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Förord 

Våren närmar sig med storm
steg och det är dags att sum
mera det lokalhistoriska verk
samhetsåret 2005-2006.Till 
de stora begivenheterna hör 
förstås den lokalhistoriska 
fempoängskursen på Gampus 
Skellefteå, som nu under våren 
följts upp av en motsvarande 
kurs i lokalhistoriskt berättan
de. Förhoppningsvis kommer 
denna satsning att under kom
mande år märkas bland annat 
här i Skelleftebygdens spalter! 

Ett sjuttiotal skelleftebor har 
deltagit i denna omgång och vi 
hoppas på en fortsättning om 
något år. Det stora projektet 
"Kulturgräns Norr" vid Umeå 
universitet, med Lars-Erik Ed
lund som primus motor, är ju 
ännu inte helt avslutat, så det 
kommer inte att saknas under
lag för kommande kurser. Ja, 
kanske kan lokalhistoria bli ett 
permanent ämne vid Gampus 
Skellefteå?! 

En annan höjdpunkt har för
stås utgjorts av utgrävning
arna av Kungsgropen invid 
Landskyrkan. Under två som
marmånader fick tusentals 
skelleftebor på nära håll stifta 
bekantskap med en arkeolo
gisk utgrävning. Arbetet doku
menterades också noggrant på 
Skellefteå Museums hemsida. 
Vid SKEFO:s årsmöte presen
terade undersökningsledaren 
Olof Östlund en preliminär 
rapport och även om den inte 
kunde bekräfta förekomsten 
av en medeltida hamnplats har 
mycket spännande kommit i 
dagen, framförallt med anknyt
ning till en tidigare kyrkstad . 
Nu gäller det att få nya medel 
för att kunna gräva djupare ! 

De lokalhistoriska dagarna 
2005 i Kågedalen blev min-

nesvärda. Fulla hus i såväl 
Ersmark som Kusmark och 
massor av spännande pro
grampunkter. l detta nummer 
redovisas inslag gällande Ga
briel Marklin och Axel Bceck
ström. 

2006 är det fyrahundraårsju
bilerande Burträsk socken som 
står i tur. Vi hoppas på motsva
rande gensvar och intresse. 
Westerlunddagen 2005 hade 
som tema "Kulturarvens be
tydelse för Skelleftebygdens 
utveckling", med Lars-Erik Ed
lund som huvudtalare och del
tagande från de politiska par
tierna, med kommunalrådet 
Bert Öhlund i spetsen. Den 
underliggande premissen från 
arrangörernas sida var att det 
osedvanligt stora intresset för 
lokalhistoria i Skelleftebygden 
i än högre grad skulle kunna 
utnyttjas som en hävstång för 
kommunens utveckling framö
ver. Det kan handla 
om allt från fler kurser på Gam
pus Skellefteå, utveckling av 
Nordanåområdet, med bland 
annat ett unikt visningsmaga
sin för Skellefteå museums 
samlingar, utökad satsning på 
våra kulturhistoriska besöks
mål (Guldriket, Ostriket, Laxri
ket, Sure Arkiv, Hjortronlandet 
m.fl.) och starkare exponering 
av Skelleftebygdens författare 
till en satsning på lokalhistoria 
i kommunens skolor. "Näring
en kommer från rötterna", för 
att citera en av museets upp
märksammade affischer. Inför 
höstens kommunalval kan det 
vara läge att kolla med dem 
som kandiderar om våra ideer 
väckt någon anklang. Låt oss 
hjälpa våra förtroendevalda att 
se det kulturhltltoriska intres
set som en av Skelleftebyg
dens utvecklingsfaktorer ! 

Avslutningsvis vill jag passa 
på att harangera två av SKE-

FO:s just avgångna styrelsele
damöter. Dels en av förening
ens initiativtagare, professor 
emeritus Egil Johansson, som 
nu avgått efter många år som 
bland annat ordförande och 
vice ordförande. Arsmötet be
slöt att utse Egil till ständig 
hedersordförande. Dels Erna 
Forsman, som avgått för att 
lägga än mer kraft på Sure Ar
kiv, efter några år som fören
ingens kassör. Dessutom ett 
stort tack till Harry Åkesson , 
som visserligen fortsatt ingår i 
styrelsen men i och med års
skiftet lämnat redaktörskapet 
för Skelleftebygden efter ett 
antal strävsamma men mycket 
framgångsrika år. Och så väl
kommen till den nye redaktö
ren, Lars Westerlund ! 

Rolf Granstrand 
ordförande, SKEFO 
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Gabriel Marklin 
och kontakterna 
med hembygden 

Lennart Kågedal 

Gabriel Marklin. Porträtt i olja av skräd
darmästare Erik Österlund. Placering 
i Gula salongen på Norrlands nation i 
Uppsala. 

Gabriel Marklin föddes i Ers
mark 1777, men kom att leva 
större delen av sitt liv, från 
1803 till sin död 1857, i Uppsa
la. Av ekonomiska skäl tog han 
under långa tider tjänst som 
informator. Den mest betydel
sefulla av dessa anställningar 
var hos den framstående en
tomologen major Gyllenhaal i 
Västergötland. 

Marklin var ett stort original 
och en levnadskonstnär, men 
framför allt var han en mycket 
seriös samlare av naturföremål 
av skilda slag. Bland annat var 
han framstående som kännare 
och samlare av insekter. Han 
samlade också akademiska 
skrifter, framför allt avhand
lingar och han avyttrade i ett 
par omgångar samlingar som 
nu finns på Kungliga bibliote
ket i Stockholm och på Yale 
University i USA. Hans tryckta 
förteckningar över akademis
ka avhandlingar har man än i 
dag nytta av, så även med de 
samlingar av naturalia som 
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han före sin död donerade till 

Uppsala universitet. 
Marklin gjorde också många 

resor i Skandinavien och även 
på kontinenten . Han tog aldrig 
någon examen i Uppsala utö
ver studentexamen men pro
moverades till hedersmagister 
det år han dog. 

släktsammanhanget 

Gabriel Marklins föräldrar var 
Hans Jonsson och Sara 
Eriksdotter på Ersmark 12, 
som Ernst Westerlund kallar 
Hedlund-Grönlundshemma
net. Sara var bondedotter från 
Medle och Hans var ättling på 
manssidan i sjätte generatio
nen efter den så kallade Tåme
fursten , som är huvudperson i 
Åke Lundgrens bok "Furstens 
hus". Tåmefursten var en mäk
tig man i trakten, men han blev 
till slut avrättad på grund av 
otillbörligt umgänge med en 
piga. 

l skrifterna om Gabriel Mark
lin står det ofta att han kom 
från ett fattigt torparhem i Väs
terbotten. Gabriel Marklins far
far, Jonas Hansson, flyttade till 
Ersmark från A van, Byske, när 
han köpte hemmanet Ersmark 
nr 12. Gabriel Marklins far var 
alltså besutten bonde och an
tagligen inte fattigare än de 
flesta i trakten och Ersmark 12 
var ett ordinärt hemman. Det 
finns en uppgift från 17 49 i Ulf 
Lundströms bok om Skellefteå 
socken 1650-1790 att gården 
hade en häst, åtta kor och tolv 
små kreatur. 

Enligt DDB i Umeå och Ulf 
Lundströms bok födde Sara 
15 barn . Sex dog i späd ålder 
men nio nådde vuxen ålder. 
Tack va~ breven till Gabriel 
Marklin får vi veta en del om 
hans syskon och några andra 
släktingar. Det finns en allmän 
uppfattning om att man inte 

rörde på sig mycket förr i tiden. 
Det stämmer inte på medlem. 
rnarna i denna familj. De flyt. 
tade runt en hel del även orn 
det var förhållandevis lokalt. 

Förklaringen till att Gabriel 
Marklin varit så lite känd och 
omtalad i sin hemby kan ligga j 
att brodern Jonas, som övertog 
hemgården, dog redan 1806 
och hans hustru Christina inte 
så långt därefter. Hon gifte om 
sig i november 1807 och dog i 
decembersamma år. Detfanns 
således knappast någon i Ga
briel Marklins generation kvar 
i Ersmark som kunde vara en 
kontakt för honom och ingen i 
byn antog namnet Marklin. 

Jonas och Christina lämnade 
efter sig två döttrar, Sara och 
Marta och inga söner. Dessa 
flickor gifte sig sedermera, 
den ena med Johan Fredrik 
Grönlund och den andra med 
Nils Johansson, och fick båda 
många barn. Av allt att döma 
blev deras makar bönder på 
varsin del av Ersmark 12. En 
stor del av Ersmarksborna vid 
mitten av 1900-talet var ätt
lingar till dem. 

Brevsamlingen 

Gabriel Marklin höll ordning på 
breven han mottog. På hand
skriftsavdelningen på earo
lina Rediviva finns 1596 brev 
i ett antal volymer. De flesta 
är adresserade till honom. 
Några få har han skrivit själv 
och åtminstone något har an
nan adressat. Breven till Mark
lin kommer både från Sverige 
och utlandet och avsändarna 
är släktingar, vänner, veten
skapsmän, samlare, studenter 
och befattningshavare på olika 
institutioner. 
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Sländor i Gabriel Marklins insektssamling. Cirka två hundra lådor finns på Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala. 
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Brev från prästerna lsak 
Grape och Nils Nordlander 

lsak Grape tillhörde den kända 
prästsläkten Grape. Han och 
Gabriel Marklin kände uppen
barligen varandra från Uppsa
la och kanske redan från Här
nösand eller Piteå och var väl 
bekanta och goda vänner att 
döma av breven. Så här lyder 
inledningen till det tidigaste 
brevet: 

Skellefte d. 30 Nov. 1805 

God dag din Huggare! Ehu
ru jag för det närvarande har 
ondt om tid, ty i morgon skall 
jag predika och det är ej lätt 
för den som slarfvar bort hela 

n- veckan, kan jag dock inte un
·k- derlåta att formaliter träta på 
~e dig, som inte behagat besvara 

1
a mitt brev av 1 augusti, hvaruti 

·n- jag anhöll att du skulle vara 
:er god och anhålla hos H. Prof 
ka huru inlagan att ifrån promo-

tion vara frånvarande skall sty
liseras, om den skall skrivas 
På charta och huru stor den 
b " orvara m.m . .. 

l sak Grape hade sin allra första 
prästtjänst i Skellefteå 1805-
1806 och var sedan förste 
komminister där 1814-1821. 
Han blev sedan kyrkoherde i 
Burträsk och därefter i Piteå 
1834, där han dog 1855. 

Vid ett tillfälle hade Gabriel 
Marklin från Uppsala skickat 
böcker med lsak Grape som 
brodern Jonas på hemgården 
förväntades sälja. Problemet 
var att man inte visste hur 
mycket man skulle ta betalt för 
böckerna och flera av breven 
handlar om bokproblemen, ef
tersom Jonas blir sjuk i mars 
1806 och dör i augusti. Den 
yngste brodern , Anders, ska 
då få hand om bokförsäljning
en. Det talas också om böcker 
som Gabriel Marklin lämnat till 
en viss Östlund. lsak Grape 
har inte lyckats få tag på de 
böckerna som förmodas vara 
förstörda eller utspridda "kring 
vida verlden". 

Hans och Johan tjänar hos Sa
lomon Jonsson i Yttervik, och 
Anders hos pastor Mellin. Ga
briel Marklin har tydligen brist 

på pengar eftersom han bett 
lsak att förmå brodern Hans 
att bevilja ett lån. Tyvärr hål
ler Hans på att köpa hemman, 
men gästgivaren i Kinnbäck 
förmodas kunna ordna ett lån 
på 40 RO . 
l ett citat från 1837 uttalar sig 
kyrkoherde Nils Nordlander 
om Gabriel Marklins bröder: 

Jag tycker om Hans. Han är en 
förståndig och saktmodig karl. 
Nog har jag hört att han lär 
stundom ta en sup för mycket 
men jag har aldrig sett honom 
på något sätt ankommen. Dä
remot är din Bror Olof en kom
plett fyllhund .... l nykterhet är 
äfven han en stilig och arbet
sam karl. De andre två brö
derna har jag ej hört annat än 
godt om. l Umeå träffade jag 
äfven en din Bror, som också 
tycktes vara en bra karl. De 
hälsa på mig stundom och äro 
alltid välkomna. 

Nils Nordlander, född i T orså
kers församling i Ådalen 1796, 
var kyrkoherde i Skellefteå 
1834-1874. Han var en man 
utrustad med utomordentliga 5 
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gåvor som betydde oerhört 
mycket för socknens kulturella, 
sociala, ekonomiska och and
liga utveckling. Han kom som 
student till Uppsala 1818 och 
var vice pastor vid domkyrkan 
i Uppsala sedan 1827 fram till 
dess att han kom till Skellef
teå. 

Tre brev från Nordlander till 
Gabriel Marklin finns bevarade. 
Det första brevet skrevs i okto
ber 1835 då Nordlander hade 
varit 17 månader i Skellefteå. 
Det är ett långt personligt brev, 
mest om Nordlanders arbete 
som präst, kyrkstadsbranden, 
relationerna tillläsarna och fyl
leriet. 

Det andra brevet var ett långt 
svårläst brev, så svårläst att 
det är omöjligt att göra en be
griplig avskrift. Det tredje och 
sista brevet skrevs 1838 se
dan Nordlander fått svar från 
Marklin. l marginalen finns en 
notering som är intressant: 

Din Bror Hans har en son Pehr 
som tyckes vara en ganska 
hygglig gosse omkr. 19 år. 
Han önskar få komma till dig 
och begär med första ditt god
hetsfulla svar härom. 

Denne Pehr tog sig namnet 
Marklin och har skrivit minst 27 
brev till Gabriel Marklin. 

Brev från bröderna 

Några enstaka brev från brö
derna Erik, Johan, Hans och 
Anders finns bevarade. Från 
Jonas, som dog tidigt, och 
"problembrodern" Olof finns 
inga brev och inte heller från 
systrarna. 

Från Erik Hansson , som på 
okänt sätt hamnat i Stöcksjö, 
finns ett brev. Det mest slåen
de är att han berättar om det 
tragiska för att inte säga hjärt-

skärande förhållandet att "den 
allrådande försynen har be
hagat hädankalla våra till vär
den födda barn som voro fäm 
till antalet, så att vi för närva
rande äro utan bröstarfvingar". 
Han klagar också över 
"vi .. . hafva lidit för tryck så väl 
af våra egna krigare, som af en 
grym och tygellös fiendes rofe
ri". Brevet är från 1812, inte så 
långt efter kriget och han har 
inte träffat sin bror sedan nå
gon gång före kriget. 

Brodern Johan blev soldat 
och fältjägare på roten Rönn
qvist i Kusmark. Inledningen av 
det första brevet från 1812 kan 
vara värd att citeras för tonen 
och språkets skull. Han hade 
förmodligen fått hjälp med för
fattandet 

Älskade broder! 

Uppmanad av kärlek kan jag 
icke annat än genom några 
rader bryta den långa tystnad 
som tycks nog å ömse sidor 
belagd oss för att meddela dig 
mitt nuvarande tillstånd, som 
är efter omständigheter godt; 

.. .förtroende, att samma 
ädla förmon icke måtte nu 
och framgent saknas hos dig. 
Det är väl något ibland öm
mande att vi skulle blifva så 
långt skilda från hvarandra, att 
all möjlighet att mera få njuta 
det nöjet, att mera muntligen 
få tala med hvarandra är oss 
betagen. Hvilken himmelsk 
glädje skulle vi icke då njuta 
om försynen skulle hafva i sin 
förborgade allvetenhet förut
sett att det skulle ernå sin full
bordan. Men denna önskan 
torde väl kanske aldrig fullbor
das. - DJttfa oaktat må vi dock 
genom en ömsesidig flitig bref
växling upplefva den broder
liga kärleken. 

Johans liv var inte en dan 
på rosor. Han var med i de 
norska fälttåget 1814. Om det 
ta skriver han ganska lakonisk 
i brev från kvarteret vid Ed 
skansar: 

Det är dig nogsamt kunnigt a 
äfven vi Wästerbottningar gjor 
de ett hastigt men allvarsam 
försök mot Norrmännen - oc 
dess utfall känner du bättre ä 
jag kan berätta dig det. Men a 
vår mödosamma ansträngnin 
under de få dagarna är omöj 
ligt att berätta. Du kan däro 
göra dig föreställning. 

Johan flyttade med sin hust 
till sin dotter och måg i Långv· 
ken, Falmark, i slutet av 1830 
talet. Enligt brorssonen Peh 
Marklins brev var dottern la 
och mågen hästskojare oc 
bonde med dåliga affärer, s 
när han hastigt avled 184 
blev det konkurs. Hemlig 
och obegripliga hemmansaffä 
rer hade lett till att Johan oc 
hans hustru förlorade möjlig 
het till födoråd och fick pr 
cessa om det. Hustrun var sju 
och sängliggande i flera år oc 
Johan led på slutet av sitt Ii 
brist på både kläder och föda 
En bidragande orsak till dett 
kan ha varit "fyllerilasten" so 
var hans "trogna följeslagare" 
Han var dock den siste att d 
av syskonskaran. 

l det sista brevet, 1857, sä 
ger han sig ändå "tacka Gu 
för någorlunda hälisa fast ål 
derns tunga besvärlighete 
förtagit mig all arbetsförmåga 
och han ber att han ska var 
beredd till en salig hädanfärd. 

Från brodern Hans Hans 
son i Yttervik finns ett bre 
från 1832. Han har trolige 
inte själv hållit i pennan. Ha 
tackar för brev. Familjen ha 
det förhållandevis bra fast de 



ns har varit dåligt med växten ett 
ie1 par år. Han skriver att "många 
et. bland wåra likar hotas at af 
>~ hunger få förgås". En huvud-
da punkt i brevet är att han hade 

hoppats att Gabriel Marklin 
skulle komma på besök så att 

ab han hade fått samråda med 
Jr honom om barnens eventuella 
m1 studier och han vädjar till Ga-
ch briel att komma. 
än Anders Hansson var den 
ah yngste i syskonskaran. Han 
ng hade liksom Johan en elän
öj. deshistoria att berätta för Ga
>17l briel Marklin i det brev han lät 

skriva 1839: 

:ru För sju år sedan köpte (jag) ett 
vi- nyss upptaget nybygge Ört-
,Q. liden kallat, derest jag första 
:hr gången icke hade större widd 
la! att beså än 2ne(?) kappland 
ch och till boningsrum en stuga 
så uppförd till väggbandet. Sedan 
44 har jag förfärdigat denna och 
~a äfven en bagarstuga, stall, fä-
'ä- hus och foderlada 2ne källare 
ch m.m. samt uppbrutit 3ne(?) 
g- tunnland till åker, hvilken har 
·o- i senare miss växt åren i för-
uk hållande till andra omkring lig-
ch gande ställen gifvit någorlunda 
liv äring, dessutom har jag å det-
la. ta ställe födt fyra(?) kor, en och 
:ta stundom 2ne hästar, 5 grisar 
1m och 5 a sex får. 

j ö När jag var i ... söka .. .ion hos 
Landshötdinge Ämbetet så gaf 

ä- broder Johan mig det förslaget 
Jd att det skulle i sons namn sö-
31- kas för att undwika den dubbla 
er utgiften emedan han i framti-
a' den en dag skulle bekomma 
ra det af mig. Jag kunde ej förut-
l se hvad som nu hänt, att han 
1S· mig ovetande försålt nybygget 
ev utan något förbehåll åt sine 
~n fattige och nu genom detta 
3n skändliga missbruk af förä/d-
ar rars förtroende, bringat oss till 
et tiggare stafven. 

... Men jag w il/ söka w ara större 
än mitt ... och därföre har jag 
nu i sinnet att å nyo gripa an 
werket, ehur tungt det än fal
ler sig att börja ... bryta upp ett 
nybygge, men som blottad på 
allt skall det nog blifva svårt då 
medel och credit saknas hvar
före jag nu hos min goda bror 
bönfaller att bispringa mig med 
litet brödföda, eller min goda 
bror täcks gifva .. . att lätta min 
bekymmersamma ställning. 

Anders Hansson var gift med 
den nio år äldre änkan efter Nils 
Carlsson, Sprätten kallad, på 
hemmanet Jöns in på Svedjan 
i Ersmark. Hon hade fött tolv 
barn i första giftet och en av 
dem, den ogifte Olof Nilsson 
bodde i Grundfors Norra. Där 
återfinner man till slut Anders 
Hansson och hans hustru med 
deras ogifta dotter Sara Fred
rika, som faktiskt står som ny
byggare i husförhörslängden. 

l många av sina brev till Ga
briel Marklin nämner brorsso
nen Pehr Marklin sin far och 
sina farbröder. De följande är 
utdrag som rör Anders Hans
son. 

1843-12-22: Jag får berätta 
att farbror Anders ligger ännu 
till sängs, och jag tror att hans 
hjerta är ännu lika dödt och 
kallt för den Helge andas kal
lande röst. Och nu är sjukdom 
och fattigdom hans följesla
gare på ålderdomen. Han son 
har fåt ett förändrat sinne. Gud 
hjälpe honom att blifva bestän
dig i tron på Jesum Ch ristum. 

1844-04-07: Farbror Anders 
har legat till sängs allt sedan 
början av augwsti förledet år. 
Wärken har ståt i ena knäet så 
han ej kan komma ut ur stu
gan. Hans son har stannat i 
sin yra och blifvit en fetvande 

Christen. 

1845-03-31: Wänskapsfullt 
är jag ombed af många wåra 
slägtingar att hälsa till farbror 
synnerligen af farbror Anders. 
Han är svårligen plågat af 
wärk i en knät så att han ej kan 
hjälpa sig öfver golfvet. 

1848-04-06: Och farbror An
ders måste begagna träben. 
Hans ena knä är sönderbul
nat 

1851-09-30: Och en sorglig
het har jag att underrätta att 
farbror Anders Hansson slu
tade sina dag ... .. . ör cirka 3ne 
vek or. Och vi hade icke .. . en 
äran att få hwarken döds d ... 
.. . /ler begrafningsdagen, 

Brev från syskonbarn 

Anna Christina Jonsdotter, gift 
i Storkågeträsk, var dotter till 
Marta Hansdotter, den ena av 
Gabriel Marklins två systrar 
som nådde vuxen ålder. Mar
ta gifte sig i Jörns fs, troligen 
i Stavaträsk, och fick sju barn 
varav fem flickor nådde vuxen 
ålder. Den äldsta var Katarina 
Jonsdotter, kallad Katarinamor 
i Sara Lidmans Järnbanepos. 
Hon var stammoder till den 
så kallade Långnästräsksläk
ten, som hade stor utbredning. 
Sara Lidman själv hörde till 
hennes efterkommande liksom 
familjerna Wikner och Larsson 
i södra byn i Ersmark. 

Anna Christina skriver i april 
1843 för att berätta att hennes 
mamma, det vill säga Gabriel 
Marklins syster, dött för tre år 
sedan och att hennes pappa är 
födorådstagare på sin tidigare 
gård. Hon skriver även att hon 
och hennes systrar är "gifta 
och försedda med goda män" 
och "begåvade med ett större 
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antal barnbarn", att årsväxten 
varit god de senaste två åren, 
till skillnad från åren dessförin
nan och att hon skulle vilja se 
morbrodern en gång. Brevet i 
mars 1845 har liknande inne
håll. 

Brorssonen Per Lundström 
skriver i februari 1852 från Bo
viken ett kort brev för att be
rätta att hans far Olof Hansson 
dött där den trettonde samma 
månad. 

Brevväxlingen med brorsso
nen Pehr Marklin 

Av kyrkböckerna framgår att 
Pehr Marklin flyttade till Upp
sala 1838 och återvände 1842. 
Han gifte sig 1845 och flyttade 
med sin familj till Lycksele år 
1855. 

Omständigheterna som led
de till att Pehr Marklin kom till 
Uppsala som garvarlärling, un
der Gabriel Marklins beskydd 
och förmedling, vet vi inget om 
annat än att kyrkoherden Nils 
Nordlander rekommenderar 
honom i sitt brev till Gabriel 
Marklin. Av breven framgår att 
Pehr bodde och var lärling hos 
garvarfamiljen schagerström 
på Svartbäcksgatan, eller möj
ligen på Vaksalagatan, där 
en schagerström också hade 
garveri. 

Pehr Marklin startade omgå
ende ett garveri när han kom 
tillbaka till hemtrakten, till stor 
del med lånade pengar. Snart 
köpte han hus på Prästbordet 
och flyttade garveriet dit. Han 
säger sig i breven ha gott om 
arbete och två arbetare, men 
blir motarbetad av andra gar
vare på orten. Redan 1844 kla
gar han över brist på pengar 
och det var inte sista gången 
skulle det visa sig . 

Breven innehåller ofta en 
inbjudan eller vädjan till Ga-
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briel Marklin att komma på 
besök. Ofta hälsar han till en 
viss Wengelin i Uppsala och till 
schagerström. 

l maj 1845 meddelar Pehr 
Marklin att han ingått i "det 
höga och viktiga äktenskaps
ståndet". "Min kära hustru är 
en gudfruktig ungdoms blom
ma" skriver han, "och dotter 
till bonden Johan Olofsson i 
Kusmark. Och min svärmor är 
född oäckt, farbror Olof är hen
nes rätta far". 
Breven innehåller oftast någon 
kortare eller längre from ut
läggning . l brevet 1846-03-10 
berättar han följande om mö
ten som hålls i hans hem: 

Jag har en god trefnad i mitt 
hus - och wi har påhälsningar 
af wännerna om söndagsaft
narna så att wi ibland kan wara 
50 a. 60 tio personer och öfva 
oss i Guds ord och andans er
farenhet. Jag har wist haft små 
åt ... liga warningar af Prästen 
men jag har ej haft samlingar 
under Gudstjensten i Kyrkan 
så att de kunnat få skälig orsak 
att förebrå mig ehuru de har en 
stor lust dertill. Tvertom måst 
de berömma mig när det är frå
gan om hur de Christna lefva 
och uppföra sig föröfrig(t), så 
är det nödvändigt att dagligen 
hafva sina synders förlåtelse. 
Gud ware med farbror och oss 
alla. Derom beder Eder ringa 
wän. 

Sommaren 1847 besökte Pehr 
Marklin Stockholm och Uppsa
la. Han blev besviken då han 
fann att Gabriel Marklin var 
bortrest. 

l juni 1848 berättar Pehr 
Marklin illt han tillsammans 
med sin bror Johan och en 
svåger "byggt" en skonert som 
kallats Tre syskon och att han 
i samband med det satt sig i 

stora skulder. Man är färdi 
att ta in last som kan uppg ' 
till ca 700 tunnor tjära. Han ä 
bekymrad över sin ekonomi 
Mera klagomål med anled 
ning av fartygsbyggnationern 
kommer i oktober året därpå 
Men fartyget kom hem i slute 
av oktober med full last oc~ 

man räknar med god förtjänst 
l brevet 1850-10-21 finn 

en längre utgjutelse om de 
bekymmersamma ekonomin 
Pehr Marklin har gett "allmo 
gen" kredit och blir betrakta 
som "obillig" när han lagsöke 
dem som är skyldiga hono 
pengar. Brevet slutar med a 
han ber Gabriel låna hono 
några hundra riksdaler mo 
borgen. 

l april 1852 är Pehr Marklin 
så utom sig att han inte förmår 
skriva själv när han ska berätta 
att han ska göra konkurs. Han 
kan inte driva in sina fordringar 
och förväntar sig utmätningar. 

Pehr Marklin besökte vin· 
tern 1852-1853 Nätra socke 
för att se på ett garveri so 
var till salu men han har inga 
tillgångar till att förvärva det 
Detta meddelas i det sista be· 
varade brevet till Gabriel Mark· 
lin, 1853-01-24, men med al 
säkerhet är det inte det sista 
brevet som Pehr Marklin skri· 
ver till Gabriel Marklin . 

Det sista brevet från Pehr 
Marklin i brevsamlingen är 
adresserat till C.J. Wengelin 
Uppsala och daterat två år se
nare, 1855-02-16. Brevet har 
genom Wengelins förmedling 
nått Gabriel Marklin . Av de! 
framgår att Gabriel Marklin 
fått ofördelaktiga underrättel· 
ser om Pehr Marklin som tror 
att det skett genom en person 
som fått ett horn i sidan til 
honom på grund av att Pehr 
tillrättavisat denne person tör 
dumt beteende mot en be-



iig rusad handlare. Nu ber Pehr 
gå att Wengelin ska tala väl om 
är honom med Gabriel Marklin. 
ni. Pehr berättar om sina planer 
!d. att skaffa sig ett litet garveri i 
na Lycksele och flytta dit, vilket 
1å. också skedde. 
te! Till detta sista brev är fogat 
ch några intyg som ska visa att 
3t. Pehr Marklin var en heder-
ns lig och arbetsam man. Ett är 
en från garvaren i Skellefteå LM. 
rn. Bergmark. Han var liksom Ga-
tO· briel Marklin född i Ersmark. 
ad 
:er F.D. Garfvaren P Marklin har 
1m hos undertecknad arbetad sen 
att den 26 juni och under nämde 
1m tid upfört sig nyktert och arbet-
rol samt och är nu i brist på arbete 

från min condition ledig och af 
lin mig till det bästa reko m mende-
tår ras 
tta Skellefteå 28 December 1854 
an L; M; Bergmark, Garfvare (si-
ar gill) 
IL 

in· Diverse citat och referat av 
~n brev 
1m 
~a 1842-1 0-25: " Wi var två och 
9t. ett halt dyng på vägen mellan 
•e- Umeå och Skellefteå" 
·k-
all 1842-12-23: Pehr Marklin har 
;ta beställt ett sälskelett av säljä-
:ri- gare och ska nästa vår skicka 

det till Gabriel Marklin. 
!hr 
är 1843-09-22: skelettet har han 

1 i fått men har problem med att 
.e- göra det rent. Gabriel Marklin 
,ar har tydligen också beställt få-
ng gelägg. Pehr Marklin berättar 
let att han förseglar brevet med 
lin svart lack eftersom en släkting 
91- till frun dött. 
·or 
:>n l brevet 1848-06-26 svarar 
till Pehr Marklin också på frågor 
N om en viss gardist Olsson som 
'ör tydligen har träffat Gabriel 
·e- Marklin i Uppsala. 

Den 1848-10-13 berättar Pehr 
Marklin den sorgliga historien 
om hur kusinen Sara Greta 
drunknat i Västra Tjärn i Ers
mark. Under höbärgningen 
slant hon ner i en håla så att 
hon kom under vatten och 
hann drunkna innan man fick 
upp henne. Sara Greta var 
"oäkta" dotter till Gabriel Mark
lins syster Anna och hade i sin 
tur en son utom äktenskap. 
Anna försökte få Pehr Marklin 
till förmyndare för Sara Gretas 
son men han hade redan för
myndare för två personer och 
ville inte åta sig förmyndarska
pet. 

1849-03-27: Pehr Marklin har 
avlagt borgared . 

1849-04-27: Om inte något 
oförutsed hinder inträfar så 
har jag beslutat att med första 
öppna watten stiga om bord på 
mit eget fartyg, och om allt går 
wäll så tänker jag wi får träfas 
midsommartiden." 

1849-04-27: "Det war ledsamt 
se det farbror skall måst flytta 
sina samlingar, är nu Aurivi lin
ska huset sålt förmodar jag. 
Genom denna omflytning
en blifver wist farbror hema 
börja( n) af sommaren." 
Om pappa Hans Hansson 

1843-09-22: Pappa har wär
keligen blifvit mycket bätre om 
supandet sen jag kom hem. 

1844-11-26: Min pappa har ta
lit i sommar och stöt ena axeln 
ur led, och senorna har blivit 
skadade, så att han är ofärdig 
ännu 

~r~ 

1845-03-31: Pappa har myck
et ont i ena armen 

1846-05-11 : Från Pappa kan 

jag hälsa. Han lefver någor
lunda bra . Dock vissa gånger 
tager han sig ett rus. 

1847-04-15: Och från Pappa 
får jag hälsa han lefver bra till 
hälsan, och är något måtligare 
i supandet nu än tillförene. 

1849-03-27: Och så får jag 
underrätta att Pappa har warit 
sjuk men är nu återstäl(d) till 
hälsan 

1853-01-24: Från Pappa kan 
jag hälsa. Han lefver ganska 
ordentligt på sin ålderdom. 

Om farbror Olof Hansson 

Olof Hansson var möjligen 
en något äventyrlig man. Han 
hade först ett utomäktenskap
ligt barn, inte officiellt erkänt 
men känt av släkten åtmins
tone. Barnet blev svärmor till 
Olofs brorsson Pehr från Ytter
vik som framgått ovan. Olof var 
sedan gift och bonde i Långvi
ken, Falmark, till 1836 och fick 
tolv barn. Ättlingar till dessa 
barn har funnits och finns i Ers
mark. l sitt andra gifte med en 
piga som kom från Arvidsjaurs 
fs fick han tre barn. Ett av dem, 
Pehr Lundström, kom också 
till Uppsala för att lära sig ett 
yrke, nämligen snickarens. 
Han misskötte sig tydligen och 
fick återvända till Boviken. Han 
hade vållat Gabriel stor sorg 
under sin vistelse i Uppsala 
hos snickarmästaren Rosens
son. Enligt lsak Grapes brev 
hade Olof problem med sin 
första svärmor och han hade 
också otur med sin andra fru. 

Olof Hansson var, enligt pro
sten Nils Nordlander, "ett kom
plett fyllesvin" men några år 
därefter berättar Pehr Marklin 
att "farbror Olof är blifvit nyck
ter". Se följande utdrag ur Pehr 
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Marklins brev: 

1844-04-07: "Och farbror Olof 
är blifvit nycker men är nära 
blind - för öfrigt har han (det) 
bra i deta lifvet." 

1846-05-11: "Och farbror Olof 
är alldeles blind och har såld 
sitt hemman åt sin son Jo
han." 

1848-06-26: "Och hans (Per 
Lundströms) mor en otäka mot 
sin man. Jag har set i wår et 
bref ifrån grannarna till farbror 
Olofs barn med uppmaningar 
att komma hem och efterse 
huru deras styfmor behandlar 
deras fader. Hon unnar honom 
ej ens kläder, att skyla sin krop, 
äfven så om mat." 
1850-07-12: "Och från Olof 
Hansson kan jag hälsa. Han 
har nu flytat till sin yngsta dot
ter och har ganska bra men är 
blind. Sonen Johan har såld 
2ne skell af sit hemman och 
således har farbror föda och 
skötsel der." 

Gabriel Marklins "flickvän" 

l artiklar om Gabriel Marklin 
sägs att han i sin ungdom var 
kär i en flicka som han "för att 
följa sitt genius" måste lämna. 
Flickan uppges ha blivit mindre 
lyckligt gift. l ett brev 1848-06-
26 skriver Pehr Marklin: 

Farbror frågar om Anna Greta 
i Hermansgården! Jag vet att 
hon och hennes man lefver 
och har förgång af hemma
net. Och att förmögenhet war 
försvunnen så att de kunde 
knapt betala sina skulder. Och 
fick födan af hemmanet. Anna 
Greta är nära blind. 

JO 

Anna Greta var född på Her
manshemmanet Alla hen-

nes nio syskon dog vid späd 
ålder. Hon var gift med Pehr 
Andersson från Kåge. De fick 
inga barn. Var Anna Greta den 
kvinna som Gabriel Marklin var 
fäst vid i sin ungdom? 

Om brorssonen Pehr Lund
ström 

Pehr Lundström var son till 
Gabriel Marklins bror Olof 
Hansson i hans andra gifte. 
Pehr flyttade i augusti 1847 
från Boviken till Stockholm och 
kom i september 1851 tillbaka 
till Boviken. Han förblev ogift 
och gick enligt husförhörsläng
derna till sjöss 1881. 

Om sin kusin Pehr Lundström 
har Pehr Marklin en hel del att 
berätta om i ett antal brev. 

1848-06-26: Farbror frågar 
hvad jag wet om en annan 
(brorson Petter) som nu är hos 
Rosensson. Om honom hafva 
åtskilliga rykten cirkulerat. Och 
h vad jag med säkerhet we t, så 
är att han lämnat skulder efter 
sig. Och att han har afvikit från 
orten så att hans grannar k natt 
wiste det. Och än mindre hans 
slägtingar. Jag wiste ej af det 
förr än till 1 a november förle
det år. Och hans mamma kom 
in till mig nyårsafton och fråga 
mig. Om farbror och Rosens
son, ty hon tyckte det skulle 
blifva svårt för Petter, under 
lärotiden som han skulle hålla 
sig kläder. Och derpå svarade 
jag att den som wi/1 sköta sig 
så har ingen nöd för att hålla 
sig kläder. Då fråga hon om 
farbror underhöll mig när jag 
war i Uppsala. Och om Petter 
skulle kunna få någon sedel/ 
af farbror~pvar derom känner 
jag ej något. Och den som ej 
will hjelpa sig sjelf under läro
tiden på Rosensons wärkstad, 
bör ej heller hjälpas af någon. 

Garverier vid Fyrisån i Uppsala. scha
gerströms garveri är husen nummer 2 
och 3 från vänster. Tavlan målades av 
skräddarmästare Erik Österlund 

Och h vad som här är känd om 
Petter så hade han en fallen 
het för träarbete. Och en wing. 
/are(?) dessutom. 

1848-10-13: Och nu har jag 
haft bref från min eausin Pehr, 
som är hos Rosensson och 
han wi/1 weta hur pappa lefver. 

1850-07-12: Hälsa Pehr aN 
hans mor är högst ledsen aN 
han ej kan skrifva till henne nå
gon gång. Dem har ej haft brel 
sen jag war i Uppsala. Om han 
skrifver skall han cuvertera 
brefvet till mig ty wi har en ond 
postmästare här. Den som eJ 
har posträkning med honom 
har föga att hoppas. 

1851-09-30: Med allt af sorg 
och ledsnad för farbrors öden 
för min eausin P Lundström 
- önskar jag att kunna än en 
gång dela och skingra del 
sorgliga .. . (oläsligt ord) far· 
brors ålderdom. Ack hvad del 
har smärtat mig och i dubbe/l 
mått farbror..... Kära farbror 
låt oss dela sorger och glädje. 
Jag har gråtit öfver eder som 
nu skulle få på ålderdomen se 
P Lundströms usselhet. . ... 
P S. Ner hade jag färdigt bre f· 
vet så kommer P Lundström 
och påstimman är inne och 
nu är Lundström den samma 
som erkänner allt och lofvaf aH 
skaffa 20 RO. Men jag har icke 
hunit att samtala med honom 



o. s. 
Besök i hembygden? 

1 Norra Västerbottens julläsning 
den 21 december 1935 fanns 
en artikel om Gabriel Marklin. l 
den artikeln sägs att han som
maren 1811 vistades en tid i 
sin hembygd "flitigt forskande 
angående dess naturförhållan
den". Artikelförfattaren är sig
naturen P. J-n. En indikation 

>m om ett hembygdsbesök finns 
~n- i ett brev från Pehr Marklin till 
'9· Gabriel Markli n. Pehr var, som 

nämnts, gift med sm kusin 
Sara Greta Olatsdotters dotter. 

ag Kusinen och tillika svärmodern 
hr, Sara Greta mindes" att farbror 
ch Marklin hälsade på henne och 
er. skänkte 1 R. D. Sara Greta föd-

des 1794. Det verkar inte tro-
att ligt att Gabriel Marklin skulle 
att ha sökt upp henne och gett 
rå- henne pengar redan innan han 
ref åkte till Uppsala 1803, utan det 
an bör ha skett senare, kanske 
~ra 1811 . 
nd l ett brev till brorssonen Ga-
ej briel Marklin i Yttervik 1 februari 

lm 1857 skriver Gabriel Marklin: 

Jag önskar att du ville lemna 
,rg mig underrättelse om hvilka af 
en mina syskon ännu /efva och 
im en beskrifvning om deras barn 
en samt deras omständigheter i 
fet öfrigt. Skulle Du tycka att det 
~r- blefve för mycket widlyftigt 
fet och besvärligt att gifva en så-
e/t dan fullständig beskritning i ett 
·or bref, så må Ou åtminstone låta 
;e. mig veta huruvida jag skulle 
,m vara välkommen till edra byg-
se der; visserligen är min hetsa 

nu mycket svag och klen och 
=Jf- hvad jag mest lider utaf är 
im den starka vinterkölden; men 
ch under den förutsättning att vi 
na skulle få en varm sommar, har 
:~tl Jag tänkt ännu en gång besöka 
ke min älskade fädernebygd och 
rn. hetsa på min mycket afhållne, 

nu bortgångne Broders s/ägt. 
Brevet slutar: 

Varma hjertliga helsningar till 
Dina Bröder och Systrar och all 
deras s/ägt. Lefver min broder 
Johannes Rönqvist och Syster 
Anna ännu? Om de träffas, så 
hetsas de. 
Gud vare med eder alla! 
Gabriel Marklin 
Det finns i släktingarnas brev 
och speciellt i Pehr Marklins 
enträgna och upprepade upp
maningar att Gabriel ska kom
ma på besök, men det finns 
inga som helst formuleringar 
som tyder på att det någonsin 
inträffade. Det förefaller som 
om Gabriel Marklin, trots sitt 
ganska omfattande resande, 
inte besökte hembygden mer 
än en gång sedan han kom 
till Uppsala. Han dog i augusti 
1857. 

Gabriel Marklin efter 150 år 

Om ett år är det 150 år sedan 
Gabriel Marklin dog. Han var en 
akademiker som aldrig tog nå
gon akademisk examen, men 
som tack vare ett hängivet och 
oförtrutet arbete nådde erkän
nande och blev hedersdoktor. 
Frågan är om minnet av någon 
annan av Ersmarks söner el
ler döttrar kommer att leva så 
länge som hans. Det skulle väl i 
så fall vara Ernst Westerlunds, 
den andre hedersdoktorn från 
Ersmark. Hans berömmelse 
är dock mycket mera lokal än 
Gabriel Marklins. 

Denna artikel bygger på ett fö
redrag som Lennart Kågedal 
höll vid Lokalhistoriska dagar i 
Ersmark och ~mark 30 sep
tember-2 oktober 2005. 

Källor: 

- Brev med anknytning till 
hembygd och släkt i Gabriel 
Marklins brevsamling i Uppsa
la universitetsbibliotek, Hand
skiftsavdelningen 
- Westerlund, Ernst, Byar och 
folk , Ersmark 
- Lundström, Ulf, Skellefteå 
socken 1650-1790 
- Demografiska databasen i 
Umeå (indiko) 
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Gabriel Marklin och syskon som nådde vuxen ålder 

Syskon Levnadsår Dödsort 

Jonas Hansson 1767-1806 Ersmark 
Marta Hansdotter 1771-1840 Järnsfs 
Erik Hansson 1772-1844 Stöcksjö 
Olof Hansson 1773-1852 Boviken 
Hans Hansson 1776-1857 Yttervik 
Gabriel Marklin 1777-1857 Uppsala 
Anna Hansdotter 1780-1855 Ersmark 
Johan Rönnqvist 1782-1862 Falmark 
Anders Hansson 1784-1851 Grundfors Norra 

Frågor och svar vid läsning av Gabriel Marklins brev från hembygden 

Frågor 

Hur kommer det sig att Gabriel Mark
lin varit så lite känd i sin hemby? 

Besökte han någonsin hembygden? 

Vem var personen som han hjälpte 
till utbildning i Uppsala? 

Vem var flickvännen han lämnade 
för bokliga studier? 

Brev med anknytning till hembygden 

Avsändare Relation 

lsak Grape Bekant från Uppsala, präst 
Nils Nordlander Bekant från Uppsala, präst 
Erik Hansson Bror 
Johan Rönnqvist Bror 
Hans Hansson Bror 
Anders Hansson Bror 
Pehr Marklin Brorsson 
Anna Christina 
Jonsdotter Systerdotter 
Pehr Lundström Brorsson 
Charlotte Östberg Kusin 

;;t~ 

Svar 

Släktingar i andra byar tog över kon
takterna 

Troligen inte efter besöket somma
ren 1811 

Det var två: Brorssönerna Pehr 
Marklin och Pehr Lundström 
Anna Greta på Hermansgården? 

Antal Tid 

13 1805-1810 
3 1836-1838 
1 1812 
3 1812, 1814, 1857 
1 1832 
1 1839? 

27 1840-1853 

2 1843, 1845 
1 1852 
3 1824-1832 



Kyrkoherde Baeckström vid skrivbordet på pastorexpeditionen. 

Axel Fredrik Smekström 
Kågedalens förste kyrkoherde 

Hilding Carlsson 

Axel Fredrik Breekström föd
des i Malmö den 12 decem
ber 1888. Han blev student 
i Lund 1907, fil. kand. 1908 
och teol. kand. i Uppsala 1919 
och avlade där prakt. prov och 
prästvigdes 1919. Han var 
först kyrkoadjunkt i Skellefteå 
Landsförsamling, komminis
ter i Byske 1922, kyrkoherde i 
Edefors 1926 och i Kågedalen 
1933. 

Axel Besekström uppfostrades 
i ett enkelt borgarhem. Fadern 
var en sträng och rättvis man. 
Modern var danska, en blid 
och religiös kvinna. Det fanns 
fyra barn i familjen två flickor 
och två pojkar. Axel var den 
yngre av brö~erna och den 
näst äldsta i syskonskaran. 
Familjen kom att år 1900 flytta 
från Malmö till Akarp, där fa
dern inköpt en villaegendom. 

l den lummiga trädgården, 
som hörde till hemmet, kunde 
den unge Axel gå och dröm
ma och roade sig gärna med 
att författa dikter och små no
veller. Han var olik de andra 
syskonen och ville inte gärna 
vara med i deras lekar och 
upptåg. Då den äldre brodern 
1906 blev student, gav Axel 
sig ingen ro. Han slutade sko
lan, där han alltid varit primus i 
klassen och avlade som priva
tist studentexamen på hösten 
samma år. Redan i maj 1908 
var han filosofie kandidat en
ligt den gamla ordningen med 
fem ämnen och högsta betyg i 
romanska språk. Hans planer 
var att bli läroverkslärare. Han 
tjänstgjorde också någon ter
min vid läroverken i Karlskrona 
och Karlskoga. 

Gav ut diktsamlingar 

Nu kom en tid i hans liv, då han 
brottades hårt med sig själv. 
Han återvände till Lund för att 
fortsätta studierna. Man han 
var orolig i sin ande och sökte 
sig till glada studentlag. studi
erna blev det inte så mycket av 
med. Men skaldens hägrande 
lagrar kom att locka honom. 
På Framtidens förlag utgavs 
hans diktsamlingar: "Ensam
ma toner", "Kvällens visor" och 
"Under slättens träd". Ur stro
ferna i dessa dikter lyser det 
fram en djup känsla för den 
skånska naturens skönhet. 
Det var som en sorgeten som 
vilade över dem, som förrådde 
diktarens djupa inre kamp. l 
hans lyrik fanns ett romantiskt 
inslag, som vittnade om hans 
själs religiösa längtan. Hans 
naturlyrik stannade inte inom 
timlighetens gräns. Den lyfte 
tankarna mot evigheten: 
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Jag ser en syn från mina bar
naår, en syn från den skånska 
slätten, ett vetefält, som skim
rar i violett, belyses av den 
höga sommarsolen. 
Och jag ser blåklint, jag ser 
vallmoblom, som lysa liksom 
röda sår, mot botten av de ble
ka vetestånden 
Jag känner doften utan rike
dom, och doft av stor och fyl
lig mognad, en ljuvlig frukt av 
vetekorn som dött. 

O, Mästare, O, store sånings
man, Jag är ett vetekorn uti din 
hand, som måste myllas ner 
och dö. 
Jag är beredd att bäras ut ur 
trängseln, från timlighetens 
ort, som stängs av väggar. 
Jag längtar att i evighetens sol 
få bli ett ax uti det sädesfält, 
som Ou en gång till skörd skall 
låta vitna. 

Sommaren 1915 lämnade han 
Lund och bosatte sig i Stock
holm. Här tycks han ha ge
nomgått en religiös inre kris. 
Nu ville han bli präst och tog 
snart i Uppsala sina examina. 
Hans mor följde honom ända 
in i sin sista svåra sjukdom 
med sina varma böner. Hon 
fick tyvärr aldrig uppleva den 
dag, då han skulle prästvigas. 

Full av satir 

Axel Breekström var en män
niska för sig. Personligen var 
han utan tvekan ganska ego
centriskt orienterad, men sam
tidigt utomordentligt känslig för 
det andliga livets inflytelser och 
krav. Han behärskades stän
digt av en inre slitenhet, där en 
vacklande hälsa spelade sin 
roll. Han var en sällsynt begå
vad man, men samtidigt blev 
han i viss mån ständigt ett stort 
och något egensinnigt barn . 
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Han framträdde alltid med ett 
för honom karaktäristiskt drag 
av ödmjuk tillbakadragenhet. 
Men kunde vara ironisk och full 
av satir mer än de flesta, även 
om detta liksom överkläddes 
av den livliga fantasins uppfin
ningsförmåga. Ibland kunde 
man inte alltid vara säker på 
var den spetsiga satiren slu
tade och var spjuvern som 
bodde inom honom tog vid. 

Av denna speciella sam
mansättning av hans kynne 
kännetecknades också Axel 
Bookströms predikningar. Han 
kunde på ett alldeles särskilt 
sätt fängsla sina åhörare och 
hade alltid ett originellt grepp 
över texten. Denna originali
tet i ämnesval och tillämpning 
stegrades inte sällan till det 
fantastiska och överraskan
de, men på samma gång till 
det naiva. Det berättas också 
om honom att han vid slutet 
av varje mening inte tittade ut 
över församlingen utan upp i 
något hörn i kyrktaket. 

Det berättas att han en gång 
skulle predika över texten om 
hur Jesus botar Petrus svär
mor. "Hon stod upp för att tjäna 
Mästaren. Hon hade varit sjuk 
i feber och var därför svag och 
darrhänt. Det kanhända att 
hon spillde kaffe på duken, då 
hon serverade Jesus, om man 
nu hade kaffe och duk på bor
det den tiden. Men hon ville 
så gärna passa Mästaren. Det 
fanns nog yngre och skönare 
damer än den gamla svärmo
dern. De skulle nog ha betjä
nat mycket förnämligare. Men 
de voro icke villiga som hon, 
och det märkte Jesus." 

Eller om änkans skärv: "Hon 
gav me~~n alla andra, ty hon 
gav allt vad hon ägde. Antag 
nu att hon hade två skärvar 
invecklade i en näsduk och 
att hon somnade, där hon satt 

i kyrkbänken - det är gott f · 
gamla gummor att få sova un 
der långa predikningar. Meda 
hon sov tog en illasinnad ma 
de två skärvarna ur henne 
näsduk och lade dit två srn 
flata stenar. När gumman se 
dan skulle lämna sin kollek 
lät hon intet ont anande de tv 
stenarna glida ur näsduke 
ned i kollektbäckenet Var hen 
nes kärlek mindre därigenom 
Förvisso icke. Den kristna kär 
leken har heller ingen semes 
ter och blir aldrig emeritus". 

En spetsig udd 

Otaliga är de små historier 
som lever efter Axel Breck 
ström. Oftast har de al la e 
spetsig udd, en hulling, so 
biter sig fast i minnet. När ha 
just kommit till Kusmark ble 
han tillfrågad om hur han triv 
des där. "Joo, - men det va 
trevligare i Harads. Där var de 
sju mil till prosten, men här ä 
det bara två. " 

Vid ett tillfälle reste han i 
till Skellefteå för att köpa e 
ny rock. Expediten tyckte no 
att hans yttre inte vittnade o 
någon välbärgad man, så nä 
hon sagt det ursprungliga pri 
set, erbjöd hon omedelba 
rocken till ett starkt reducera 
pris, varpå Axel Breeksträ 
svarade: "Om inte rocken ä 
värd sitt rätta pris, då ska int 
jag ha den." 

Vid ett annat tillfälle skulle 
syföreningen samlas och en 
ligt tidens sed skulle prästen 
närvara. Detta var i fastetid 
och värdinnan hade dukat upp 
med semlor. Axel Breekström 
tittade länge på semlorna och 
yttrade sedan: "De här bu/lama, 
är lika uppblåsta som dagens' 
värdinna." 

En annan gång hade han 
haft husförhör i en av de övre 



byarna i Kågedalen. Vid sam
mankomstens slut berättade 
han att församlingen hade en 
kassa ur vilken man gav ett 
bidrag till någon behövande 
i juletid . Till slut enades ma~ 
om att en viss person ~kulle fa 
ett bidrag. Men en kv1nna ytt
rade då med stark röst: "Han 
är ju från Jörn, så han är inte 
nödig." 

Han kunde också stränga 
sin lyra och med den gåva han 
ägde låta tankens spets bli po
etiskt finslipad . 1 Kusmark var 
han missnöjd med den nya 
prästgårdens läge ute på ett 
öppet fält. Han längtade efter 
en skogsbacke, där naturen 
var nära. Då skrev han: 

Jag beder ej om stora sko.gar 
att mata sågar och maskmer 
med. 
Jag beder ej om blommande 
och fagra dungar med källors 
porl och stilla fred. . .. 
Jag beder ej om soltgt skona 
lunder. 
Jag beder om ett enda träd al
lenast att drömma och att bed
ja under. 

1 Kusmark kom han att bli 
ordförande i EFS, han blev 
också ordförande i landskom
munens barnavårdsnämnd 
samt ledamot i skolstyrelsen 
och kommunfullmäktige. Hans 
förkunnelse var till sitt innehåll 
kristocentrisk och saknade 
aldrig dramatisk effekt. Språ
kets skönhet och bildrikedom 
fascinerade genom sin naiva 
enkelhet och gav åt hans pre
dikningar ett stämningsvärde, 
som länge dröjde kvar. Det re
ligiösa livet fick dock aldrig hos 
honom någon bestämd struk
tur de inre motsättningarna 
gj~rde honom skiftande. Och 
ingen fick väl någonsin ett fast 
grepp om hans personlighet. 

Medkänsla för de fattiga 

Axel BCEckström ägde en ald
rig sinande medkänsla för d: 
fattiga och små i världen . Att fa 
utblotta sig själv för att hjälpa 
andra var hos honom inte bara 
den kristna viljans gärning 
utan utvecklades med åren till 
lidelse och tog sig ofta uttryck 
i en förbehållslös hjälpsamhet 
utan gräns. Hans egen hunger 
efter kärlek och värmande för
ståelse fann mättnad i denna 
självutgivelse. Det fan~s. ~ågot 
av Franciscus av Ass1s1 ~nom 
honom: 

Jag beder om troh~t en?ast, 
som härdar ut i stilla btdan, 
den lust att tjäna, som fördju
pas ju mer jag skjutes själv åt 
sidan. 

En särskild skicklighet ägde 
han att kunna tala till barn. Då 
han samlade barn omkring sig , 
var det som om hans böjda och 
i förtid åldrade gestalt hade bli
vit ung på nytt. Då lyste hans 
ögon, då kom orden barnsligt 
och fängslande. Barnet hos 
honom själv vaknade upp. 
Och barn tinneF~u lätt varan
dra. Han skrev också ofta i 
stiftets Julbok - Från Bygd och 
Vildmark _ för barn, vilka oftast 
var de allra bästa. 

Vann kammarens öra 

1 två år tillhörde han riksdagens 
andra kammare. Han kom in 
där för folkpartiet. Men en man 
av hans kynne har svårt att gå 
i flock. Han trivdes inte i den 
partipolitiska småskurenhe~en. 
Axel BCEkström tillhörde en Ide
ellt inställd radikalism och var 
pacifist och upplysni~gsman. 
Han dagtingade aldng med 
sin övertygelse. Det skrevs om_ 
honom vid hans död, att han »t 
hög grad hade vunnit Kamn:a
rens öra under sin korta nks
dagstid. Detta berodde P~ .. ~~t 
han alltid ville något och darfor 
alltid hade något att säga». 

1 djupet av hans själ levde 
barnatron. Och han längtade 
hem. Här i världen blev det 
egna hemmets lycka honom 
aldrig förunnat. Men han trod
de på det himmelska hemmets 
lycksalighet. Dit stod hans 
längtan: 

Då skall ånyo salighet varmt 
genomströmma mina lem'!'ar 
och tjusta sinnen skola dncka 
in en glans av ljus, som ingen 
skådat förr och jubelsång, som 
intet öra hört - - -. 

1 samband med biskopsvisi
tationen i Skellefteå landsför
samling år 1938 hölls vesper
gudstjänst i kyrkan lördagen 
den 24 september på kvällen. 
Predikan hölls av Axel Breck
ström. Till text hade han valt: 
Matt. 6:26-27: »Sen på fåglar
na under himmelen» - »vilken 
av Eder kan lägga en aln till sin 
livslängd?» - »När vi se flyttfå
gelsträcken i dess~ hö~~ens 
dagar, då komma v1 att tanka 
på, att också vi en dag skol~ 
flytta till ett annat land)). - sa 
föll predikantens ord och 1 ~gen 
anade väl då, att orden ~nom 
några dagar skulle få tillämp-
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ning på talaren själv. Efterföl
jande måndag var han med på 
ett lärarmöte i Skellefteå. Men 
han var då inte fullt frisk. När 
han kom hem på kvällen hade 
han hög feber. Samma kväll 
blev han kallad på ett sjukbud. 
När han kom hem från detta, 
intog han den sjukbädd, som 
skulle bli den sista. Det var 
lunginflammation. Han vårda
des under sin sista sjukdom 
i sitt hem. Några dagar före 
sin död blev han tillfrågad om 
han inte skulle försöka komma 
in vid Skellefteå lasarett. Då 
svarade han med lågmäld och 
matt röst: »Jag tror mera på 
Gud än på läkare och sjukskö
terskor. Jag skall snart vandra 
in genom pärleportarna». Så 
blev det också. Nu är det up
penbart för honom, det han 
här undrade över: 

Jag vet ej om du låter vallmo 
blomma och blåklint spira vid 
din fot men jag är nöjd, om till 
din ära jag har fått dö och fruk
ter bära. 

Onsdagen efter Den Helige 
Mikaels dag den 5 oktober 
1938 avled han. På Tacksägel
sedagen den 9 oktober fördes 
han till den sista vilan. Hans 
bror, komminister Ferdinand 
Breekström *) förrättade be
gravningsgudstjänsten. Hans 
grav reddes intill sakristians 
ingång vid Kågedalens kyrka, 
vars första kyrkoherde han var. 
Blommor och fågelsång hade 
han alltid älskat. Blommornas 
färgprakt följde honom ymnigt 
till vilorummet. Men fåglarna 
var tysta, för himlen grät och 
stormen jagade molnen på 
den kulna hösthimlen. 
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Och jag döper dig 
ti Il ... 

Ulf Lundström 

Våra ortnamn är en viktig källa 
till kunskap om vår bygds his
toria. De berättar om vad som 
hänt på platsen och lämnar ett 
viktigt historiskt avtryck. Nam
net har varit en beteckning på 
platsen och allteftersom språ
ket ändrats har ord som finns 
i ortnamnen gått ur bruk som 
levande ord. 

En namnkategori som är lite 
annorlunda är nybyggesnam
nen. Dessa namn kan vara 
gamla naturnamn som fun
nits på platsen för ett nybygge 
och när nybygget utsynades 
övertog nybygget detta namn. 
Här finns en lång rad exem
pel. Hornsträsk, Häbbersfors, 
Högdal, Långbäck, Storselet, 
Ase le t. 

Namnet kunde också komma 
till när nybygget grundades, 
eftersom myndigheterna be
hövde en officiell benämning 
på nybygget som användes 
i tillstånd, skattelängder och i 
juridiska handlingar. Nybyg
garen hade stor frihet att välja 
namn till sitt nybygge. Bland 
annat kunde man ta det gamla 
namnet på platsen som be
tecknade en naturlokal, alltså 
inte en bebyggelse. Detta var 
mycket vanligt, men det fanns 
inte alltid ett passande namn 
att anamma. 

En metod var då att bilda ett 
namn där nybyggarens namn 
ingick. Många platser namn
gavs efter den förste nybyg
garen. Några exempel är Er
iksberg och Eriksdal, som fick 
namn efter bonden Erik Brodin 
i Kusmark och Eriksliden, som 
fick namn efter samen Erik 
Persson. Ulriksberg vid Kåta
selet innehåller dock inget för-

namn i förleden. Berget hette 
från början Urikberg och inne
håller ett samiskt ord. Nybyg
garen ville kalla nybygget för 
just detta men landshövdingen 
ändrade namnet till Ulrikberg. 
Andra namn är bildade efter 
nybyggarens efternamn och 
där ser man inte lika lätt att ort
namnet innehåller en del ur ett 
namn. Några exempel är: 

- Landfors - förste nybyggaren 
hette Landstedt. 

- Skogfors - en av sökandena 
hette Skog i efternamn. 

- segerberget - förste nybyg
garen hette Olof Segerstedt. 

- Rönnberget - förste nybygga
ren hette Johan Rönnqvist. 

Namn genom uppkallelse 

Ett annat sätt att ge namn var 
genom uppkallelse. En del ny
byggen har uppkallats efter 
andra platser eller andra före
teelser. Ett intressant exempel 
är nybygget Bomarsund i Nor
sjö socken. Namnet är iden
tiskt med namnet på den rys
ka fästningen Bomarsund på 
Aland som var aktuell 1854 då 
Krimkriget pågick. Bomarsund 
besköts och förstördes delvis 
av engelska och franska flott
styrkor den 21 juni 1854. Fran
ska trupper landsattes i au
gusti samma år då fästningen 
bombarderades på nytt samt 
kapitulerade den 16 augusti. 
Sedan förstördes fästningen . 

Kapitulationen ägde rum tolv 
dagar innan ett nybygge skulle 
utsynas vid sjön Holmträsket i 
västra delen av ~9rsjö socken. 
Men namnet anspelar även på 
Gustaf Boman som var en av 
sökandena till nybygget. Ägor
na delades dessutom av ett 
sund så namnet hade en sak-

Bomarsund, namnet på en by i Norsjö 
socken, är identiskt med namnet på den 
ryska fästningen Bomarsund på Åland 
som var aktuell 1854 då Krimkriget på
gick. På bilden ruinerna efter Bomar
sunds fästning. 

lig koppling till platsen. Nam
net får anses mycket fyndigt 
eftersom det både anknyter till 
fästningen Bomarsund och till 
nybyggaren Boman samt att 
det fanns ett sund på platsen. 

Möjligen är även namnet 
Strinne längs Byskeälven en 
uppkallelse från en by i Ång
ermanland. Ett annat exempel 
är den kända sviten av namn; 
Snipp, Snapp, Snorum, Hej, 
Basalorum. Per Andre har vi
sat på att det sannolikt var Carl 
Olof Furtenbach som var delä
gare i Näsbergets gruva som 
namngav nybyggena. Lars-Erik 
Ed lund har visat att nybyggena 
sannolikt döpts efter kortspelet 
Schnipp, Schnapp, Schnurr 
som spelades i Uppsala den 
tid när Furtenbach studerade 
där i början av 1800-talet. 

Ingen namnkollision 

Myndigheterna lade sig inte 
ofta i namngivningen. Men det 
skedde i några fall . Om nybyg
garen ville ge ett namn som 
redan fanns på en by eller ett 
nybygge gick landshövdingen 
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in och ändrade namnet. Man 
ville inte ha en namnkollision 
där samma namn användes 
om två olika byar/nybyggen 
som låg inom samma socken. 
Nybygget Sandberg, utanför 
Boliden, utsynades 1803 som 
nybygge. Ar 1846 ville drängen 
och samen Nils Matsson från 
Kusmark utsyna ett nybygge 
vid Sandberget i Kågedalen. 
Matsson ville kalla sitt nybyg
ge för Sandberg, men det ac
cepterade inte landshövdingen 
som ändrade namnet till Norr
berget. 

Ett annat fall där landshöv
dingen gick in var om det fö
reslagna namnet var för långt. 
Då kunde han ta bort ett led av 
namnet, så kallad reduktion. 
Nybygget Myrheden i Jörn låg 
på en plats som tidigare hette 
Smalmyrheden. Det första le
det togs bort och kvar blev 
Myrheden. Ett annat exempel 
är Selsliden i Jörn som anla
des vid Selsmyrliden. 

l Södra Västerbotten finns 
exempel på nybyggen som 
fick namn som inte hade en 
koppling till platsen, alltså 
schablonmässiga namn. Ett 
exempel är om ett nybygge får 
namnet Bergnäs och det var
ken finns ett berg eller ett näs 
på platsen. Ibland kunde ett 
led i namnet ha en koppling till 
nybyggets närhet, medan ett 
annat led helt saknade kopp
ling. l norra Västerbotten finns 
knappt några exempel alls på 
schablonmässig namngivning. 
l Björkdal och Eriksdal finns 
ingen naturlig dal på platsen 
utan nybyggena har lånat sin 
efterled från Högdal som låg 
nära intill. 

18 

Dessa exempel visar att 
nybyggenas namn kan ha en 
mycket skiftande bakgrund. 
Därför skiljer de sig från tradi
tionellt bildade ortnamn vilka 

kan uppfattas som ett resul
tat av en namntillblivelse, vid 
vilken ett vanligt beskrivan
de språkuttryck utan någon 
egentlig namngivning stelnat 
till ortnamn 

Vi har sett vilken stor mängd 
information som ligger i nam
nen. Däremot är åldern på 
namnen sällan hög och det går 
ganska lätt att utröna namnens 
etymologi. Men bland namnen 
finns även gamla namn som 
funnits före nybygget kom till 
och även samiska namn som 
kan ha en aktningsvärd ålder. 



Bastubild från Olaus Magnus "Historia de gentibus s~ptentrionalibus" (Historia·Ö-;;-d~ 
nordiska folken) från 1555. 

Linne, kåtor och 
bastur 

Ulf Lundström 

Linne ger något nytt till kun
skapen om övre Norrland i 
sin reseberättelse från 1732. 
Det är en stor kulturgärning att 
Skytteanska samfundet gett ut 
en fullständig kommenterad 
utgåva av Linnes lappländska 
resa. Inblandade har varit Si
gurd och Ingegerd Fries samt 
Roger Jacobsson med flera. 
Nu kan vi för första gången få 
detaljriktiga teckningar av flera 
företeelser, bland annat före
mål men även byggnader. 

Ett känt citat ur Linnes lapp
ländska resa är följande: 

"När jag kom till Sunnanå gäst
givargård fick j ag se en över
stor å vilken jag färjades över 
invid kyrkan Skellefteå, en 
oräknelig hop av hus, liksom 
en liten artig stad, med vita 
skorstenar, byggd uti 2ne ga
tor, med tvärgator bestående 
av 350 å 400 hus. De svarade 
mig att var bonde i socknen 
hade sitt hus, uti vilket han var 
om högtidesdagarna". 

Bastu 

En byggnad som kunde an
vändas på ett stort antal sätt 
var bastun. Dock inte för att 
bada i. Ett exempel är när 
Linne den 1 juni 1732 stiger 
in i en koja vid Umeälven där 
det ligger ett antal bönder från 
Granön, 8 mil bort, som är ute 
på fjällträskfiske. Han beskri
ver kojan: "alldeles lik en bad
stuga, förutom det ingen ugn 
var, röken gick ut genom dör
ren, de ligga på lavar". Fisken 
hade de hängt upp för att tor
ka . Här får vi oss beskriven en 
bastu. Bastu kommer av bad
stuga och ingår i ett stort antal 
ortnamn. Den har använts på 
utmarken i samband med sko
garbete, slåtter och fiske. 

Bastuträsk vid Norsjö är be
lagt 1543, Norra Bastuträsk 
i Kågedalen 1559 och Bas
tuträsket vid Boliden 1553. 
Linne säger att bonden inte 
ger någon skatt till lappen som 
äger landet - i!IFfe heller till kro
nan. Lappen kunde inte lägga 
sitt nät i vattnet eftersom bön
derna tog upp det och kastade 
det i träden. Här får vi kunskap 

om sociala förhållanden. 

Häbbre 

En annan byggnad med varie
rad användning är häbbret. En 
betydelse av ordet är 'förråds
bod'. Ordet kyrkahärbärge är 
belagt i Skellefteå kyrkaräken
skaper på 1550-talet och var 
en bod där tiondet förvarades. 
Ordet stalphärbärge är be
lagt 1660 i Bodbyn i Burträsk 
socken. l bydelen Brännan i 
Kusmark fanns 1765 namnet 
Häbbersstycket som sannolikt 
syftade på en stolpbod. Men 
häbbret kunde även vara en 
byggnad på utmarken. 

Ordet häbbre är en dialek
tal form av härbärge och finns 
tidigast belagt på 1730-talet. l 
Kågedalen finns namnet Häb
bersfors som är först belagt 
1767 när Häbbersfors nybyg
ge utsynades. Andra namn på 
Häbbers eller Hebbers är Häb
bersberget intill Östra Små
träsket och Häbbersholmen i 
Ullbergsträsket, bägge i Jörns 
socken. 

Namnen som innehåller 
Häbbers- i inlandet skulle möj
ligen kunna syfta på en bygg
nad som använts av samerna. 
Prästen J.A. Nensen i Dorotea 
omtalar att samerna brukade 
sätta upp visthusbodar avsides 
för tjuvars skull och de låg 1 till 
1,5 mil från varandra, vanligen 
på holmar eller i tjock gran
och tallskog. Nensen själv 
använde ordet härberge om 
de bodar som samerna hade 
satt upp längs sjön Rappen i 
Arjeplogs socken. l Viihelmina 
finns flera namn på Häbbers 
som omnämns av O.P. Pet
tersson. l Töre socken finns 
Lapphäbbret som är en klippa 
i sjön Tjäruträsket. 
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störhus 

En tredje byggnad var störhu
set Ett källflöde till Kågeälven 
heter Störhusån. l närheten 
av ån finns en plats som he
ter Störhusen. Där har stått 
ett störhus. Ordet kommer av 
stekarhus, fsv. stekara hus, 
'köksbyggnad, kök', fvn. stei
kara hus. Ordet användes om 
hus för stekning eller matlag
ning överhuvudtaget, kök eller 
eldhus; förr även brygghus. l 
norskan har ordet störhus be
tydelsen 'brygghus', 'eldhus', 
'kök', 'bostadshus på en fä
bod'. ·Mera uppgifter om ste
karhus finns i Gunilla Söder
bergs avhandling från 1997. 

Namnet syftar sannolikt på 
en raststuga vid leden mellan 
Skellefteå och NasafjälL Den 
gamla leden mellan Skellefteå 
och Arvidsjaur gick från Frost
kåge över Drängsmark, Lillkå
geträsk, stavaträsk och sedan 
över Degerträsk och Kåtaselet 
och vidare upp till Arvidsjaur. 
Malm hittades 1634 i Nasafjäll 
och 1638 beslutade man att 
anlägga en led mellan stava
träsk och Avaviken vid stora
van. Den fortsatte sedan via 
de stora sjöarna Storavan, 
Uddjaur och Hornavan vidare 
till smältverket i Silbojokk och 
gruvan i NasafjälL Vägen bör
jade byggas 1642 och stekar
huset torde ha byggts i samma 
veva. störhuset låg cirka 370 
meter söder om Störhusån och 
strax väster om norra stamba
nan. 
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Platsen Störhusen finns ock
så utmärkt på lantmäteriets ter
rängkarta. störhusnamn finns 
även i Byske och Fällfors- kan
ske en koppling till de laxfisken 
som fanns där. De kan ha haft 
en funktion som övernattning 
för fiskare eller arrendatorer. 
Ordet stegarhus, sters är san-

Carl von Linne i samedräkt. Mezzotint
gravyr utförd av H. Kingsbury efter Martin 
Hoffmans oljemålning, 1737. 

nolikt ett lån från danskan. Det 
var sannolikt ett statusord som 
lånats in till svenskan och som 
sannolikt först betecknade kök 
på slott och gods. Ordet stör
hus finns både i Västerbotten 
och i Norge. Mellan områdena 
finns en hög grad av samhörig
het vad gäller språkligt gods. 

Fjälabod 

En annan byggnad som vi får 
förmoda ha funnits var fjälabo
den. Förleden i byn Fjällboda i 
Kågedalen ser nu ut att inne
hålla dialektordet fjäll som har 
betydelsen 'övre, västra delen 
av en socken'. Men det är tänk
bart att ett annat ord ingår i det 
ursprungliga namnet Fjälabod
liden. Ett ord som kan komma 
ifråga är dialektordet fjöl som 
bland annat betyder 'bräda' 
och det kunde tänkas att or
det fjälabod betecknar en bod 
byggd av bräder till skillnad 
mot i timmer som var det van
liga byggnadjglaterialet under 
den här tiden . l norskan bety
der ordet fj0lebu 'bu av fj0ler, 
einfelt skogsbu, gjerne med tre 
vegger og skråtak; gapekoie'. 

Alltså en bod av bräder eller 
ett gapsjul som annars i Väs
terbotten kallades bakvaL 

Namn som innehåller tjä
labod finns i flera ortnamn i 
Västerbotten och i Jämtland. 
Platsen där grannbyn Gråli
den utsynades kallades 1831 
för Fjälaboheden. Vid Torsä
ker i Nordmalings socken finns 
namnen Fjälabodbäcken och 
Fjälabodtjärnen. Nordväst om 
Kroksjö i Umeå socken finns 
Fjälabodberget. Intill Krok
träsk i Degerfors socken finns 
Fjälabodbäcken, Fjälabodli
den samt Fjälabodtjärnen. Vid 
Tvärålund i Degerfors socken 
finns Fjälabodsjön. l Are sock
en i Jämtland finns Fjälabod
myran. Detta kan ha varit plat
sen för en bod av bräder eller 
ett gapskjuL Fjällboda kallas 
ofta för Fjällboliden i handling
ar från 1800-talet. 

Kåta 

Hos Linne hittar vi även en 
skiss av en kåta. En interiör
målning i ord av en kåta får vi 
hos kammarherren Adolf Lud
vig Hamilton som 1778 reste 
landvägen mellan stockhalm 
och S:t Petersburg. Hans män
niskoskildring är fruktansvärd 
men det intressanta i berättel
sen är den noggranna beskriv
ningen av kåtan. 

"Från Innervik till Sunanå är 
1 mil , sedan 1 och Yz mil till 
Fråstkågeå, vid hvilken gäst
gifvaregård vi ett stycke från 
vägen uti skogen stega in till 
en Sockenlapp vid namn Ols 
Samuels son, för att i honom 
sjelf och i dess familia, bestå
ende af dess hustru, en son 
och en dater, se mennisko
släktets afskumm. Den kojan 
eller som de här kalla det, den 
kattan, i hvilken han förvarade 



sina provisioner, stod efter lan
dets allmänna bruk på pålar 
ock var tät nog bygd; men den 
han sielv bebodde var i högsta 
grad usel, väggarna voro en 
aln höga, resten bestod i tak
resning , öfverst var ett hål af 
sex quarter i fyrkant, som ut
satte hela familien för fräst ock 
all väderns raseri, men den ti
änte till att låta röken upstiga. 
Elden var midt på golfvet, be
stående i bara jorden. Öfver 
den hängde en gryta. Ikring 
satt hela lappslägten barbenta 
på hälarne med små mössor 
på hufvudet , öpna i bröstet, 
en upskuren långtröja av sön
dersliten valmar eller renhud 
utgörandes hela deras kläde
bonad; till upsyn för öfrigt usla, 
små, svarthåriga, hiulbenta . 
Benraggel av hundar, kattor, i 
förtid kastade killingar, all den 
vedertygglighet som utgör an
dra menniskors fasa, hängde 
på käppar kring väggarna, att 
igenomrökas och sedan tiena 
till spis. Jag studsade till vid 
att se menniskor, som liknade 
mindre deras vederlikar, till 
utvärtes ställningen, änn den 
värst håldna bandhund till le
fnadssättet." 

Adolf Ludvig Hamilton var 
greve och verksam vid hovet 
och mötet med samefamiljen 
blev en kulturkrock. Hamilton 
skriver att Olof Samuelsson var 
en sockenlapp, men sådana 
fanns inte i Västerbotten utan 
i södra Norrland. De antogs 
där av sockenstämman och 
fick därmed bo kvar i kustbyg
den och utföra vissa näringar 
såsom slakt av hästar, hun
dar och kattor. l Västerbotten 
förekom inte denna institution 
men bofasta samer i kustlan
det tycks ändå ha skött dessa 
sysslor. Hamiltons upplysning
ar tyder på att Olof Samuels
son slaktat hundar och kattor. 

Vi ser också att bofasta samer 
i kustlandet på den här tiden 
bodde i timmerkåtor och hade 
en timrad bod på pålar. 

Enligt uppgifter från Ove 
Lundqvist i Frostkåge bodde 
samen vid Hundberget som lig
ger på Ostviks sida av byarået 
inte så långt från gästgivar
gården. Hundberget ska enligt 
traditionen ha sitt namn av en 
same som bodde på platsen 
och som levde på att slakta 
hundar. Man vet också berätta 
att han levde i fattigdom. Bon
debebyggelse etablerades vid 
Hundberget cirka 1860 när Jo
han Andersson flyttade ut från 
centrala byn i samband med 
laga skiftet. Ove Lundqvist 
kunde också peka ut på kar
tan var lämningar efter kåtan 
fanns. 

Med denna genomgång vill 
jag peka på att även ortnam
nen kan ge oss upplysningar 
om forna tiders byggnadsskick. 
De är viktiga komplement till 
annat källmaterial. Något som 
visar sig i ortnamnen är förbin
delserna mellan Norrland och 
Norge. 

Byggnader var även ett om
råde där folk kunde hämta sina 
språkliga bilder. Häromåret 
träffade jag en bekant som be
skrev en annan person: "Han 
jer som n' rekti västerbottens
bärning- oinredd åvadeill". 
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Linne i Skellefteå 
1732 

Per Andre 

Under en lång resdag , två 
korta vilanätter och ytterligare 
några restimmar passerade 
Linne Skellefteå socken un
der sin lappländska resa 1732. 
Den 14 juni red han från Bureå 
till Ab y n (enligt nutida kalender 
var det den 25 juni, midsom
martid). Resan genom Skellef
teå var en ren transportsträcka, 
det var ju lappmarken som var 
målet. Linne hade därför bråt
tom, men var så vetgirig att 
han även här antecknade allt 
han fann anmärkningsvärt un
der färden . 

Linne hette egentligen Carl 
Linnaeus. Först när han 1757 
adlades tog han sig namnet 
von Linne. Men han brukar 
kallas Linne redan vid tiden 
för lappmarksresan och så gör 
även jag. 

Linne var vid denna tid 25 
år, en student vid Uppsala uni
versitet som inte avlagt någon 
examen. Han studerade medi
cin och till detta ämne hörde 
botanik vari han var mycket 
skicklig. Linne undervisade 
själv i ämnet i universitetsträd
gården. Han skulle nu ut på sin 
första långresa för att undersö
ka de nästan okända lappmar
kerna, deras människor, djur, 
växter och mineraler. Linne 
hade fått ett helt otillräckligt re
sebidrag så han måste färdas 
ensam och på billigaste sätt. 
Därför red han med minsta 
möjliga bagage på de hästar 
som kunde erhållas vid skjut
stillfällen utefter vägen. 
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Linnes dagbok 
Under resans gång förde Lin
ne dagbok, skrev kanske när 

han rastade eller när han tagit 
1n på någon gästgivaregård. 
Försökte också teckna det han 
såg. Dessa anteckningar tryck
tes aldrig av Linne själv, men 
har nu publicerats in extenso. 
Härifrån har jag relaterat re
sans gång, ibland citat- med 
modern stavning. 

Från Uppsala red Linne den 
12 maj 1732 (nu 23 maj) mot 
Umeå. Försökte därifrån nå 
Sorsele, men fastnade 1 en 
blötmyr ovanför Lycksele och 
måste vända om till Umeå. 
Fortsatte mot Luleå och pas
serade då Skellefteå. 

På eftermiddagen den 13 
juni (nu 24 juni) kom Linne till 
gästgiveriet i Bureå där han 
tog in. Om aftonen gick han 
ner till havsstranden för "att 
se vad naturen där drev". l en 
bäck fann han oräkneliga små 
äggrunda vattenskinnbaggar, 
stora som gnetter, likaså dy
karskalbaggar och på stran
den mängder av stinkflyn samt 
ett par andra småkryp. Alla 
djur namngavs och beskrevs 
på latin i dagboken - dåtidens 
vetenskapsspråk. På en kal
huggen och avbränd backe 
växte åkerbär. 

"Ingen ort är angenämare" 
Under natten, medan Linne 
sov över i Bureå, regnade det 
mycket och även följande dag, 
14 juni (nu 25 juni). Resan 
fortsatte norrut. Akrarna här i 
landet bestod av mylla, ibland 
lera, ibland sand och ibland av 
dessa jordar blandade. De sa
des vanligen ge hygglig skörd, 
utom vid köld, vilket var folkets 
ruin. 

"Skogarna är härliga av tall , 
gran och rikliQt med björk var
för ingen ort är angenämare 
i Sverige att resa igenom om 
sommaren. Invånarnas mesta 
pengar förtjäna de av bräder å 

16 styver silvermynt för tolften 
(=12 stycken) och tjära å 6 da. 
ler kopparmynt tunnan". Detta 
tycker jag är en vacker be. 
skrivning av Skellefteskogen 
1732. Naturskönheten prisas 
och nyttan är inte bortglömd. 

Längre fram efter vägen 
undrar Linne varför här växte 
så ovanligt mycket björk, vide, 
åkerbär, hjortron och linnea. 
Smörblommor gjorde ängarna 
gula, helt sköna att se på. 

Besök hos prosten 
När Linne kom till Sunnanå 
gästgivaregård måste han tro
ligen byta häst - sådana de
taljer nämns inte i dagboken. 
Därefter färdades han över 
Skellefteälven, bron blev fär
dig först 1737. "Invid kyrkan i 
Skellefteå finns en oräknelig 
hop av hus, liksom en liten ar
tig stad , med vita skorstenar, 
byggd uti 2:e gator med tvär
gator, bestående av 350 å 400 
hus. De svarade mig att var 
bonde i socknen hade sitt hus 
uti vilket han var om högtids
dagarna. 

Linne besökte också prosten 
Anzenius i prästgården vid kyr
kan - en artighetsvisit måste 
han väl avlägga även om pro
stens rykte inte var det bästa. 
Han kallades "Skelleftepåven". 
Linne beskriver honom som 
"compliciant", vilket bör betyda 
komplicerad eller kärv. Prosten 
berättade om en same som till 
förra tinget instämt sin granne 
för att denne hade dubbelt så 
stort lappskatteland men inte 
betalade mer i skatt. l sin förtret 
däröver angav den anklagade 
ett "silvermalmstreck" (åder i 
berget med silvermalm), vartör 
han frikallades från all skatt. 
Från sin vederpart kunde han 
därför säga: "Nu är jag skatte
fri , men du ej". 

J 
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Linnes teckning av hökugglan och den lilla mal som kom utkrypande ur den. 

Jakten på hökugglan 

Ett stycke norr om prästgår
den fick Linne intill landsvägen 
se en berghäll helt täckt med 
granris. Han steg av hästen, 
tog bort riset och såg att det 
var brännt på berget och ste
nar lossbrutna. Gissade att 
någon sökt malm, men kunde 
inte se något tecken därtill. 
Mitt emellan 2:a gästgivare
gården (Frostkåge) och 3: 
e (Abyn) färjades Linne över 
Byskeälven (bro byggdes först 
1751) och strax därefter "vi
sar sig en uggla vilken lite då 
och då flyger ifrån mig. Jag tar 
emellertid min lilla bössa och 
en kvart efter 12, ty natten var 
ej det minsta mörk, vågade jag 
ett skott på fri hand fast häs
ten gick i full gång och träffade 
så att ena sidan av ugglan all
deles skämdes så den kunde 
ej uppstoppas". Det var en 
hökuggla som Linne beskrev 
mycket detaljerat- naturligtvis 
på latin. Hökuggla syns också 
numera i trakten, den visar sig 
ofta under den ljusa delen av 
dygnet. 

Medan Linne höll på med att 
beskriva ugglan kom ett annat 
djur framkrypande ur den. Det 
var en sorts mal som också 
fick en latinsk beskrivning och 

Laxhåma, från Linnes dagbok 1732. 

avritades. 
Utmed landsvägen låg något 

som Linne kallade "lax håma, 
det vill säga en laxtina, som 
beskrevs detaljerat- även den 
på latin- och avritades. 

Hittade dvärgtranbär 

Linne övernattade på gästgi
varegården i Abyn och fort
satte nästa dag, 15 juni (nu 26 
juni) norrut. På den tiden följde 
kustlandsvägen Abyälven mot 
öster för att sen svänga mot 
norr förbi byarna Avan och 
Kinnbäck. Vägen gick ibland 
helt nära havet, vädret var be
hagligt. 

Dvärgtranbär. från Linnes dagbok 1732. 

l ett kärr såg Linne en växt 
som liknade tranbär, men var 
mycket mindrE'ltä.n vanligt tran
bär, vilket också fanns i kärret. 
Han var tydligen inte säker på 
om detta mindre tranbär var en 
varietet eller en egen art. Nu-

mera anses dvärgtranbär vara 
en särskild art som inte alls är 
ovanlig på myrar blandat med 
vanligt tranbär. Linne samlade 
tydligen inte in något exemplar 
under resan för det fanns inte 
i det herbarium med pressade 
växter från lapplandsresan 
som nu finns i Paris. Däremot 
är dvärgtranbär beskrivet i 
Linnes Flora Lapponica, utgi
ven 1737. Hur kunde förres
ten Linne från hästryggen se 
denna ytterst obetydliga växt. 
Han måste ha stigit av hästen 
och gått ner på knä i kärret. 
Där fann han dessutom rund
sileshår och storsileshår samt 
pors. 

Så var Skellefte socken slut 
och Pite började. Någon läns
gräns var här inte. Norrbotten 
hörde vid denna tid till Väster
bottens län. 

Det mest anmärkningsvärda 
inom Skellefteå socken var väl 
hökugglan och dvärgtranbäret 
Därefter blev det mer spännan
de med resor uppför Luleälven 
ända in i Norge och uppefter 
Torne älv till Jukkasjärvi. Hem
resan till Uppsala gick genom 
Finland. 

Källor: 
Linnaeus, C 1732, Tter Lap
ponicum del 1 (dagboken) och 
Il (kommentarer, utgivna 2003 
av K Skytteanska samfundet 
Linnaeus, C 1737 Flora Lap
ponica (nytryckt 1977). 



Averkan på krono
skog inom Skellef
teå 1635-1984 

Per Andre 

Brottet åverkan innebar till
grepp eller skadegörelse inom 
skog som någon annan ägde. 
Som jag varit revirförvaltare 
inom Domänverket i Skellef
teå och därefter sysslat med 
skogshistoria inom området, 
blev jag naturligtvis intresse
rad av Per Eliassons avhand
ling "Skog, makt och männis
kor" 2002. När jag kom till det 
kapitel som handlar om "Skog
såverkan och stöld" började 
jag fundera över hur åverkan 
varit och hur den förändrats 
på kronoskogen inom Skel
lefteå under de olika perioder 
som mitt källmaterial omfattar 
(1635-1984) . 

Åverkan nämns i både 1647 
och 1664 års skogsordningar, 
men hade där en något annan 
betydelse än senare. Först i 
1734 års lag förklaras begrep
pet mer utförligt (Byggn. Bal
ken X kap 5 §): 

"Tager någon torf, näfver, löf, 
bast, eller hugger ved, gärd
sel, stör, timmer, eller hvad 
thet helst är, å then bys ägor, 
ther i han sie/f ingen del haf
wer, eller å annars afdelta och 
enskitta skog i then by han del 
äger; betale värdet för .. . Giör 
någon sådan åverkan i Kon
ungens parker och diurgårdar; 
böte för . .. ". 

l 1793 och 1805 års skogs
ordningar är lydelsen ungefär 
densamma. 

Skogen i ödelanden långt 
bort hade väl tid igare ansetts 
som värdelös, en obearbetad 
fri nyttighet och skogsåverkan 
var därför ett mindre svårt brott 

26än stöld. straffet var alltså be-

tydligt lindrigare och de skam
straff som vid denna tid följde 
på stöld, två timmar i halsjärn 
vid skampålen och uppenbar 
kyrkoplikt, stadgades inte för 
åverkan. Det ansågs tydligen 
inte särskilt skamligt att åverka 
i skogen. Långt senare, 1875, 
blev mer omfattande skogså
verkan rubricerad som stöld , 
med mycket strängare straff. 

Den här studien omfattar 
Skellefteå gamla storsocken, 
cirka 67 kvadratmil. Efter 1875 
utgår dock Norsjö socken ur 
mitt material samt delen söder 
om Skellefteälven. Källor är 
från början Skellefteå härads
rätts dombok och efter 1857 
handlingar från det Domän
verksarkiv som tidigare fanns i 
Skellefteå och nu delvis finns 
i Landsarkivet i Härnösand. 
Sammanhängande dombok 
finns bevarad från 1635, varför 
jag valt att börja med detta år. 
Skellefteå revir inom Domän
verket försvann 1984, genom 
sammanslagning med grann
revir, vilket kan vara en lämplig 
slutpunkt. 

1635-1758: Kronoskog 
nämns ej 

Redan 1639 kom första målet 
i domboken om intrång i skog: 
"Erich Jönsson i Drengzmark 
beswär öfwer sin Granne Am
broas Joonsson och hans brö
der det de giöra honom stoor 
intrånghin på hans skogh." 

Men detta avsåg alltså en
skild skog och berörs inte här. 
Sedan följde ett fåtal mål an
gående olovlig nävertäkt och 
dylikt, men allt inom enskild 
skog. Om allmänningsskog el
ler kronosko~rär det aldrig tal. 

Trots att Gustav Vasa redan 
1542 dekreterat att "Sådana 
ägor som obyggda ligga höre 
Gud, Oss och Sveriges Krona 

till" ser det inte ut att finnas nå. 
gan skog i Skellefteå som kal
las allmän, i varje fall syns inte 
intrång i sådan skog i dom. 
boken. Det var väl ingen brist 
på skog, inte ens lättillgänglig 
skog av önskad sort. 

Ett tecken på allmän skog 
fanns dock. Aren 1666 och 
1730 upplästes på tingen 
skogsordningen av 1664, som 
bland annat handlar om lands
,härads- och sockenallmän
ningar och där skogsåverkan 
nämns. 

Tingsallmogen har knappast 
känt till dessa begrepp och 
har nog inte begripit vad som 
upplästes, om den ens hört på. 
1758 syns brottet åverkan för
sta gången i domboken, men 
gäller då skatteskog och från 
sådan bortses ju här. 

1758-1800: Kronoallmänning 
nämns, men osäker 

Tjäran var en mycket viktig 
skogsprodukt och mot slutet 
av 1700-talet började tjärve
den kanske ta slut inom byar
nas egna skoga~ så att ljä~ 
brännarna måste ge sig ut på 
ett nytt område, kronoallmän
ningen. Ar 1758 dyker detta 
begrepp upp i domboken. Då 
begärde några bönder att få 
ta tjärved på en sådan allmän
ning norr om Varuträsket mot 
ersättning till kronan . 

Konungens Befallningsha
vande i Umeå (KB) skulle be
sluta härom, men remitterade 
frågan till tinget för yttrande. 
Rätten avstyrkte med motive
ringen att där troligen skulle 
anläggas nybyggen och ny
byggarna behövde tjärbrän
ningen för sin försörjning . Men 
på annat håll upplät KB snart 
rätten att ta tjärved. 

Enligt Kungl. Maj :ts brev 23/2 
1739 fick kronoallmänning an-
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vändas som timmerskog för 
finbladiga sågar. Dessa gav 
större utbyte och bättre pro
dukter än de tidigare grovbla
diga och prioriterades därför. 
1 Skellefteområdet anlades i 
slutet av 1700-talet en lång 
rad finbladiga sågar med rätt 
att ta sitt timmer ur kronoskog 
mot viss ersättning, "stubbö
ren". Dessa skogar kallades 
"stockfångstskogar" eller "pri
vilegieskogar". Även några få 
grovbladiga sågar fick, egen
domligt nog, dock stockfångst 
på kronoskog. 

1769 hölls syn inför anläg
gandet av den första finbladi
ga sågen i socknen, Brännfors 
såg. Den skog där sågen skul
le få ta sitt timmer kallades då 
allmänning, inte kronoallmän
ning. Den lokala uppfattningen 
om kronans rätt till skog var 
osäker. Detta framgår av sy
nen 1770 inför anläggandet 
av nästa finbladiga såg, Le
jonström. Synerättens uppgift 
var bland annat att undersöka 
om sågen kunde bli till skada 
för någon. Därvid protestera
des mot att sågen skulle få ta 
sitt timmer från kronoallmän
ning. Någon avvittring som 
klart skilde böndernas skogar 
från kronans hade ännu inte 
skett. Det var förresten oklart 
om överloppsmarken skulle bli 
krona-, härads- eller kanske 
sockenallmänning. 

Prosten Högström, som ta
git ledningen i sågbolaget, 
framhöll att man här på trakten 
inte känt till begreppet krono
allmänning, men att kronan 
ostridigt hade rätt till den mark 
som blev över sedan byar och 
skattehemman fått sina områ
den bestämda vid avvittringen. 
Prosten var riksdagsman och 
höll sig väl underrättad om hur 
skogsfrågorna behandlades 
på andra håll. 

Men var låg kronoallmänning
en? Mellan byarnas skogar var 
det i allmänhet överenskomna 
eller domfästa rågångar, men 
mot kronoallmänningen var 
gränsen ofta tveksam. 

När det nu började bli klart 
att det fanns kronoskog och att 
det inte var tillåtet att röra den 
skogen utan tillstånd , började 
landsfiskal och länsman åtala 
för åverkan. Men det var svårt 
att få någon fälld. Osäkerheten 
om gränser var allt för stor. För 
att få en enkel modell utfär
dade landshövding H.J Roos 
1777 en provisorisk regel: Vid 
större byar började kronosko
gen %mil från byn, vid mindre 
~ mil. Det blev ett eller ett par 
mål om året som åklagaren 
ofta förlorade. Ett exempel: 

Landsfiskal Westberg an
mälde 1787 att Drängsmarks 
byamän % mil från byn huggit 
140 furuträd avsedda för såg
timmer. Två nämndemän hade 
synat trakten, som alltså låg för 
långt från byn enligt 1777 års 
regel. Byamännen förklarade 
vid tinget att de sedan uråldriga 
tider haft en såg på platsen, en 
såg som förfallit men med KB: 
s tillstånd 1784 återuppbyggts . 
Det huggna virket var avsett 
för sågen. Då KB medgivit den 
nya sågen, kunde inte regeln 
om % mil från byn gälla. Sko
gen måste anses tillhöra byn 
och "varder byamännen från 
landsfiskalens tilltal befriade". 

1800-1857: Avvittring ger 
klara gränser 

1780 utfärdades en avvitt
ringsstadga för Västerbotten, 
antalet lantmätare utökades 
och under l700-talets slut av
vittrades de flesta större kust
nära byar. Detta innebar att 
de fick klara gränser mot kro
noallmänningen. Nu blev det 

säkrare för länsman att åtala 
för skogsåverkan. Ofta var det 
sådana som av KB fått rätt att 
ta skogsprodukter på allmän
ningen som var angivare. Den 
som arrenderade ett tjärveds
område på kronomark reage
rade givetvis om någon obehö
rig kom in där och tog stubbar 
och rötter. 

sågbolagen protesterade 
självklart om utomstående 
högg timmer på deras privile
gieskog. l något fall hade såg
ägarna hos KB även skaffat 
sig rätt till tjärveden inom sitt 
skogsfångstområde. Denna 
rätt kunde de sedan upplåta åt 
andra. 

Men det var inte bara kro
noallmänningen som skulle 
bevakas av länsman. Skogen 
på kronanybyggen och kro
nohemman fick användas fritt 
till husbehov. För avsalu kräv
des KB:s tillstånd. Här fanns 
många överträdelser att be
ivra. l början av perioden blev 
det kanske 2-4 mål om året. 
På slutet är domboken full av 
åverkansmål, 40-50 om året. 
På 1840-talet dyker ett nytt s or
timent upp bland målen. Det är 
pottaskved, lövträdsved, som 
ibland åverkas på kronoall
männingen. Men den försvin
ner snart. På 1870-talet är det 
helt borta. Aren 1856-57 fick 
åklagarna hjälp av löjtnant C.G 
Engeström, som av justitie
kanslern var särskilt förordnad 
i åverkansmåL Han arbetade 
också i Umeåområdet, kanske 
på fler håll och hans ersättning 
var troligen endast de andelar 
av böter och förverkat virkes 
värde domstolen tilldömde ho
nom. 

sågtimmer och tjärved var 
vad som vanligen åverka
des, men det förekom allt från 
skeppsvirke till näver. När två 
inhysesmän åtalades för att ha 
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åverkat två lass löv på krono
allmänning har kanske åkla
garen varit allt för nitisk. Inhy
sesmän hade ingen del i byns 
samfällda skog och kunde för
bjudas att där ta löv till boska
pens vinterfoder. De tvingades 
kanske därför ut på kronoall
männingen. 

Inte ens på byns egen skog 
fick bönderna vara ifred från 
"kronobetjäningen". Ämnen till 
master och storverksträd skul
le inbjudas till kronan innan de 
fick avverkas och säljas. Detta 
kallades också åverkan och 
var väl inget vanligt brott, men 
förekom. Ett exempel: 

På byns samfällda skog i 
Kusmark hade 1825 några 
bönder fällt bland annat någ
ra träd som givit master un
gefär 18 meter långa och 22 
centimeter i Iiiiänden utan att 
hembjuda dem till kronan. De 
hade sålts till kapten Johan 
Sandström på Karlgård, vilken 
drev varvsrörelse. Efter ett par 
uppskov på tinget, det var två 
ting om året och varje uppskov 
uppsköt avgörandet ett halvår, 
kunde häradsrätten k o n s t a
te ra att masterna var för klena 
enligt 1805 års skogsordning 
och inte behövde hembjudas 
till kronan. 

De finbladiga sågarnas timmer
hygge på sina privilegieskogar 
kontrollerades dåligt eller inte 
alls. Att avslöja deras åverkan 
på kronoallmänningen kunde 
ge stor inkomst till åklagaren 
som fick andel av böter och 
beslagtaget virkes värde. Flera 
försök gjordes, men åverkan 
var svår att bevisa. Här är ett 
av de större försöken. 

Vid hösttinget 1833 ankla
gade länsman Bjuhr ägarna till 
Lejonströms såg för att åren 
1832 och 1833 ha fällt fler tim-
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Finbladiga sågar i Skelleftetrakten med tillståndsåret angivet. En såg vid varje älv. 

merträd på kronoallmänningen 
än sågens privilegier medgav, 
alltså åverkan. Lejonström 
ägdes dessa år av brukspa
tron D. R. Meuller i Umeå och 
fältkamrer L. A. Wallmarks ar
vingar i Stockholm. Bjuhr hade 
vid tinget inga direkta bevis att 
komma med och målet upp
sköts. Till vådinget 1834 hade 
han som vittnen kallat alla som 
huggit timmer åt sågen aktuella 
år. Många hade kommit, 26 av
lade vittneseden och berättade 

hur många timmer de huggit. 
Sågens timmertummare hade 
räknat in virket och Lejonström 
hade betalt arbetet. 

Tummaren hade räknat drygt 
18.000 stockar varje år som 
alla var huggna nedanför lapp
marken inom ett område där 
tillåtna trädantalet var 2 000. 
Om varje träd gav två stockar 
borde tillåtna timmerfångsten 
vara 4 000 stockar per år, allt
så en uppenbar överavverk-



ning. Nästa ting kom länsman 
med ytterligare sju huggare. 
Men nu började han äntligen 
förstå att det inte var antalet 
stockar han skulle visa utan 
antalet träd. När huggarna till
frågas härom vet de i allmän
het inte. Ett träd kunde ge en 
stock eller två, någon gång tre. 
Länsman ville nu återigen höra 
alla huggarna. För att slippa 
samla dem till tinget hördes de 
en söndag vid kyrkorna i Nor
sjö och Skellefteå. Till kyrkan 
skulle de ju ändå. Men trädan
talet visste de sällan. 

Sedan blev det avbrott därför 
att häradsrätten avstängt Bjuhr 
från tinget för oskicklighet i flera 
andra mål. Svea hovrätt åter
tog honom dock och 1836 gick 
rätten igenom hela materialet 
och dömde Lejonströms ägare 
att böta 1 817 rd r bco treskiftes 
till kronan, häradet och åklaga
ren. Dessutom skulle de 1 363 
träd som säkert huggits utöver 
tillståndet ersättas till kronan. 

Utslaget överklagades givet
vis av herrar sågägare. Även 
länsman överklagade. Hovrät
tens utslag kom i maj 1838. 
Bland parternas alla argument 
hade påpekats att Wallmarks 
änka och sonen i ett tidigare 
gifte, som haft små andelar i 
sågen 1833, aldrig blivit stäm
da till Skelleftetinget. Dessa 
bodde i stockhalm och visade 
sig vara svåra att stämma. När 
så äntligen skett hade pre
skriptionstiden överskridits. 
Länsman gav då upp och full
följde inte målet som pågått i 
elva år. 

Även enkla mål om åverkad 
tjärved tog ofta tid. Här är ett 
exempel: 

Ar 1797 gav KB kronabon
den Johan Jonsson i Blåfors 
tillstånd att på en trakt nära 
Aby älv, vid Lundfors , för tjär-

tillverkning använda 500 en
betslass av torrträd, stubbar, 
rötter och vindfällen under tre 
år med betalning till kronan av 
markegångsvärdet av var 16: 
e tunna tjära han tillverkade. 
Sedan de tre åren var slut fort
satte dock Johan och stämdes 
av expeditionskronofogden N. 
Clausen till hösttinget 1820 för 
att till avsalu ha åverkat 55 lass 
tjärved på kronoallmänning. 

Johan kom dock inte till ting
et utan skickade bud med sin 
dräng att husbonden på grund 
av en tillfällig skada inte kunde 
inställa sig. Uppskov till nästa 
ting. 

På vårtinget 1821 fanns sva
randen heller inte tillstädes. 
Åklagaren hade själv besökt 
honom och funnit honom sjuk. 
Uppskov. 

Vid hösttinget samma år 
hade svarandes dräng med 
sig en skriftlig inlaga. Där kla
gar han över att målet lagts på 
en sådan tid att han inte hunnit 
tillbaka från sin resa söderut 
Sen beskyller han kronabetjä
ningen för att vara ondskefull , 
räknar dit även de nämndemän 
som synattjärvedtäkten. Johan 
var helt säker på att trakten 
skulle tillföras hans hemman 
då avvittringen i framtiden blev 
klar. Det var därför han fortsatt 
tjärbränningen. 

Rättens utslag blev att Johan 
Jonsson åverkat på kronoskog 
och därför skulle böta 1 skilling 
för varje tjärvedslass eller totalt 
1 rdr 7 sk specie samt ersätta 
kostnaderna i målet med 7 rdr 
24 sk samma mynt Då sva
randen i sin skrift missfirmat 
åklagaren fälldes han att böta 
ytterligare 3 rdr 1 sk spec. 

~:r~ 

Domänverket tar över 1857-
1984 

De många åverkningarna samt 

Domänverkets beslogsstämpe/. 

det snabbt ökande virkesvär
det på 1850-talet medförde att 
skogsbevakningen och skogs
skötseln på kronoskogarna 
borde förbättras. Den 24 april 
1856 beslutade Kungl. Maj:t 
att i Västerbottens län skulle 
förordnas en jägmästare och 
två överjägare samt sex skogs
uppsyningsmän. De skulle 
fullgöra de uppdrag och för
rättningar som av Konungens 
Befallningshavande i skogs
hushållningsfrågor anbefallde. 

De nya tjänstemännen hade 
KB till chef. Kammarkollegiet 
var central skogsmyndighet i 
landet. En av de nyanställda 
överjagarna hette Hjalmar 
Grahl. Han fick sig tilldelat 
"Tredje reviret av Västerbot
tens län" med Skellefteå som 
stationeringsort och tillträdde 
sin tjänst i början av 1857. Till 
sin hjälp hade han två skogs
uppsyningsmän, Karl Gustav 
Karlman, Klutmark och Per 
Sjöström, Norsjö. Reviret om
fattade hela gamla Skellefteå 
socken, cirka 67 kvadratmil. 

överjägare Grahl slog sig ner 
nära kyrkan i Skellefteå, bygg
de senare ett stort hus inne i 
staden. Han hade genomgått 
skogsinstitutet i stockhalm 
och arbetat i Mellansverige 
på olika håll innan han kom till 
Skellefteå. Den 31-årige över-
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jägaren skulle med sina två 
medhjälpare beivra överträdel
ser av skogsförfattningslagar
na och jaktlagarna. Han skulle 
dessutom utsyna de finbladiga 
sågarnas privilegieträd. Det är 
ovisst om detta skett tidigare. 

Så gav sig den nye över
jägaren med någon av sina 
uppsyningsmän ut på reviret 
i mars 1857. Man kan nästan 
följa honom i den bevarade 
konceptboken. strax bortom 
Medle by fann de 14 sparrar 
avverkade utan tillstånd på 
kronoallmänning. Virket togs 
i beslag, det vill säga försed
des med beslagsstämper se
dan skulle KB i Umeå besluta 
vad som skulle ske. Vanligen 
såldes virket på offentlig auk
tion. På kronohemmanet sten
sjön beslagtogs 290 sparrar, 
på kronomarken Bränntjärnli
den vid Tvärån 31 O sågtimmer 
osv. Auktion utlystes genom 
kungörelse i kyrkan eller an
nons i tidningen och skedde 
vanligen i sockenstugan. Kö
peskillingen tillföll kronan men 
åklagaren-överjägaren skulle 
ha viss del därav, vanligen 20 
procent. Sen skulle åverkaren 
om möjligt uppspåras, åtalas 
och dömas. För full bevisning 
krävdes två samstämmiga, 
ojäviga vittnen och det var na
turligtvis ofta svårt att få folk att 
vittna mot sina grannar hemma 
i byn. Beslagtaget virke som 
inte kunde säljas till rimligt pris 
onyttiggjordes genom sönder
huggning för att inte genom 
försäljning till underpris upp
muntra till vidare åverkan. 

1859 inrättades skogssty
relsen som central skogsmyn
dighet i landet, vilken ersattes 
1883 av Domänstyrelsen. Men 
KB hade länge hand om eko
nomin. Grahl blev 1870 jäg
mästare och reviret fick namnet 
Skellefteå revir. Skogsuppsy-
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Första annonsen om beslagtaget åverkat virke. Skellefteå Tidning den 8 april1857. 

ningsmännen blev fler och fler 
och fick titeln kronojägare. 

Ar ut och år in beslagtogs 
åverkade skogseffekter av alla 
slag: sågtimmer, bjälkar, spar
rar, skeppsrötter, mastämnen, 
skeppsplank, tjärved, tjära, 
hustimmer och ett mindre bo
ningshus (Tallberg). "Allmo
gen hyser den åsikten att det 
egentligen icke är någon för
brytelse eller någon skam att 
olovligen tillägna sig kronans 
växande skog", skriver Grahl 
och det skall ta lång tid innan 
den åsikten överges. 
Antalet åverkansmål var stort, 

274 åtal under femårsperioden 
1866-1870. Grahl måste långa 
tider vara på tinget, i länet 
hade Skellefteå revir ofta de 
klart största volymerna åverkat 
virke. 1870 beslagtogs drygt 
25.000 kb~}.~ ungefär dubbelt 
så mycket som den ordinarie 
planenliga avverkningen. 

l Norrbotten förekom vid den
na tid också stora åverkningar. 

På Piteå Norra revir, strax norr 
om Skelleftegränsen var det 
särskilt livligt. Jägmästaren 
där, C. E. Degerman, försökte 
på allvar att stävja hantering
en. Han anlade till exempel 
en bom över Abmoraälven för 
att hejda åverkat flottgods. Då 
åverkarna hotade att spränga 
bommen skaffade han dit mili
tär för bevakning. Men Deger
man provade inte bara hårda 
tag utan förmådde också alla 
virkesköparna 1871 att kom
ma överens om att inte längre 
köpa åverkat virke. Sen blev 
det lugnare. 

En förutsättning för de olaga 
avverkningarna var givetvis 
att det fanns köpare till virket. 
1870-talets början hade en 
strålande trävarukonjunktur 
med 187 4 som prismässigt 
toppår (1870-71 års fransk
tyska krig) . Virkesefterfrågan 
var säkert storartad, men re
dan 1878-79 blev det kris i 
skogsnäringen. 



1871 skrev Västerbottens 
landshövding att straffet för 
åverkan som "alltid stannat vid 
böter har varit föga avskräck
ande, helst böterna i de flesta 
fall i brist på utmätningsbara 
tillgångar hos den sakfällde, 
förvandlats till vatten och bröd 
och allmogen i allmänhet an
ser denna bestraffning lika li
tet vanhedrande som sjelfva 
åverkansförbrytelsen. " 

Ett par exempel på åverkans
mål vid denna tid : 

Tjäran i Källmyrberget: 
september 1857 togs 77 tun
nor tjära i beslag på krono
allmänning vid Källmyrberget 
i Norsjö socken. Sedan två 
man anställts för bevakning av 
tunnorna i väntan på försälj
ning genom auktion "så hafva 
flera personer, beväpnade 
med skjutgevär under natten 
den 24:de sistlidne septem
ber ankommit till stället och 
lossat trenne skott utan att lik
väl något träffat vaktkarlarna, 
som dock blefvo nödsakade 
att lämna platsen och tjäran, 
vilken af våldsverkarna sedan 
därifrån bortskaffades." 

Misstanke om vilka som tog 
hand om tjäran fanns och det 
blev till slut två mål vid tinget, 
ett mot dem som tagit tjärved 
utan tillstånd och ett om "våld
samheter vid återtagande af 
den af tjäruveden tillverkade 
tjäran". 
Överhyggetvid Rislidsälven, 
som numera kallas Klintforsån. 
Där låg sågarna Nyholmsfors 
och Klintfors som hade gamla 
privilegier på ett antal timmer
träd, 240 + 1100 varje år. Vid 
överjägare Grahls resor utef
ter älven, 1857-1858, uppräk
nades där ett al lt för stort antal 
sågtimmer. KB föreskrev be
slag på övertaligt virke. 

sågägarna hade många 
invändningar mot beslaget, 
bland annat skyl lde man på 
hovkamrerare Nils Clausen 
som nyss avlidit. Överjägare 
Grahl svarade att den som full
bordade Clausens i livstidens 
påbörjade förbrytelse borde 
kunna ställas till ansvar. Det allt 
för stora antalet timmer förkla
rades bland annat med att det 
blivit tre timmer ur varje träd. 
Grahl bemötte: Klagoskriftsför
fattaren synes "haft någon be
skrifning över Amerikas ursko
gar för ögonen". Knappt två 
timmer kan erhållas ur varje 
träd, ansåg han. 

Vid beslagsauktionen blev 
6 505 stockar osålda . Ny auk
tion gav samma resultat. över
jägaren föreslog då sänkt rikt
pris, timret var klent, avlägset 
beläget och bevakningen drog 
"inte ringa kostnad". 
Grahl bör ha varit skicklig i 
jobbet för 1872 befordrades 
han till skogsinspektör, det vill 
säga chef för länets alla revir, 
som nu blivit fler. Efter 30 år i 
Västerbotten var han utsliten, 
fick tjänstledigt och flyttade till 
Stockholm. 

Efter Grahl kom en period 
med korta förordnanden, men 
1877 kom en förvaltare som 
stannade desto längre, Her
man Lagerquist, som slutade 
först 1906. Vid denna tid blev 
avvittringen klar även i inlandet 
med klara gränser mellan kro
nomark och bondeskog. En del 
av kronans marker blev stock
fångstskogar där sågverken 
fick ta sina timmerträd, men 
största delen blev kronoparker 
där nu också viss skogsvård 
började bedrivas. 

Skogså}f~rkan minskade 
inte. l början av Lagerquists 
tid var det mest tjärved . Nå
got år hade Skellefteå revir de 
största tjärvedsbeslagen inom 

Domänverket. Under slutet av 
perioden ökade beslagen av 
sågtimmer så att reviret under 
1890-talet och därefter ofta 
hade de största beslagen av 
åverkat virke. 

Exempel: 

1891-1895 Skellefteå revir 
7 032 kbm, 76 åverkansmål, 
1903 Jörns revir 452 kbm, 
1905 Jörns revir, 621 kbm 

Enligt vad sonen till en av La
gerquists kronojägare berättat 
för mig ansågs Lagerquist helt 
oduglig på att sköta skog, men 
mycket duktig på att spåra och 
åtala åverkare. Och det blev ju 
huvudsaken i hans jobb. 

Efter Lagerquist följde jäg
mästarna i lång rad. Åverkan 
minskade, men bevakning var 
länge en viktig del av arbetet 
inom reviret. Ar 191 O skrev 
jägmästaren: "Averkan sker 
numera ingalunda av nöd utan 
mest av snikenhet. Befolkning
en anser icke olovlig avverk
ning på kronomark såsom en 
förbrytelse i vanlig mening". 

Här är ett exempel på en 
storavverkning: 

Alsåavverkningen 1896. 
Den 4 april1896 avgår ett stats
telegram till stinsen i Jörn. "un
derrätta godhetsfullt snarast 
min bekostnad kronojägare 
stenberg afhemta rekommen
derat tjenstebref anländande 
jörns station onsdagståget 
lagerquist". Ett liknande tele
gram gick till Myrhedens sta
tion. Brevet meddelade om 
trolig åverkan vid Alsån, en 
flottled som mynnade i Byske 
älv. Kronojägarna med extra 
bevakare finner vid Alsån att 
en mycket stor mängd såg
timmer olovligen avverkats 
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och körts ner på isen där det 
intummats av två köparebo
lag. Isen kommer snart att tina 
och flottningen ska gå. Det är 
bråttom. Så mycket timmer 
som medhinnes förses med 
beslagsstämpel . Allt medföljer 
flottningen till Syskan, det kan 
inte förhindras. 

Det ena virkesköpande bo
laget, Ytterstfors Trävaru AB, 
Byske, är villigt att köpa det 
beslagtagna timret av kronan 
trots att det nyss köpts av av
verkningslaget. Det andra bo
laget, storfors AB, Piteå, säger 
sig ha "varit o god" tro och ne
kar betala. Totalt är det 5 a 6 
000 timmer. 

Det besvärande är att de av
verkade träden varit försedda 
med reglementsenlig stämpel 
som kom från en extra beva
kare, avlurad eller frånstulen. 
Bevakaren avskedas omedel
bart. Så åtalas 14 personer 
från trakten för "olofligt skogs
hygge". Häradsrätten dömer i 
juli 1899 till böter. Efter över
klagande kommer Svea hov
rätts utslag 1900, de åtalade 
frikännes. Jägmästaren över
klagar till H D, men även där 
frikänns avverkningslaget och 
jägmästaren gick miste om ett 
mycket stort beslagsarvode. 
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En mindre händelse strax efter 
1900: 
Ar 1909 åtalades kronojäga
ren C. G Stenberg vid härads
rätten av en Missenträskbo, X, 
för att Stenberg vid Jörns sta
tion beslagtagit 29 sliprar som, 
enligt hans mening, kom från 
träd olovligen avverkade på 
kronoparken Månghörningen. 
På fråga i rätten hur han kunde 
veta detta svarade Stenberg 
att han haft vissa märken på 
träden så att han kände igen 
dem. Dom blev: Då X inte kun
nat styrka sin äganderätt till 

sliprarna lämnades hans krav 
utan avseende, beslaget stod 
alltså fast. 

Sedan X överklagat domen 
återförde hovrätten målet till 
häradsrätten för att Stenberg 
där skulle kunna förebringa 
sin bevisning. l januari 1911 
tas målet åter upp. Stenberg 
har två vittnen, e krj C. Fahl
man som i december 1908 och 
vårvintern 1909 följt honom vid 
bevakning på kronoparken 

Månghörningen och där sett 
att träd leviigen avverkats hös
ten 1908. l närheten hade på X: 
s mark funnits flera högar med 
sliprar men där hade ingen av
verkning skett under 1908. Det 
andra vittnet hade av sin son, 
14 år, hört att denne på anmo
dan av X undertecknat ett intyg 
med faderns namn. Vad som 
stod i intyget visste han inte. X 
hävdade att sliprarna kom från 
ett annat av hans skogsskiften. 
Stenberg begärde sedan upp
skov för att ytterligare kunna 
styrka varifrån sliprarna kom
mit. Domstolen medgav detta. 

Men någon fortsättning blev 
det inte. l mars 1911 tog X till
baka sina yrkanden i härads
rätten och som ersättning för 
havda kostnader betalade X 
till Stenberg 170 kronor. 

På en papperslapp (från 
1909?) bland stenbergs pap
per står antecknat att han köpt 
"märken för märkande av från 
krp olovligen huggen sliper". 
Det var väl troligen något så
dant "märke" som gjorde Sten
berg säker på att de 29 sliprar
na kom från kronoparken, men 
att han inte velat tala så myck
et därom i Häradsrätten. 

Man skulle kunna tro att en 
kronojägare,:.som bland annat 
hade till yrke att bevara sko
gen mot åverkan borde vara 
illa omtyckt i bygden. Men så 
var inte fallet med Stenberg. 

Han valdes till kommunala 
uppdrag och ansågs allmänt 
som en hedersman. 
Under första hälften av 1900-
talet upphörde äntligen åverk
ningarna, men fortfarande 
finns åverkan i Brottsbalken 
(12:2): "Den som i skog och 
mark olovligen tager växande 
träd eller gräs eller, av växan
de träd, ris, gren, näver, bark, 
löv, bastm ollon, nötter eller 
kåda eller ock vindfälle ... dö
mes för åverkan om brottet ... 
är att anse som ringa". Grövre 
tillgrepp i skogen bedöms som 
stöld. 

Under den tid jag arbetade 
i Skellefteå revir, 1955-1983 
blev ingen åtalad för skogså
verkan. Kan det bero på att vi 
inte haft ögonen med oss, att 
vi inte varit tillräckligt skärpta? 
Eller förekom inte brottet? 

Sammanfattning 

1635-1758: Skogen mellan 
byarnas skogsområden var 
tydligen en fri nyttighet, kro
noallmänning nämns ej i dom
boken. Alltså inte heller någon 
åverkan där. Men intrång på 
enskild skog omnämns. 

1758-1800: Kronoallmänning 
omnämns, men omfattningen 
är otydlig och tveksam, inga 
klara gränser. Grovbladiga 
sågar finns sedan länge, den 
första finbladiga sågen i sock
nen får sitt privilegium 1760 
med rätt till råvara från kro
noallmänning mot stubbören. 
Landshövdingen försöker att 
med provisoriska regler avskil
ja kronans skog vilket leder till 
tvister vid häradsrätten. 

1800-1857: Avvittring har på
börjats och ger tydliga gränser 
omkring kronans skog. Läns
man ska där bevaka åverkan 



och antalet åverkansmål ökar. 
Tjärved åverkas ganska myck
et. De finbladiga sågarnas pri
vilegieträd utsynas inte utan 
avverkning sker helt okontrol
lerat. Detta ger upphov till om
fattande åverkansmåL 

1857-1984: Domänverket tar 
över kronoskogen i Skellef
teå och tillsynen blir bättre. 
Averkan är mycket omfattan
de. Huvuddelen av de första 
skogstjänstemännens arbete 
användes till att spåra upp 
åverkan och fälla åverkaren vid 
tinget. Omfattningen berodde 
mycket av virkeskonjunkturen, 
på priserna och sågbolagens 
köpvillighet Ofta var det små
saker, några enstaka stockar, 
men ibland var det hela avverk
ningstrakter om tusentals träd 
som olovligen höggs ner. Tjär
ved åverkades också. Ar 1870 
åverkades dubbelt så mycket 
virke inom Skellefteå revir som 
det planmässiga normala vir
kesuttaget. Fortfarande i bör
jan av 1900-talet förekom viss 
åverkan, men därefter var det 
snart slut. 

Skellefteå revir hade ofta de 
största åverkningarna i landet. 
Var skellefteborna särskilt fö
retagsamma eller var skogs
tjänstemännen där alldeles 
ovanligt skickliga och nitiska? 
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Pehrkällarens his
toria 

Lennart Lindgren 
Lars Jonsson 

Den 22 mars 2006 öppnades 
Pehrkällaren vid Skellefteå 
stiftsgård efter att ha genom
gått en pietetsfull ombyggnad. 
Källaren har genom tiderna 
fungerat som förvaringsutrym
me för kött, grönsaker, pota
tis, olika drycker och andra för 
hushållet viktiga varor. Denna 
unika kulturbyggnad i Skellef
teå omnämns redan 1655 i ett 
syneprotokoll, men är med stor 
sannolikhet ännu äldre. Fort
sättningsvis kommer källaren 
att användas som serverings
lokal för stiftsgårdens gäster. 

Sedan tidigare bär en av 
Skellefteås gator, liksom el-la
boratoriet vid Gampus Skellef
teå, prosten Pehr Högströms 
namn. Även namnet "Pehrkäl
laren" vill påminna om de in
satser som doktor Högström 
utfört, både som kyrkoherde 
och som vetenskapsman för 
Skelleftebygdens bästa. 

Ledamot av Vetenskapsaka
demien 

17 49 utnämndes Pehr Hög
ström till kyrkoherde i Skellef
teå, efter att tidigare ha tjänst
gjort som Gellivare sockens 
förste kyrkoherde. Under den
na tid utgav han bland annat 
standardverket, "Beskrifning 
öfwer de till Sveriges krona 
hörande lapmarker". 

strax efter sin ankomst till 
Skellefteå utnämndes Hög
ström till ledamot av Kungliga 
Svenska Vetenskapsakade
mien, där han tog plats vid 
sidan av personligheter som 
Carl von Linne och Christop-

34 her Polhem. Tillsammans med 

Syneprotokoll för prästgården från 1655. 

sin maka Catharina f. Fjell
ström mottog han samma år 
som personlig gäst konung 
Adolf Fredrik i prästgården. 
Saknaden var stor när denne 
"storman i Norrlands kulturliv" 
avled den 14 juli 1784. 

Västerbottens första äpple 

Det är under Högströms tid 
som trädgårdsodlingen blomst
rar som aldrig förr. Västerbot
tens första äpple mognar inför 
nyfikna blickar. Plommon- pä
ron- och kör~arsträd trivs till
sammans med oxlar och hass
lar. Även silkesmaskodling blir 
aktuell. Potatisen, nyheten 
bland rotfrukter framför andra 
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Pehr Högström ( 1714-1784). 

i Sverige, får med största san
nolikhet en ivrig tillskyndare i 
Högström, samtidigt som Ve
tenskapsakademien i stock
halm erhåller intressanta rap-



Pehrkällaren, 2006. 

porter. Så kommer den stränga 
vintern 1763 till följd av flera 
hårda vintrar och de intressan
ta försöken slås obarmhärtigt 
sönder. 

l samband med att en kyr
koherdefamilj lämnade präst
gården för att ge plats åt en ny 
upprättades ett syneprotokoll. 
Här ges några utdrag som be
lyser källarens historia: 

1655 
Punkt 9: Källare av sten välvd, 
med 2 dörrar och järn, ett lås 
på den yttersta. 

1705 
Punkt 15: En bod över källa
ren väster på gården, 13 5/8 
aln lång 10 ~aln bred, 11 varv 
hög, ett långt och ett stackot 
gångjärn å dörren och stock
lås. Källaren 11 aln lång, 7,5 
aln bred välvd med tegel. Käl
lardörren med gångjärn och 
stocklås. Brädkontoret i käl-

laren med stackota gångjärn 
å dörren. över källarvalvet en 
bod 8% aln lång, 7 ~aln bred . 
Källarsvalan som varit förfallen 
är nu reparerad. Sval u dörren 
med gångjärn och stocklås, 
nävertak och takved. 

1786 
Punkt 6: En källare med bod 
söder på gården. Boden be
täcker källaren och ett skjul 
ingången och trappan till källa
ren. Redan 1749 skulle den re
pareras men blev nu utdömd. 
Källaren i gått stånd . 

1800-1802 
Under dessa år byggs nuva
rande huvudbyggnad upp av 
kyrkoherde Nils Ström. l sam
band med detta försågs källa
ren med ett nytt-overbyggt tak 
och en varaktig nedgång av 
sten (granit). 

Foto Patrick Degerman 



Om i ski.Jul drankärn ni 
älva, se ska je dragga 
oppströms, 
sa tjurskalln. 

Om jag skulle drunkna 
i älven, ska ni dragga 
uppströms sa 
tjurskallen. 
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