kulturresan

J

J

J

(Tage Nilsson)
Lördag 27 augusti. var det dags igen för den för allmänheten
öppna "kulturresan", som de lokalhistoriska föreningarna
gemensamt arrangerar.
60 morgonpigga, förväntansfulla resenärer embarkerade i god
tid den väntande bussen. Tyvän· rymde den fårre deltagare än
anmälda intressenter. De femton sist anmälda ställdes offside.
Resan gick genom Byske och Åby älvdalar och hade den sedvanliga designen.
Guider på bussen under resan, men med assistans av resenärer med personliga erfarenheter av den
bygd, som passeras. (och goda historieberättare).
Lokala guider på anhalter under resan. Dessa ger en djupare presentation av sin bygd/ sitt projekt.
Guider ombord på bussen var
Ulf Lundström, som med sin breda (och djupa) lokalkunskap gav deltagarna en historisk överblick
över den bygd vi passerade genom.
Allan Boström, som berättade personliga minnen från sin uppväxt och tid som flottare i övre Åby
älvdal.
Birgitte Grönlund, som initierat beskrev den tidiga industrialismen i nedre Åby älvdal.
Den första anhalten gjordes i Drängsmark, där Per Gösta Persson framförallt fångslade deltagama
med sin berättelse med om den finske porträttkonstnären Nils Schillmark vars vagga stod i
Drängsmark. Resenärerna fick också se prov på hans konst i den sommarstuga som flyttats och
restaurerats till minne av ortens berömde son.
Ett "fika" , serverat av Drängsmarks byaförening, stärkte resenärerna inför den fortsatta resan mot
Fäll fors.
Under ett kortare uppehåll i Fällfors berättade Anna Nilsson - anställd av "Byske Laxdal"- om
projektet i allmänhet och den för projektet nyuppförda logen i synnerhet.
.:r

Nästa uppehåll gjordes i Åbyn, där deltagama fick avnjutaRaida Bergs hemlagade lunch och
Birgitte Grönlunds visning av den gamla kapellplatsen, men också byns nuvarande kapell.
Föreningen för Skellefteforskning - SKEFO
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Birgitte guidade också under bussturen i Renholmen, där hon framförallt levandegjorde livet i
samhället under sågverksepoken.
Resmålet ställdes sedan mot Hållhägnan, Byske, där nuvarande ägare "fågnade" deltagarna med en
engagerad guidning av "fritidsfiskemuseet" och gott "fika".
Därefter var det dags för hemfård under vilken dagens aktörer och bussens förare avtackades.

Kågegården
(Tanja Olofsson)
I sommar hade kulturföreningarna öppet i Kågegården från den 14 juni till den 14 augusti samt
under byamarknaden den 20 augusti. Totala antalet besökare var 2651 stycken. Gästerna består av
turister från hela landet och utlandet samt hemvändande personer som är födda i norra Västerbotten.
Bland de utländska besökarna kan nämnas en busslast från södra Finland, besökare från Italien,
England och Amerika. Bland de utländska besökarna kommer många från Norge. Det är roligt att
många far- och morföräldrar besöker Nordanåområdet med Skellefteå museum och Kågegården
tillsammans med barn och barnbarn.
Utställningen Randigt och Rutigt lockade också många vävintresserade. Besökarna kunde se
bolstrar, handdukar och dukar vävda av kvinnor i Skellefteå med omnejd. De vävda föremålen
presenterades med vävnotor.
Tack alla ni som varit värdar/värdinnor på Kågegården sommaren 2005. N i gör en värdefull insats
för kulturen i vår kommun.
Välkommen tillbaka sommaren 2006 önskar
Tanja Olofsson Skellefteå hembygdsförening
Ingegerd Lund berg Västerbottens norra fornminnesförening

5-poäng-kursen Människor och miljöer i norr
Kursanordnare är Umeå universitet och fårlagd till Campus (Skeria) i Skellefteå Hus C.
Kursansvariga är
Lars-Erik Ed lund Institutionen får litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå
och UlfLundström föreståndare får Lokalhistoriska institutet i Skellefteå.
Föreningen får Skellefteforskning- SKEFO är en av initiativtagarna till kursen.
Den startade den 3 september med två föreläsningar över temat

Historiskt källmaterial som används inom kulturgränsforskningen och
Lokalhistoriska material rörande Skellejtebygden - en översikt
Rolf Granstrand har i fårordet berättat om sin upplevelse av den fårsta träffen.

Föreläsningarna är offentliga och intresserade kan således komma och lyssna
Den fortsätter

24 september
Här behandlas bl.a byaarkiven och demografiska material Medverkande är bl.a Elisabeth Engberg
föreståndare får DDB i Jörn.

22 oktober
Träffen ägnas åt olika källor såsom dagböcker, auktionsprotokoll, bouppteckningar och få reningsmateriaL
Gäst denna gång är Stig Henrik Viklund

19 november
Temat är Industrialismens Skellefteå och man analyserar Lars-Olof Sjöström s Borgare och bönder i
Skellefteå.
r. r~
Examination fOr de som deltar i kursen sker löpande.
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Petikträsk
En historisk översikt över Petikträsk, med dess historia, utveckling och byggnader.
Projektgrupp: Studiecirkel
42 sidor
SpiralbundenA4
År 2004

Från privat till offentligt styrd busstrafik.
En studie över busstrafikens utveckling i Västerbottens län 1940 -1988.
Författare: Martha Hellgren
288 sidor
År 2005

I fattiga omständigheter
Fattigvårdsformer och understödstagare i Skellefteå socken under 1800-talet
Författare: Elisabeth Engberg
År 2005
368 sidor

Hä var ägge borti katta- Historier och skrönor från norr
Författare Gunnar Persson
År 2004
191 sidor
Inbunden
Soldaten Käck och hans ättlingar
Författare Gerd Hedlund
27 sidor
År 2003

Spiralbunden A4

Samer- ett ursprungsfolk i Sverige
Redaktion: Karin K varfordt, Nils-Henrik Sikku och Michael Teilus
År 2004
65 sidor
Bodbysund och Mora- Gårdarnas historia efter laga skifte
Studiecirkel. Arbetsgrupp: Eva Johansson, Mari Nyström, Birgit Karlsson, Birger Eriksson, AnnaGreta Kvist
År 2005
488 sidor

Sockenvägen Ragvaldsträsk Burträsk
Till denna nya "vandringsled" har en kulturhistorisk guide utarbetats.
Den finns att gratis hämta bl.a. på museet.
Projektledning: Projektgruppen "Sockenvägen".
Kontaktpersoner
Bo Renström och Lage Johanson
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Ernst Westerlund-dagen
Y>Of' .

Datum 19 okt9D6H' 2005
Lokal SKERIA - Campus
Programmet är inte klart i detalj när detta skrivs. men helt nytt för i år är att arrangemanget
flyttas till SKERIA - Campus- området och att det blir något tidigare än föregående år.
Preliminärt så kommer Professor Lars-Erik Edlund Umeå att medverka.
Ernst Westerlundpriset kommer att delas ut.
Förslag till pri stagare kan lämnas till Albert Magnusson Fornminnesföreningen Nordanå.

Kalkbruket i Sandfors

Simon Marklund, Kusmark är ägare till denna teckning av kalkbruket i Sandfors.
Simon ropade in den vid en auktion. Han berättar att teckningen har gjorts av en
yngling, som tillfålligt bodde i trakten hos en släkting. Han hette Emil Hagström.
Han kom senare att tillhöra de s.k Ådalspoeterna och kallade sig då Emili Hagström.
Teckningen har han signerat A. Em ilius. 1929.
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Från utgrävningen av Kungsgropen

Ett smakprov från Brännbergets
naturreservat med bl.a. den
fridlysta Guckuskon

Föreningen för Skellefteforskning- SKEFO
43

Skelleftebygden 2005/2

Ersrrwrks kyrka är en samarbetskyrka som ägs av EFS.
Den var ursprungligen ett bönhus som byggdes om 1978-79
(Foto Holger Svensson)

Ersmarks kyrka Interiör (Foto Holger Svensson)
9
Skellefteå Museum AB
Box 146
931 22 Skellefteå

;öreningen för Skellefteforskning- SKEFO

44

