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JUBILEUMSHYSTERI 
Arr DET 2007 ä r trehundra å r sedan Lin

ne föddes har knappast undgått någon. 

Eller att Astr id L indgren sku lle ha bli -

NATURLIGTvis HAR DET sitt intresse att anlagts stigar, rests porta ler, getts ut 

den unge Linne som hastigast pa ssera- skrifter,körtsvagnar,åktsbuss,guidats 

de Skellefteå på sin lappländska resa i i naturen och då och då har Linne dykt 

vi t hundra. Här i Skelleftebygden har juni r732, men om det är 27'i eller 276 

vi också uppmärksammat att det i å r är år seda n spelar ju fakti skt ingen roll. 

femhundra år sedan den ga mla sock- Eller ... ? 

upp i egen hög person. Tusenta ls män

niskor ha r påmints om hans gärn ing, 

hans lappländska resa och hans omätt

liga nyfikenhet, vare s ig det ha ndlade 

om m iinni skor, b lommor eller stenar. 

Och kanske kan ha n ännu inspirera oss 

att någon gång omsänder stanna upp 

och g ripas av "förundran" ! 

enkyrkan invigdes, att Skellefteå Kraft 

fyller hundra och att det likal edes ~i r 

precis hundra år sedan den fö rsta ar -

betarfö ren ingen bildades. Vi har också 

upprna nars att celebrera 150-å rsdagen 

av Gabriel Ma rklin s död; Ersmarkaren 

som blev en profi l vid universitetet i 

Uppsa la. 

SAMT IDIGT vET v 1 ju i v å ra egna och våra 

an hörigas liv hur v ik tiga de j:imna år

talen ~indå är. De fyller en funktion 

som milsto lpar och avstamp och till -

fä llen till sam ling, även om vi a lla rent 

fysiskt blir precis en dag ä ldre för vart 

dygn som gå r, oavse tt jubileer. 

OCH l VILKET FALL kommer m ånga av OSS 

lokalhistor iskt intresserade att fortsät-

ta utveck la konceptet om " Frihetstiden 
O cH DET ÄR VÄL lik ada nt med mer ab-

O cH NÄSTA AR är det dags att uppmärk- som en gu ldå lder i Skelleftebygden", 
stra kta storheter som Linne, Skel lefreå 

samma finska kriget 18o8-o9. Man även om Linne inte råkar fylla jämna 
landsförsam ling och arbetarrörelsen 

kan undra om firandet av årsdagar å r på ett tag! 
att det kan behöva s miirkesdagar med 

och jubileer alldeles båtler på att gå till 
jämna mel lanrum. Men viss ranso ne

överdrift? Håller vi loka lhistoriskt in -
ring ka nske måste anbefallas. 

tresserade på att förvandlas till kalen-

l derbita re och festfixare ? Nu när Lin- HuR H AR DET DÅ GATT med Linnejubi-
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neiret börjar gå mot si tt slut , kan det leet i Skel lefteåbygden? Ja, inte så illa, 

ju vara läge att ställa dessa frågor, till även om den särski lda högtidsdagen 

sig själv och till varandra. på Nordanå den S ju li fick stä llas in på 

Å ENAsmAN kan det förstås hävdas att grund av regn. Sa mmanlagt har flera 

varje jubileum ä r en mer eller mindre hundra personer planerat och arrang

god tycklig ta nkekonstruktion. Det blir erat Linneinspirerade aktiviteter i regi 

ju särsk il t tydligt när man inte vet när av hembygd sföreningar, trädgårdsför

en v iss kyrka faktiskt invigdes, som eningar, studieförbund, församlingar, 

den i Luleå Gammelstad, eller när Skellefteå muse~W:!, Parkavdelningen, 

man saknar dokument om till exem- Gammelstadsrådet eller SLI, Skellefteå 

pel stadsrättigheter, som i falle t Stock- Live Imperium. Det har sytts dräkter, 

hol m. Då får man i efterhand fa ststä lla satts ut skyltar, p lanterats växter, skri

ett ;)r och en dag att fira. vits artik lar och sä nts radioprogram , 

Ordförandel 
ansvarig utgivare 

SKEFO & Skelleftebygden 

RO LF GRANSTRAND 
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FEMHUNDRA AR UNDER KYRKANS 

FÄDERNA$ KYRKA l SVERIGE$ 
LAND, 

KÄRAST BLAND SAMFUND PÅ 
JORDEN! 

VIDA HON FAMNAR FRÅN STRAND 
TILL STRAND, 

FAST ÄR HON GRUNDAD AV HER
REN$ HAND 

BYGGD TILL HANS TEMPEL l 
NORDEN 

VALV 

AV: Fl.ISABETH ENGBERG. FOTO: TORD HALLIN 

NÄR VI DETTA ÅR UPPMÄRKSAMMAR SKELLEF- BESÖKER KYRKAN - HAR KYRKOBYGGNADEN 

TEÅ LANDSFÖRSAMLINGS KYRKAS 500-ÅRS JU- INTE SÄLLAN ETT STARKT SYMBOLVÄRDE. TROTS 

BILEUM TROR JAG VI ALLA INSER ATT DET INTE ATT JAG ALLTID HAR HAFT SVÅRT ATT TA TILL 

BARA ÄR BYGGNADEN l SIG SOM STÅR l FOKUS. MIG DET, l MITT TYCKE, ALLT FÖR NATIONAL

DET ÄR NÄMLIGEN NÅGOT ALLDELES SÄRSKILT ROMANTISKA SPRÅKET l JA EKLUNDS PSALM FÄ

MED KYRKOBYGGNADER, NÅGOT SOM GÖR DEM DERNAS KYRKA, BÖRJAR JAG ALLT MER FÖRSTÅ 

TILL NÅGONTING MER ÄN ENBART KULTURHIS- VARFÖR DEN ÄLSKAS AV SÅ MÅNGA. FÄDERNA$ 

TORISKT INTRESSANTA HISTORISKA BYGGNADS- KYRKA, DÄR HON STÅR TILL SYNES OBERÖRD AV 

MINNEN. ERFARENHETEN VISAR ATT DETTA T IDENS GÅNG, BLIR SINNEBILDEN FÖR TRYGG· 

INTE BARA HANDL')!t: vOM DEN REGELBUNDNE HET, IDENTITET OCH KONTINUITET l EN FÖRÄN· 

KYRKOBESÖKARENS KÄNSLOMÄSSIGA BINDNING DERLIG OMVÄRLD. 

TILL DEN PLATS DÄR HAN ELLER HON FIRAR 

GUDSTJÄNST. ÄVEN FÖR MÅNGA SOM SÄLLAN Ett nav i SOCknens liv 
ELLER ALDRIG FIRAR GUDSTJÄNST - ELLER ENS ATT DEN SYNLIGA kyrkobyggnaden kan 



ha sto r betydelse för en hel bygds iden- KYRK HEI.GERNA INNEliAR in te ba ra kyrko- inte, men vid si tt besök 1 732 vittnade 

riter ä r egentligen inre sä rski lt svå rt besök utan fyllde också en stor social den i å r högaktuell e Ca rl von Linne o111 

att fö rstå. Ända sedan t idig medeltid funktion, inte minst i en socken som att det " invid kyrkan i Skellefteå fanns 

ha r sockenkyrka n både bildligt och Skellefteå som var vä ldigt stor till ytan. en oräknelig hop av hus, li ksom en ar
bokstavligt funn its i samhii llers mitt. Man brukar ta la om att det fa nns två tig stad med vida skorstenar byggd uti 

Dä r ma n slog upp sina bopålar växte nav i människors vii ridsbi ld-hembyn tvenne gator med tvärgator bestående 

sock na r fram och ky rkor byggdes och där man levde och verkade under var- av 350-400 hus". 

urrusrades. I de .1llra fl esta fa ll va r dagen och så sockenk)'rk;w där ma n Il h KYI{KAN VAR i a ra ögsta grad en mö-
det socknens bönder som ansva rade tillbringade helg och högtid. tesplats, en gemensa m nämna re och 
för kyrkbygget, både ekonomisk t och I ANSLUTNII'G TILL ky rkbesöken träffade en idenritersskapande faktor fö r den 
Prak tiskt, med materia l och med dags- ·dd b f lk · k d 
verken. Så var det också i vå ra bygder. 

Att detta åtaga nde inte a ll tid skedde av 

man vänner och släktingar, utbytte ny- utspn a e o nmgen, som un e 
heter, städslade tjänstefolk, så lde och ho geogra fi skt långt från V:J r:J ndra och 

inre sä llan tittade snett och misstänk-köpte på marknader och auktioner och 
fri vilja förs tå r vi av landskapslagarnas 

gjorde ä renden av olika slag. De allra sa mt på invå narna i gran nbyn . 

bestä mmelser, som gav kyrkvärdarna första informel la sockenstämmorna 
rä tt att döma tredskande til l böter Under valven 

där ma n fat tade nödvändiga beslut om 
och med två ngs medel fö rm å fö rsum- OM Nu KYRKAr-.: är mer än själva kyrko-

sockengemensa m ma angelägen heter 
liga socken män att fullgöra sin del av byggnaden blir der också väsentligt 

ägde förmodligen rum på kyrkbacken 
arbetet när socknen skulle förses med 

långt innan sockenstugor hörjade byg-
kyrka. gas och laga r om sockenstäm ma och 

MEN OF.T HANDLADE inre bara om att kommun al självstyrelse hade hunn it 

resa vägga r och slå va lv. Kyrkan skulle stiftas . Från pred ikstolen upplästes 
också förses med nödvänd iga inventa

rier- med tex tilier och med kyrks ilver 

så att mässa k u n dc n ras - och med en 

jordegendom som va r till räckligt stor 

för att t illgodose både ky rka ns och 

prästens behov. Först då kunde kyrka n 

invigas och biskopen sända socknen en 

präst. Med tanke på sockenbornas om

fat ta nde a nsva r för både kyrkobygge 

och utrustning ä r det inte konst igt att 

_kyrkobyggnaden har fåt t en a lldeles 

sä·rskild plats i sockenbornas hjärta och 
blivit en symbol för den lokala ident i

teten. De ha r själva byggt, utrustat och 

upprätt hå llit henne under generationer. 
1 hennes famn har de firat gudst j;inst, 

ingått äktenskap, döpt sina barn och 

begravt sina döda, som biskop Ek lund 

uttrycker det i psa lmens ord: 

ALLT FICK SIN VIGNING l KYRKANS FAMN: 

BRUDGUMMENS LÖFTE TILL BRUDEN, 

HEMMET, DE NYFÖDDAS KRISTNA NAMN, 

KÄMPARNAS FÄRD TILL DEN SISTA HAMN, 

FANAN OCH KONUNGASKRUDEN. 

kyrkliga kungörelser, som i frånv:non 

av dagstid ningar och a ndra massmedia 

utgjorde kontakten med yttervä rlden. 

ExAKT HUR LÄNGE det har funnits kyrk

stugor i anslutni ng till kyrka n vet vi 

att få veta mer om vad som tilld rog sig 
inom dess viiggar. Vad hände egentli

gen den där fredagen, den I9 feb rua ri 
1507, niir iirkebiskop Jacob Ulfsson 
hade rest den långa vägen frå n Upp
sa la för att in viga den nya stenky rkan 
i Skellefteå. Det ka n vi tyvärr ald rig få 
reda på eftersom det inte fi n ns någ ra 
sk riftliga kä llor som berättar om vad 
som t illdrog sig i samba nd med kyrko-



invigningen. De äldsta dokumenten i 

landsförS<1ml ingens kyrkoa rkiv är kyr

korii kcnskapcr friin 1544. 

I NTE HF.u F.R 16oo-ralct ä r särskilt väl-

cus Sundström gravplats i stora gå ngen bde ungdomsläktaren . Som om detta 

mot erläggande av en och två tred je- inte var till räckl igt tillkom ytterligare 

dels riksda ler t ill kyrkan. Det var dock tv:l läktare mot slutet av 177o-talet, en 

långt ifr:111 nlla sockenbor som fick sin ny orgelläktare och ytterligare en läk

grav inne i kyrkobyggnaden . De allra rare framme i koret. 
dokumenterar. fran 1725 finns emel

fl es ta fick sitt vilorum på kyrkogå rden 
lertid kyrkoråd s- och sockenstämmo-

som omgav medeltidskyrkan. 
protokoll som kan berätta en hel del 

MI·.D srOR SANNOLIKHET va r den relativa 

trångboddheten en bidragande orsak 

om liver i och kring den gamla medel

tidskyrkan . 

MED HJÄLP AV protokollens no teringar 

k a n vi fö.rsöka leva oss i n i hur den 

ga mla medelti dskyrkan såg ut under 

UNOF.R T700-1AI ET blev det a llt mer till alla diskussioner om vem som skulle 

uppenbart att medeltidskyrkan bö rjar sitta var i kyrkan . För att undvika a llt 

upplevas a llt för trång. Befolkningeli för mycket oordning och strid om de 

i socknen ökade och a llt fl er skull e bästa platserna til lämpades ett system 

rymmas inom kyrkans väggar. Tidigt med fa st p lacering. Denna fas tstäl l-

m itten av 17oo-ralct. Där fanns fy ra under Jf1oo-ta lct hnde det gjorts en des med regelbundna intervall genom 

valv och under valven stod fasta bän- utbyggnad mor söder, men d enna t ill bänkläggning. Van ligtvis förde lades 

kar , försedda med dörrar. Väggarna trots fanns ett trängande behov av nya platserna genom lottning, men var je 

och va lven var vitrappade medan pela- sittplatser. Lösn ingen blev att bygga bänkläggning föra nledde ändå mycket 

re och dörröppningar var av regel. Al- t ill läktare. l hörjan av 17oo -ralct diskussion och fö rhand lande. Somliga 

raret, korgolvet och kortrappan bestod fanns sex läktare i kyrkan. Förutom försökte hänvisa t ill sin ställn ing i sam

också av murar tegel, med:1n kyrkans o rgelläkta ren som var belägen ovanför häller för :ltt få bättre plats, men det 

golv i övrigt va r av trä. I koret fann s sak ristians dörr på norra väggen fanns tjänade ofta ingenting ti ll. Våren 1749, 

ocksil flera g ravplatser. Den finaste två läktare i utbyggnaden mot söder, en när Pehr Högström var nyti iiträdd 

gravplatsen, invid kordörren h:1de en mot öster och en mot norr. Båda nåd- kyrkoherde i försam lingen dristade 

av socknens srormiin under l)OO-talcr, des via trappor ~d ledstänger. På var han sig till att föreslå en förändring på 

Per O lofsson, släkt med s jä lve ärkebis- sin sida om mittgången i kyrkans väs- det et ablerade systemet. Vore det inte 

kop Ulfsson. Begravningarna i korer tra del fanns de två soldatläktarna och b:ittre, tyckte han, att låta de ä ldsta i 

fortsatte unJcr hela I 7oo- talct. l au- ov:1nför dessa, över hela kyrkans väs- fö rsamli ngen, som va r svaga till hä lsa, 

gusti 177~ bevi ljades klockaren Mar- trn del fanns högläktaren, den så kall- syn och hörsel, få de främsta platserna 

7 



"Att församlingen vintertid klagade över "för 1 

mycket mörker" är inte heller konstigt då den 
norra väggen fram till slutet av 1770-talet helt 
saknade fönster." 

i kyrkan, istä lle t för att fö rlita sig på 

den "blinda lycb" lotten ger. De äldre 

hade ju också under åren kostat på kyr

kan mer än de yngre, argumenterade 

han fortsättningsvis, va rfö r de med 

å ld erns rätt borde få de bekvämaste 

platserna .. Förslaget mortogs med blan

dade känslor. Somliga tyckte det var 

utmärkt, men efter omröstning visade 

det s ig att m a jo riteten av sockenborna 

inte va r beredda till förändring. Som ti 

digare sk ull e bänkläggningen i kyrbn 

avgöras med lottens hjälp. I kyrko råds

protokollet beskriver Pehr H ögström 

hur det gick till : 

förestöl/re försomlingt:ns ledom6ter del hon BRISTEN I'Å UTRYMME gjorde det svårt ~tt 

gjort behörig anstolt om \·ad som :iii clenno alltid hå lla strikt på de fa sta platserna. 

Förrailningen hörer, så at nu intet vidare ötor· När bä nkar stod tomma seda n guds· 

står. ön all somtliga ledamärer r stillhet förblrvo 

i .sina bönkor till dess vart b'lolo9 blir i Koret 

framkolfal .afl uttaga sina foner. 

Bonden jon Danielsson i S:orköge f:omkonr 

somt föredrog pö Socknens vögnor huruledes 

tjänsten börjat, tilläts socken bor som 

inte hade några egna platser att sätta 

sig där det fanns rum. Mot slutet av 

I700-talct skapades sittplatser på alla 

upptänkliga ställen i kyrka n för att be· 

det voro allmogen:. enhälliga bt>9öron det reda plats till så m ånga som mö jligt, 

måtte 1 deilo kyrkoprotokc!l mföros 0 11 bank/og· kvinnor till vänster (södra sidan) och 

gning framdeles( .. } måi!e vart 6:e ar före>to· miin till höger (norra sidan). 

gos, vilket e; ~agrodes PROTOKOLLEN LATER OSS också förstå att 

Sedon uppropros efter röklangden Försam· det under långa tider av å ret både var 

/ingen5 ledomöter som: :ogo sina lotter, vi/ko mörkt och kallt i kyrkan. Under tidigt 

bievo av Herr Befdlningsmon Carl Biörch 18oo-tal kan vi läsa om hur soldaterna 
År 1719 den 16 september kloekon 8 om 

öppnade och upp/osre. och sedan de blivit i beklagade sig över att de inte tilläts ha 
mor9onen foretogs bonkeläggning uti Skelleft· 

eå kyr~o efter församlingens åstundan g.;;nom 

lottkastning varvid Förehodes som föfier: 

Efter fölfallod m<.~•gonbön. 

om/inger>< posror i Cho•et 

framirödde fors· 

somt korteligen 

löngderno ontec~:ie biev de till sina ögare sina överrockar på inne i kyrkan un· 

aterstolid e. 

H 
Förröltningen slöt~ klodon in emor ett, dd för~

omlingon dimi:teradc,s." 

der vintern. De frös, då den korta uni· 

formsjackan inte fö rmå dde stå emot 

kylan . Att för sa mlingen vintertid kla· 

gade över " för mycket m örker" är inte 
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heller konstigt då den norra väggen 

fram till sluter av T77o-raler helt sak

nade fönster. Sedan tidigare fa nns 

tre fönste r i söder, ett i öster och ett 

i väster och nu tillkom även tre nya 

fönster i norr. De många läktarna 

bid rog också till att skym ma dags

ljuset. l mars 1778 beslöts der att 4 

dussin små ljusplåtar av bleck skulle 

köpas in för att ge mer ljus till dem 

som hade bänkplats under läktarna i 

den söd ra utbyggnaden. 

NAR STENKYRKAN INVIGDES 1507 fanns 

sidoa ltaren invid väggarna, prydda 

med helgonbilder. En särskilt fram

trädande plats kan vi nog förvänta 

oss att den ga mla Mariabilden och 

bilden av det helgon till vii k et kyrkan 

var invigd, Johannes döparen, hade. 

Helgonbilderna skall ha varit om

givna av utsmyckade foder, ett slags 

skåp som kunde öppnas och stängas, 

prydda med måln in gar. Så kom re

form ationen och de gam la vördade 

bi lderna började berrakras på ett 

annat s~itt. Dä rför ä r det något över

raskande att konstatera att många av 

dem fortfar;mde fanns kvar i kyrko

rummet vid mitten av I700-talet. 

Arr DmAs NARVARO dock inte var 

alldeles okontroversiell förstå r vi av 

ett kyrkorådsprotoko ll frå n den II 

august i 1751, där Pehr Högström 

talar om nödvändig heten av att en 

anst~indig a lta rprydnad införskaf

fas till kyrkan. Den dåvarande al

tarprydnaden - sa mma medeltida 

a ltarsb1 p som pryder altaret idag 

- beskrivs som mestendels bestående 

av "en hop sa mmanflickade heläten 

vi lka såsom helgon blevo i påvedö

met vidskepligen tilbedna". Efter en 

lång beslutsprocess kunde en ny al

taruppsats slutl igen tas i bruk I 782 . 

Den bestod av ett antal pelare med 

förgy llda blomsterprydnader på en 

grön marmorbakgru nd . På pelarna 

fanns o li ka symboler - urnor med 

brinnande bloss, brinnande lampor, 

knäböjande änglar omslutna av en 

sol med keruber uppe vid va lvet. På 

båda sidorna av den nya a ltarupp

satsen placerades sankt Erik , sa nkta 

Katharina, Johannes döparen och de 

övriga helgonbilderna. De behölls 

en ligt protokollen "dels för deras 

ålders skull, dels emedan a rbetet är 

efter gam la sättet gott nog och för

gy llni ngen ännu stadig" Stora korset 

sat tes på norra väggen och bakom 

predikstolen placerades sankt Gö

ran och draken. Även om vi idag 

kan glädjas åt att man förm ådde 

uppskatta och bevara de gam la bil

derna kan vi sa mtidigt konstatera att 

en ovärderlig kulturskatt förstördes 

i sam ba nd med renoveringen. För 

a tt passa in i den nya altaruppsatsen 

togs nämligen bildernas foder bort, 

de bemålade skåp de en gång stått i 

vid medeltidskyrkans a ltaren. 

Där människor möttes 
SJÄLVA GUDSTJAMTLI VET säger proto

kollen inte särskilt mycket om. Det 

van liga, regelbpdna och förväntade 

är sällan föremål för sä rsk ilda note

ringar. Protokollen säger emellertid 

desto mer om händelser och beteen

den som avvek från det förväntade. 

För där många människor saml ades 

hände det givet vis saker. Ordningen 

- eller egentligen den bristande ord

ningen - i kyrkan var en återkom 

mande tematik. Och givetvis va r det 

i n io fall av tio ungdomen som sågs 

som de t stora problemet. 

PA UNGDOMSLAKTAREN hade ky rkorå

det p lacerat en särsk ild uppsynings

man som sku lle hålla ordning under 

gudstjänsttid. l oktober 1750 stod en 

ung man ti ll svars inför kyrkorådet 

anklagad för att ha sprung it över 

bänkarna på ungdomsläktaren och 

trängt sig ner i frä msta bänken på ett 

så våldsamt sätt så att de som satt 

längst ut hamnade på golvet. I ok

tober 177.1 kan vi läsa om en annan 

yngli ng, som en söndag hade suttit 

på ungdomsläktaren och spottat ned 

på fo lke t som gick längs mittgång

en . Pojkens mor ti llsades att nästa 

lördag, vid aftonsångsringningen 

hemma i sitt hus "näpsa denne sin 

son med t jänlig husaga" i två kyrk

vä rdars närvaro. Trots många försök 

från kyrkorådets sida att statuera 

exempel, fortsatte den relativa oron 

på högläktaren "medelst t rängsel, 

hattars, mössors och böckers ned

släppande samt spotta nde på under-

q 
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sittande eller stående folk " . Det acccp- erfu lla lovade att aldrig göra så igen, 

terades inte heller att orosmomenten bestämde sig kyrkorådet att se mellan 

lämnade kyrkobyggnaden. Kring fingrarna med förseelsen . Kyrkoråders 

päsk rid 1776 hade två drängar under leda möter tog dock ti llfä llet i akt att 

gudstjänsttid setts klättra upp i klock- uttrycka i protokolle t hu r de såg på 

stapeln som stod söder om kyrkan. Två dagens ungdom och v il ka ri sker som 

kyrkvärdar klättrade efter och hi ttade följde med ett lastbart liv: 

två tonårspojka r som smitit f rå n guds

tjänsten fö r att fördriva tiden i varan 

dras sä ll skap i det gömstä lle de trodde 

sig ha funnit. Pojkarna kallades sam

ma dag in till förhör inför kyrkorådet. 

Till sitt försvar hävdade de att de hade 

blivit sjuka och därför inte ville gå in i 

kyrkan, men det hjälpte föga . Kyrkorå

det konstaterar krasst att "intet tecken 

på sjukdo m kunde förmärkas" och 

hotade med stockstra ff. Pojkarna fick 
efterhand straffet omvand lat till böter, 

tre daler kopparmynt vardera. 

"Vid detta tillföl/e yl/rede en e/le, onncn of Ky1· 

korödet den avsk}' allo rölfsiiJnTgo med rötta 

felfot emot denna hä r i sodnen tilltogonde 

osed, vorigenom ungdomen som hor heigdo· 

gorno !no b/u förledd tdi SJÖivsvå!d ollahel 

och f!ero ioste1, son; of spel oc-!1 dobbel ge· 

men/igen p/öga hava sin upprinnelse'' 

EN HEL oF.L har förändrats under de 

soo a r som har gått sed<!n den gamla 

stenkyrkan invigdes. Kyrkvärdarna 

jagar inte längre tonårspojkar på r ym-

men från gudstjänsten, det behövs 

in te längre någon uppsy ningsman på 

ungdom si ä k ta r en och stockstraffet 

STOCKSTRAFF, som ett va rna nde exem 

pel för andra, är ett inslag i kyrkol i

vet som känns helt främmande för oss 
·d U d l l Il ·är sedan länge avskaffat. Fortfarande 
1 ag. n er 1700-ta et va r c et emc er-

t .d · 1· h d k d d bb kan vi dock fästa ögonen på det gamla 1 Inte ovan 1g t oc e t un e ra a 

både kvinnor och miin. r oktober 1728 
träkorset under korvalven och fascine· 

r;~s av tigurcrna i det meJclt ida alta r· 

skåpet. Vid ett jubileum är de t nytt igt 

att påm inna sig att kyrkan inte bara är 

kan vi läsa om pigan Margareta som 

trots <'itskill iga varningar hade utebli

vit både från gudstjänst och husfö rhör. 
Då hon dessutom en ligt kyrkorådet var ett historiskt minnesmärke utan ett le· 

både bitter och arg, kivad es och trätte va nde kulturarv där det fi)rfl utna, nuet 

samt använde eder och svordomar an- och framtid en möts och smälter sam· 

såg de beslutande det vara skäligt att man. Visst har mycket förändrats, men 

hon tre söndagar i rad sku lle stocksät- fö rändr ing är också et t tecken på att 

tas. Hot om stockstraff va r det också det finns liv. När Skdlcfteå landsför· 

fråga om niir'ffe ynglingar våren 1759 sa mlings kyrka fi rar 500 år får vi inte 

hade bliv it ertappade med kortspel i bara glädjas å t själva kyrkobyggnaden, 

kyrkstaden under aftonsången. Men uta n också åt det mångfasetterade liv 

med tanke på att pojkarna än nu inte som under generationer pulserat invid 

var fullvuxna och att de mycket å ng- vägga r av sten och under valv av tegel. 



KÄLLOR OCH LITTERATUR 

Landskyrkan soo år 

Ky:kor6dc!s ocr- soc~ er.s·jrnrnons ;;rc.~·~' kc ll 

172 ... ~r 1799. S~el!eftet:J lond:döi5on·tllnus 

lyr h_;;_JI~ :v 

Hsobe--, :ngberg. "P-öste~ oO"' scr nhöllsbyg· 

~pre und'"r l b()()-,ule" i T.Jul; For;;~ r t:n uer 

Sigurd "-\·s1rcn :rsdi Uvsfröger r lopplo'1d 

Kyrkan och k:::onrso!!onen, Skrrf!er ulgrvr 0 

ov _c hon N ·.) dlurd-:!r,~J!bkop'"t 27, Urneö 

?005 

Pei!: Hög):r(;n r, 1ol w;d er, ny f0riördif.JOc) 

oilors-lofbs ;--w r ~~n in;J u:; Skellefieö kyrko. 

hållit jc:i:rle den ollr:rör no Gudst1erslen den 

I l Se:./. ör l /~'2, Shx<ho!rn l /~,3 

K.A Fellströrn, i ra··, <yr~bocken: h.slorisro 

onlecknir•g:Jr lrc'JP Skelleflebygdan, S<ellelteå 

1964. 

Carl Henrik tv\or tl'ng . rädernos ~y·~a och 

folkels sver·sb (y·kcn i kyrkove:ens~c:plrgr 

jJCr~pcktiv, S+ockholrn 1C/Q2 
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"Tal om lantmannagärningarna i Västerbot .. 
ten, särskilt i Skellefte socken" 

>>>> 
DETTA MÄRKLIGA TAL HÖLLS AV PEHR HÖGSTRÖM INFÖR VETENSKAPSAKADEMIEN DEN 1 MAJ 

1765,NÄR HAN LÄMNADE POSTEN SOM PRESES, DET VILL SÄGA. ORDFÖRANDE. TALET CITERA$ 

HÄR l VALDA DELAR UTIFRÅN KARL FAHLGRENS TEXT l "SKELLEFTE SOCKEN$ HISTORIA, DEL 1 ", 
1956. TALET ÄR INTRESSANT BÅDE SOM EN ÖGONBLICKSBILD AV TILLSTÅNDET l KOMMUNEN l 

SLUTET AV FRIHETSTIDEN OCH SOM ETT EXEMPEL PÅ HÖGSTRÖMS STR ÄVAN ATT FRAMHÅLLA 

SOCKNEN$ OCH LANDSKAPETS FRAMSTEG OCH FRAMTIDSMÖJLIGHETER. GANSKA KAXIGT MED 

TANKE PÅ ATT AKADEMIEN l ÖVRIGT ENDAST BESTOD AV LEDAMÖTER FRÅN SYD- OCH MELLAN

SVERIGE! 

OBS! REDAKTÖREN$ ANMÄRKNINGAR l KURSIVT 

PFH R HÖGSTRÖM 

"on LÄRF.R vARA vid pass halftannat städer, dem naturen i brist av annan meJplats för landsmöten och andra 

hundrade å r, sedan städer i Västerbot- o rdning sjä lv danat. Här framlockade allmännare sa mmankomster, då dess 

ten blevo an lagda. Ehuru intill den ti - behoven både sn illen och händer att hamnar och havsbyar, innan städerne 

den inga egenteliga gränsor kommit att sysselsätta sig med gagnande göro- bleyo anlagde, räknades ibland landets 

sättas imellan lant-och stadsman nanä-· må l, k~:~nnandes man av deras handa- fördelaktigaste handelsplatser, varest 

ringnr, finner man dock, huru folkets verk-sa mt deras därpå anvä nda flit och tillika idkades fl ere av de oundgängli

sni llen redan börjat lägga därtill grun- konst än i dag uppvisa en hop märk- gasre niiringar, så hava dess invå nare 

den genom en tilltagsenhet att utom värdiga vedermälen, dem dock tiden i sena re tider med den framgång i syn

lantbruket underhjälpa sina behov småningom utplå nar. Arr förtiga våra nerher idkat åkerbruket, att de ur jor

genom idka nde av handel, slöjder och vackra och r ymliga stenkyrkor, som den hämta sin egen föda och jämväl 

andra borgerliga näringsfång. den tiden både byggdes och pryddes, underhålla både civi l-, militär- och 

UTI DE llELÄGNASTE hamna r åboddes samt andra prov av en större välm åga ecklesiastikstaterne samt i goda år 

vissa byar av de så kallade birke- eller och tilltagsenhet, kan man ibland den undertiden kunnat till staden något 

bottnekarla r, vilka dreva en så fördel- tidens kvarblevne smärre idoghersmär- spannmå l föryttra. Nu för tiden räknas 

aktig handel, att de därmed förmådde ken räkna ett slags tryckte tapeter, dem i socknen omkring 450 hemmensbru-
111an kallade V;.;gg1·)onader ' 'arav ga1nla k~r··, s·<>m b··l1<> 1)-o h"la mant.~l, utorn både understödja lambruket och järn- ' ... itlf ' < ' ... ~ ~ '" " 

stycken i-innu finnas här och där i sock 128 kncktctorp och några inhysongar, 

varandes hela socknens m änniskoanral 

vid pass 4 2 00 personer. 

väl uppmuntra de övriga med borger-
narna och dem man genom traditioner 

lig näring närmare förbundna hante
visst vet varit gjorda i landet. 

ringar. Dessa hemman, som då höJlos 

i mycket pris, voro i själva verket små soM DENNA socKI:N fordom var en sam- AV ALLMOGEN i Skellefta socken under· 

12. 
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PEHR HOGSTROM 

hållas vid pass .3 _>oo kor förutan oxar ning. Av Skellefta och Piteå socknar rest man nyttjar samfälld skog, genom 

och yngre boskap samt utom vad av hava på fyra år utgått: 20 952 tunnor överenskommelse utsatt ert visst famn

soldater samt krono- och socknebe- tjära, 48 702 tolfter enkla furubr~ider, ta l av tjäruved och tolftetal av bräder, 

tjänte med hantverkare och inhysingar 13 538 rolfte r dito halvbotten samt av som årligen få tillverkas och sågas efter 

underhållas. Getter nyttjas av allmo- granbräder 5 7 22 tolfdtcr enkla och 

gen i de byar, varest man ej genom 1 qo halvbotten. Med skogarna hus

överenskommelse dem föryttrat. Får hålles dock i detta målet skickeligen. 

födas mest för ullens skull, som dels Emedan a llm ogen själv idkar denna 

användes till egit behov, dels väves till näring, har man i de fleste bya r, va
val mar att försäljas å t borgerskapet till 

lappmarkens behov. Hästar finnas 3V 

gott och härdigt slag, och har Skellefte 

sockens av ålder blivit hållit för det 

bästa. 

IFRAN SKELLEFTA SOCken hava på 4 år Ut

gatt 550 tunnor salt lax, 1 408 st rökta 

laxar, 3 096 st rökta laxöringar eller 

och·!, 299 tunnor sal t sik och 890 lis

pund torr fisk. 

ÄL G AR ÄRO UTÖDDE, och vilda renar hava 

jämväl de senare blivit sä llsyntare. l de 

övre delarna av socknarna finnas goda 

skyttar och björnkarlar. Ehuru jakt 

och djurfånge börjar riiknas ibland de 

svagare näringar, vångöres dock ännu 

soml iga år flitigare efter hermeliner, 

ikornar, riivar etc. , som föryttras til l de 

handlande. 

STö RRE NYTTA gör sig allmogen av sko 

garna till t jäntbränneri och brädsåg-

GS 
•l.:f?J . .!lJ,.~,;.,'J,~ ,h. rt toclt 
' . 7:J'rkr·lr~J'r'~~ , ,.J'J:r:llrtl. t, 
.J~l!p. u-tJJft!t .• 7/-,·u. J : 1.,.1, 
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('Jrt-i.tli<l•t;..rm.•, !()•~d 1>. H' 
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va rt och ett hemmans storlek med e j 

däröver. Sågarna iiro grovbladige för

utom tvenne finbladigc, som nyligen av 

ståndspersoner och handla nde i desse 

socknar bliv it an lagde. 

NED vm NORRA siDAN av Skellefta älv 

brytes god kalksten, va rav de till havet 

på den kanten niirmast griinsande byar 

bränna försvarlig kalk, den de ej alle

nast föryttra till socknens behov utan 

ock med små fart yg avsätta till de övri~ 

ge socknar i länet samt Ångermanland 

och Österbotten till något ansenligare 

kvan tum. 

PEHR HÖGSTRÖM. 1714-1784. född i 

riötJom, /lt,edelpod. Kyrkoherde i Göllivare 
1742, sen kyrkoherde i Skelledfteå lrön 1749 till 

sin död. pro~.t fr<'ln 1761. Pdtiskt tillhö rde Hög· 

ström rnös~po rtiet och deltog i ribJogsorbetel 

1755·72 som ledamot m· prästestånoe:. Verkadt: 

bio. fö r norrlandsstödernos ffla seglotion. Leda

mot av Vetensl-opsckodemien fr<'Jn 1749. !v'1ydet 

oktrv med Ölsk ill iga or!iklor i okademiens hon

d iingor. ·Som norrländsk ku!turpersonlrghet och 

'o lesmon hörde hor t iii ] 700 tolc~ts störste.'· 

KÄLLA: NORRLÄNDSK UPPSLAGSBOK 

T< 



JAG HAR FÖRR an miirkt, att västerbott- ATT llLAI'D ALLMOGEN i denna landsbygd ligt nöje uti att samla allehanda slags 

n ingarne i äldre tider ej varit i sina funnits ämnen, som ~igt mycken sk ick- böcker, dem de skaffat sig och ej sä llan 

näringar sk rän kte inom vissa gränsor lighet och jämväl g jort nö jak t iga fram- köpt över fö rmågan, andre som ägt sär

utan ägt frih et at t utom la ntbruket un- steg både i sång och spel på åtskill iga delessmak för natu ra lhistorien samt av 

derhjälpa sina behov genom handel, instrumcn tcr, Jet har kommit av fle ra egen drift gjort däruti både större och 

slöjder och andra bo rgerliga n iirings- anledningar, som för den na slags öv- smärre försök, låter andra som i skal

fång, vilka hade bort upphöra, seda n ning inpl antat någon sm ak hos la nders dekonst avlagt lyck liga prov, som all

städer blevo i landet anlagde. Men att ungdom, vi lken till överflöd besannat, mänt a ll sin lediga tid på inh ämtande 

sådant i a lla delar ej skett, därtill hava att natu ren ej ~ir spa rsam mare på sni l- av la?ar och förordningar i avsik t a tt 

varit flera orsaker, dem jag bättre fra m len i de ting som synas vara mer till ro bliva jurister och lagfarne, vilket ock ej 

d f " ·· h ·]] 'k 1 · h f l alltid missl)'Ckats, som varit i hit tiga i ro r e a namna oc som t1 1 . a 1ava g1- oc sin nes ör ustning än annan nöd-

k Il tal och snillelekar, hemma uti allehan-vit anledning till idkande av års i iga ro rft. N~ir man ock medgiver, att stun-

verenskaper, slöjder och hantverk, vid dom blotta händelser fortplantat fle re 

vilka en hop sni llen och h änder haft idrotter av mindre nödvändighet och 

tillfiille att visa sin mer eller mindre nytta, så synes som blott nyfikenhet 

sk ickelighet, föranlåtne och drivne dels fram lockat än nu flere. 
av behoven, dels av en naturlig böjelse 

jAc HAR JllLANo ;l llmogen i Skellefte 
samt dels händelsevis och av nyfiken-

socken känt folk, som funnit besynner-
het" 

da historier och fornhävder, rike på 

ordspråk och sedoregler, stjärnkunni

ge och stundom lyck lige väderspåmän 

samt till flere a nd re ve tenskaper höjde, 

dem jag a nsett som ä mnen till filosofer, 

av naturen sjä lv med särdeles egenska

per och gåvor u trustade." 

SEN NAMNEH HÖGSTRÖM skräddare OCh 

skomakare, smeder och koppa rslaga

re, t venne bleckslagare, g lasmästa re, 

garvare, borstbinda re, rims n ida re, 

skärslipare, sn icka re och stolmakare, 

sva rva re, tunnbi ndare, en sockenträd

gårdsmästare, en murmästare samt en 

sockenbarn morska. 

'Äv allmogen i Skellefta socken un
derhållas vid pass 3 500 kor ... " 

"0RSAKEN VARJ'ÖRE dessa och flere slike 

hantverk äga i somliga sock nar nästan 

bättre t revnad än i tilliggande städer, 

synes va ra , dels att lantmannen som 

ä r de fleste slöjderiiiverkningars för

nämste och stundom enaste avnämare, 

heldre sku lle alldeles umbära en hop 

nödvändigheter och därpå lida brist 

än med så stor tidsspillan och olägen

het hämta dem ifrån en avlägse stad,

ifrån Skellefta kyrka till Piteå stad äro 

vid pass 9 m il och till Umeå 15 
dels att han tror sig med vinsten av sitt 

hantverk kunna gagna sitt hemmans

bruk, med vilket han eljest under den 

långa vinter tiden har föga att syssla . 

T .:i 
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ALGENS HISTORIA I 
SKELLEFTEÅ 

PER ANDRE 

FÖR 8 500 ÅR SEDAN SMÄLTE !SEN UNDAN 

FRÅN NORRA VÄSTERBOTTEN. HAVET NÅDDE DÅ 

NÄSTAN UPP MOT MYRHEDEN OCH JÖRN. ETT 

PÅTAGLIGT BEVIS OM TIDIG ÄLGFÖREKOMST ÄR 

DEN ÄLGKO SOM FÖR ÖVER 7 000 ÅR SEDAN 

GICK NER SIG LÅNGT UTE PÅ HAVSISEN, BÄD

DADES NER l BOTTENLERAN OCH VARS SKELETT 

GRÄVDES FRAM l CENTRALA SKELLEFTEÅ STAD 

1944. DEN FINNS NU PÅ SKELLEFTEÅ MU

SEUM. 

DE röRSTA mi:in niskorna kom ti ll tra k ten 

ungefär sam tidigt, ti ll C<J rasckt för R 

ooo år seda n. Vid stenå ldersboplatser 

brukar rester av i:ilgben visa att djuret 

var ett eftertraktat jaktbyte. På dc 5 

ooo å r ga m la hä ll ristni ngar, som helt 

nyl igt hittats på en k lippvägg nära 

Finnforsen finns bland al la laxar också 

en ~i lgfigur. Ka nske inristad för att få 
bättre jak tlycka. 

Fram genom ti derna var ä lgen det 

stora jaktbytet med mängder av kött, 

mycket skinn och synnerligen använd

bart horn . Ä l g jagades därför intensivt. 

Den fångades med sna ro r eller gi l

ler, dödades med sji:i lvskott, togs fa st 

i fångstgropar eller älggårdar. Vanlig 

va r nog också hetsjakt på skidor med 

båge eller bössa på vårskaren. Att ä lg

gårdar använts framgår av ortsnamn, 

till exempel Älggå rdsmy ren int ill Häll

fors vid Byske ä lv. 

När Västerbotten, troligen 1560, fick 

ett landskapsvapen visade detta en 

präk t ig ä lgtjur, vilket bör tyda på goda 

älgmarker. Det ~i r också his tor iskt be-



lagt a tt älghundar uneler denna tid så l- dastunder en kortare tid p{i hösten. U NDER DEssA resor sy ntes aldrig några 

ii lgspår, inte ens något rykte om älg 

hördes. 

des ner ti ll Stockholm. Sena re utbyttes 

älgen i vapnet mot en ren. 

Älgen utrotas 
J'RA KTENS llFFOLKI\" JNG ökade eftersom 

och ä lgjiig;un<l blev därigenom a lit fler. 

DI:T VAR liinsman som skulle ingripa 
vid olaga jakt och åta la vid tinget. l 
Skclleftea dom bok , som finn s i följd 

Förstälgen 
bevarad fra n 1635, finns inget såd;wt 

MFN 1863 hiinde det. l februari var över
må l om ä lg jakt anrecknat. 

jägare Grahl nära Åbyn, norrut i sock-
Älgbeståndet decimerades troligen un- OMKRJ!'\G MJJ I'I:.N av I8oo-t;~let börj;~de 
der I 6oo- talet och det finns historiska skogen få ett mycket hög re vä rde och 

noti ser som tycks visa arr ä lg he lt för- stölderna från kronans skoga r ökade. 
1 8 57 t i li sattes d ii r för en överjäga re med 

nen, fö r översyn av kronans skogar. 
Den 2.3:c fick han höra att en i:ilg nyss 

skju tits i närheten . En undersökning 

visade att tre sa mer jagat en ung älgtjur 

som slutligen skjutits av bonden Anton 

Sundberg från Åbyn. Den fällda älgen 

tog överjägaren i beslag och så lde för 

svann från Viis terbotten under detta 

århundrade. Säkert är dock att älgen 
två skogsuppsyni ngsmän i Skel lefteå 
som sku lle förhindra virkesstölder och 

inom Skell efteå gamla storsocken var 
åtala de skyldiga. Men dessutom skulle 

helt utrotad vid mitten av I7oo-talet. 
skogstj änstemännen beivra jaktbrott 

kronans räkning på offentlig auktion . 
DET VAR INTE bara i övre Norrland som 

älgen försvann. Under början av r8oo

talet, när heståndet vnr som sämst i 

In n der, f a n n s en svag men fast älgs ta m 

endast från Ångermanland ner ti ll söd

ra Östergötland. Torniförbud för all 

älgjakt giillde I8o8-r817, 1826- 1835 

och I8so- 1852 vi lket kanske bidrog till 

att älgstammen återhämtade sig. Före 

och mellan förbudstiderna var älgjak

ten helt fri a ret om, men efter 1835 en-

på all mark- senare bnra på kronans 
Detta var veterligen den första älg som 

skogar. Överjägaren i Skellefteå hette 
fällts i Skellefteå socken i modern tid. 

H jalmar Grahl och hans revir omfat-
tade Skcllefteå gamla storsocken, 67 

kvadratmil. 

UNDER DE FÖRSTA å ren for överjägaren 
och hans medhjälpare runt i reviret, 
tog stulet vi rk e i beslag för att senare 
sä lja det på auktion. Sedan skulle gä r
ningsmännen uppspåras och åtalas vid 
tinget. 

SKELLEFTEÅ NYA TID!'\ ING fick reda p:'i Sn 

ken och reportage t blev livli ga re: "53-

som för provinsen högst egendomligt 

förtjä nar omnämnas att ... den 2_~:e sisr

lidne februari av Överjägaren Hj Grahl 

togs i beslag en sn mma dag i Åbyn 

skjuten i:i lgoxe. Att det stolta högdju

ret genom fl yk t länge sökt undkomma 

sina banemän kan man döma dä rav att 
först på t redje dygnet lyckades det för

följarna komma i säkert skotthå ll fö r 

sa mma. Mer än So timma r eftersa ttes 

de t av de ihärd ign skidlöparna. 3:e lap
pa r, vilka under hela jakten löpande 

iakttogo sina måltider och "vilade" på 
sk id orna. Endast en nomad kan uthär

da dylika strapatser. När älgen skj utits 

förvandlades segerropen i svordomar 

och hotelser över beslagverkstä ll aren". 

ATT JAGA ALG på olovlig tid var ett svårt 

brott och överjäga re Grahl in stämde 

de tre sa merna och Åbybonden till 

hösttinget i Skell efteå x863. Att kalla 

snm man samer till tinget brukade va ra 

besvä rl igt. Deras rörliga liv gjorde det 

ofta svårt att nå dem. Men denna gång 

gick det bra . Två samer frå n Arvidsjaur 

oc h en från Arjeplog stämdes och alla 

tre enades om samma ombud, hem

mansäga ren Johan Westermark från 

Degerbyn , som med fullmakt infall 

sig på tinget. Bonden från Åbyn kom 

däremot inte. Samernas ombud med

gav att dessa förföljt ett större djur 

men först när det sk jutits fic k de höra 

_______________________________________________ .. 



att der va r en iii g . De hade a l d rig förr 

sett ert s:ldant djur, påstod deras om

bud, och de viss te inte 0111 förbudet att 

jaga vid denna tid. Kungörelsen h~irom 

hade inre blivit uppl~ist i deras hemma

kyrkor. Sameombudet ansåg därför att 

de inte kunde fillias för olovlig älgjakt. 

Målet mot den frånvarande Åbybon

den uppsköts till nästa ting. 

1 RÄTTEI'S ursLAG konstaterades at t 

okunnighet 0111 gällande lagar inte 

minskade ansvaret (kungörelsen hade 

lästs upp i Skellefteå kyrka) och de tre 

samerna dömdes till 150 Rdr Rmt eller 

att i brist på tillgångar undergå 28 da

g~ rs fängelse vid vatten och bröd. Det

ta straff torde ge samerna större plåga 

än andra. De var ju vana att leva p<l 

kött och fiske, inte mjölmat. 28 dagar 

var maximal strafftid för "vattenoch

brödsrraff". 

ÅBYBONDEN INFANN sig vid vårtinget 
!864 och förnekade deltagande i älg- och bildar eget revir fdn r!J 75 och fällts under förbjuden tid. Kronofog-

jakten. Då bevisningen mot honom var ingår alltså inte längre i års redovis- den anser att totalförbudet haft stor 

svag beslutade rätten att han skulle ningarna. Återstoden bibehåller nam- betydelse för älgti llgången. 

"sig med ed värja". När eden skulle av- net Skellefteå revir (efter å r I900 ]örns 

läggas vid nästa ting inställde han sig revir) och omfattar sedan avvittringen 
givit klara gränser mot ensk ild mark, 

ca 84 ooo ha kronomark. Älg har nu 

1888 Algtillgå ngen sparsam även 

Jörn, flera fällda under tillåten tid, un

der förbjuden tid troligen ett par. inte. Rätten ansåg då honom skyldig 

och dömd~ även honom att böta 150 

Rdr Rmt. 
spritt sig till Jörns och Skellefteå sock- 1889 Älgen fåta lig, tre fällda under 

Älgmästarens älgrapporter 
1870 BÖRJAR GRAHL, som nu fått titeln 

jägmästare, skriva årsberättelser för 

reviret. Följande älgnotiser är utdrag 

ur hans och efterföljarnas berättelser, 

kompletterade med kronofogdens och 

länsmännens femårsrapporter. 

nar, men i högsta grad sparsamt. 

r876-77 Ingen älg sedd. 

1878 Några ~ilgar sedda, djup snö har 

underlättat tjuvskyttet, men svårt att 

bevisa, ingen vi ll vittna. En älg skjuten 

på lovlig tid: ·. · 

r879 Två personer får beröm och be-

r87o sKRIVER JÄGMÄSTAREI\: "Jakt utövas löning (25:- resp. ro:- kr) för att de bi

av allmogen mest på skogsfågel om hös- dragit ti ll att två tjuvskyttar fällts vid 

ten genom skytte för skä llande hund, domstol (böter 150:- kr vardera). 

tillåten tid. Länsman i Norsjö skriver 

att 1886-90 har ä lg förekommit ganska 

a ll mänt (vad han kan mena med det? ). 

1890-94 Älg tämligen fåtal ig, någon 

enstaka fälld årligen på tillåten tid. 

1895-99 Återigen älgjaktsförbud i 
hela länet. Tre olovligen fällda ä lgar så

vitt man vet. Länsman i Norsjö sk river 

att 1891-96 har älg förekommit mycket 

sällsynt. 

1900 Älg numera mycket sällsynt, 
någon tjuvskjuter under lektiden. Hare 

och fågel fJngas mycket genom snaror 

och gi ller, skytte för drivande hund fö

rekommer ej." Älg nämns inte. 

r88o En flock 0111 (,- 7 älgar var sedd alltså inget bra resultat av fridlysni ng

i Byske, dessutom någon enstaka ä lg. en. Kronofogden har samma åsik t. 

En älg var fälld på tillåten tid, troligen 1901-19 Jägmästaren skriver "A ilmo-

3-4 under förbjuden, därav en beslag- gen hyser föga intresse för jaktvården. 
1871-72 Ingen ä lg syn lig, inte ens älg- tagen. 

spår. 
r881-87 Total~iilgjaktförbud i hela 

1873-74 Ett mindre antal älgar har länet. Ingen bättre älgti llgång märktes 

Vad av det matnyttiga vilda som kan 

överkommas, dödas eller fångas vare 

sig tillåtet eller ej b~'ide på kronans och 

enski ld skogsmark . Älg förekommer 
setts i Norsjö 1 873 och även året där- till att bo··rJ·a 111ed n1en 188_'" a··r a:_·lgen 1 fl ' . ytterst sparsamt, ue · esta å r är ingen 
på. talrik, i synnerhet i ]örns socken med fä lld under tillåten tid , en eller två un-

1875 Norsjö socken utgår från reviret älgflockar upp mot s-6 djur. Tv~1lär ha der förbjuden, tror man. 
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1920-33 Älg spa rsamt. Från 192.7 

börjar viss ökning i .Jörn och 1931 syns 

bestå ndet vara i god tillväxt. Frå n 1929 

kurvan ser likada n ut med topp 1983. 

MÖJLIGA ORSAKER: 

börjar en eller två lovliga ~i lgar fällas • Ännu fler kalhyggen ger ~i nnu mer 

varje år, dessutom några tjuvskjutna. 

1934-39 Älgen synes i mitten av f9 30-

talet vara stadd i ökning. Antalet lov

ligt fällda djur va rierar mellan inget 

och ett eller två per år. Dessutom några 

tjuvskjutna, gissn ingsvis . Under krigs

åren, då man ansträngde sig o rdentlig t 

för att få tillskott t ill köttransonen blev 

inte många skjutna. 

Äntligen ökar älgen 

ä lgma t 

• Stora ä lgskador på ta Il ungskog med

för att älgstammen medvetet minskats 

HTER 1984 slås reviret samma n med 

ett g rannrevir så att avskju tni ngskur

van inte kan forrsätras. 

NATURLIGTVIS AVSI'ECLAR avsk jutninge n 

inte exakt älgtil lgången m en något an

nat har inte funni ts at t tillgå. Numera 

ha r länets jaktvårdsförening utfört 

1950-68 Nu händer något! Stor ökning. älginventeringar från luften som ger 

Från 4 fällda djur 1950 t ill 52 1960 och bättre besked. M en ett problem är at t 

34 1968. Se avskjutningskurvan! 

MÖJLIGA ORSAKER : 

älgen inte ä r stationiir, den vandrar 

mell an somm a r- och vinteruppehå lL 

• s kogsbruket förä ndra s frå n 1940-ta- Sammanfattning 
ler, större kalhyggen ger mer och bättre iiLGf.N i·OR SVANN från Västerbotten tro/i-
mat åt ä lgen. 

• Mer licensjakt ger längre jakttider 

• Tota lt koförbud i länet 1946-47 

gen under r6oo -talet och senast under 

mitten av T7oo -talet var den säkert 

utrotad i Skellefteå socken. Efter lång

varig fridlysning började älg sprida sig 

1969-84 Reviret slås r969 samman från södra Norrland norrut och den 

med delar av Norsjö revir och större de- förs ta säkert kända älgen i Skellefteå 

len av Burträsk revir men avskju tnings- socken sköts r863. 

kurvan ä r här justerad så att den hela 

tiden avser det gamla revi rets areal. 

EFTER 1970 ökar inte avskjutn ingen, 

den fo rmligen exploderar upp ti ll ett 

maximum 1983. ''A ll time high". Efter 

1983 sjunker kurvan, men vår kurva 

ÄIGSTAMMI-; N HADE därefter Otroligt 

svårt att växa till sig i Skellefteå. Det 

tog nästan 100 'ifrJnnan en stark älg

stam stabiliserades omkring 195 0 och 

efter ytterligare 3 o år formligen explo

derade älgbeståndet. För att därefter 

som slutar 1984 visar inte detta. Läns- medvetet minskas. 

DIN VÄGG BEHÖVER INTE VARA liKA 
GRÅ SOM DEN HÄR ANNDNSEN! 

BESÖK 
WWW.MDNSTERPAVAGGEN.SE 

SÄ FÄR OU SE VARFÖR 



BURTRASKARN N SOM UTVANDRADE TILL CANADA 

CITAT FRÅN SISTA BREVET FRÅN ANDER KARLSSON HEM TILL BRODERN ALGOT 

1948: "AFÄRERNA GÅR TÄMELIGEN BRA PLATTSEN VI HAR KOSTA OSS NÄRA 

25 000 SOM VI HAR TILL DE NÄRMASTE BETALT NU." 

GUN IL LA VVIKST RÖM 

Pi\ 192o-talct var det stor arbetslöshet fritid sintressen var bland annat litte- get int rycke t att många hoppades a tt 

i länet liksom i övriga Sverige. Depres- ra t ur och poesi. Han skriver noggrant det skulle gå bra för dem som tog steget 

sionen i hela Europa tvingade männis- upp vilka författare och boktitlar som att våga lämna för att finna en bättre 

kor att arbeta hårt med låga löner och han antingen redan läst eller har för av- fra mtid i ett annat land. En svägerska 

många gånger under förnedrande soci- sikt att lä sa. t il l Ander berättar ti ll exempel att An-

a la omständigheter. 1932 ledde det till ders g ranne -·en äldre man, änkling 
Enligt de arbetsbetyg som finns kvar 

Klemensnäskrava llerna, vid Scharins- vä lvillig t stäl lde upp med ett kontant 
arbetade Ander med t1ottning, dikning 

fabriken, då militär kallades in för att lån på soo kronor till resan över At-
och avverkning. H ans arbetsgiva re 

stävja de upprörda grupper av arbetare 

som vi lle införa bättre a rbetsvillkor. s i

tuationen liknade mycket det som hänt 

i Ådalen året innan. 

sk river bland annat "ha r under de se-

naste åtta å ren arbetat hos A ktiebola

get Robertsfors under min ledning med 

skogsavverkning, dikning, flottning 

På 19 2.0-ta ler, efter att USA hade be- och andra förekommande arbeten samt 

gränsat sin immigration, emigrerade därvid ådaga lagt god arbetsförmåga 

35 6r6 personer till Kanada. En av dem och färdighet samt alltid iakt tagit ett 

varAnder Karlsson, eller som man sä- nyktert och exemplariskt uppförande, 

intygas h ä r med med nöje." 

lanten . Pengar som mycket snabbt åter

beta lades bara någon månad efter att 

Anderanlänt till Canada . Det faktum 

att Anders brev sparats när inget annat 

skrivet finn s kvar visar att det läs ts om 

och o m igen av såväl släkti ngar som 

vänner. 

Från åren 1927 och 192X finns många 

Amerikabrev publicerade på första si-

dan i loka ltidningen Norra Västerbot-
ger i Västerbotten " n' Ant Kälschon" 

som föddes i Aspliden en by strax utan-

för Burträsk 1901. Han var näst ä ldst i 
Det verkar sorn ~ftl hans arbetsgivare ten. Utvandrarnas levnadsöden var nå

en syskonskara på 15 barn . 
uppriktig t vi ll ge goda vitsord på vägen got som intresserade och angick många 

för att om möjligt bidra till en bra start 

I cle få skrivna hand li ngar som finns i det nya landet. Vid samtal med släk-

kvar efter honom kan man se at t hans tingar till Ander får man överhuvudta-

av dem som kanske velat resa sjä lva, 

men av skilda an ledningar blev kvar i 

Sverige. 



En plötslig hjärtinfarkt ledde till An
ders bortgång. Syskonen i Sverige 
underrättades om att han begravts i 
Brookside Cemetery, Winnipeg. 

Dagboken allvarsam ton i brevet. Reflekterar över 

Efter Ander Karlssons död återfanns att alla fl yttar från hemstället AspliJen 

på hans grannes vind en dagbok skri- och att det "torde väl hava skett en del 

ven 192.7, å r et innan han utva ndrade. 

1 den finns anteckningar från nästan 

va rje dag under ett helt år. 

Alla arbeten beskrivs noggrant, till 

exempel dagar då flottningsarbeten 

förändringar sedan jag reste kan jag 

förstå." Han nämner även att han och 

hustrun avser att göra en "tlygtripp" 

ett el ler två å r längre fram i tid. 

Johan Ander Karlsson efterläm nade 

gjordes, hur många meter diken som ett anta l dokument. Dc fl esta hand

grävdes. Dagboken kanske fungerade lingarna med mycket knapphändig in-
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;Jtnder ~arf.uon 

som en form av budgetbok där han formation. Många frågor uppstod när 
kunde beräkna de inkomster som var jag satt och bläddrade i dem. Vem va r Vid den tidsperiod som han levde och 

att vänta från de olika arbetsuppd rag han som person? Varför va lde ha n att växte upp var arbetssituationen väld igt 
han utfört. utvandra? speciell med stor arbetslöshet. Men 

De enda personliga anteckningar som 

skrivits i dagboken är från de skid

tävlingar han deltagit i med skiftande 

resultat. Den 2.4 januari 192.7 skriver 

han: "voro med på skidtävl ing i Gam

meJbyn åkte 3-milsspåret. Jag använde 

),07,05 dåliga skidor och stavar s·nöo

väder." 

Intressant är att han använder den 

gamla ben ~imningen GammeJbyn istäl

let för Burträsk. Flera andra a nteck

ningar känns mycket å lderdomliga. Ti ll 

exempel niir han sk river: "11 januari, 

måndag: Hjälpte till att sko Märren, 

samt hyvla skediimnen." Han anteck

nar också väderlek, jaktresultat, antal 

skjutna tjädrar och ekorrar. 

Sista brevet hem 
I hans sista brev hem till brodern A lgot 

194~ skickar han med 5 pund risgryn 

till syskonen, sa mt foton på hustrun 

och sonen Ca rl. Han har en lågmi:ild 

20 

ma n kan ändå ana att det måste ha 

vari t ett svårt beslut a tt ta - att lämna 

a llt bakom sig för att börja ett helt nytt 

liv i ett främmande land. Att granska 

Ander Karlsons efterlämnade hand

lingar har stämt till eftertanke,- även 

vad gäller vå ra dagars emigranter och 

immigrante~. 

Hur gick det då för Burträskarn'n 

i der nya la ndet? På det hela taget får 

man konstatera att det ren t ekonomiskt 

g ick bra. Han fick det bättre ställt än 

sina syskon. Det finns dock en ton av 

begr undan i hans sista brev hem. Sä

kert längtade han hem många gånger. 

Vad han inte visste när han skrev bre

vet hem, var att han bara ett halvår 

senare sku lle vara död. En plötslig 

hjärtinfa rkt ledde till hans bortgång. 

Syskonen i Sverige u nderrättades om 
att han begravts i Brookside Cemetery, 

Winnipeg, Kanada, och efterlämnade 

änka och 2. barn. 



Skellefteå den 6 september 2007 

Till kommunstyrelsen, SKERIA:s ledning samt 
Skellefteå museum 

Det är ytterst sällan som skelleftebygdens lokalhistoriska förening, skefo, tar upp namngivningsfrå
gor. Senast var det år 2000, då föreningen föreslog att allen upp tillskellefteåmuseum skulle namnges 
efter museets förste intendent, ernst westerlund, vilket också beslutades. (Tyvärr har inte skyltningen 
ännu genomförts.) 

Nu har dock föreningen fr5n flera håll mottagit förslag om att uppmärksamma GabrieiMarklin, som avled i Upp
sala för Jämnt etthundrafemtio år sedan nu i höst. Marklin föddes i Ersmark ·1777 som son till en hemmansägare, 
men började studera i tjugoårsåldern och kom an utföril en mer än femtiOå flg akadem1sk gärn1ng i Uppsala. 
där han också är begravd. 

Marklin gick i Linnes fotspår som systematiker och "naturalhistoriker", men intresserade sig främst för insekterna, 
dvs. entomologi, och ansvarade för den stora insektssamling som under 18oo-talets första hälft växte fram i 
Uppsala. Han var under nära trettio är adjunkt v1d Kungl Vetenskaps-Soc ieteten och tillhörde också ett antal 
utländska akademier. 1821 tilldelades Marklin Linnepriset 

Gabrie l Marklin gjorde ock sa en stor insats som bibliograf och samlare av avhandlingar och d isputationer i olika 
ämnen från hela världen och när denna samling överfördes till Kungliga Biblioteket på 1830-talet så omfattade 
den 24 ooo nummer l 

Marklin förde under åren i Uppsala en omfattande korrespondens med släktingar och vänner i hembygden, 
och dessa många hundra brev - förvarade på Carolina Rediviva - är idag en viktig källa till kunskap om Skel
leftebygden under 18oo-talets första hälft. 

Gabriel Markl in ·ble'{ hedersdoktor vid Uppsala universitet på våren 1857: endast några månader före sin död. 

Det är nog ingen tvekan om att Gabriel Marklin är den främste akademikern under äld re tid med rötter i Ske l
leftebygden. Nog vore det rimligt att uppmärksamrna hans insats genom namngivning av en gata, park eller 
plat s, endera i hembyn Ersmark eller på SKERIA-området, där i vår t1d den akademiska forskningen fått fäste i 
Ske llef tebygden. (Jrnf. t.ex.Högströrnslaboratoriet på SKERIA, uppkallat efter 1700-talsprosten Pehr Högström.) 
Marklins gärning borde också uppmärksammas på Skellefteå museum. 

YTTERLIGARE INFORMATION OM GABRIEL MARKLIN GES T.EX. l BIFOGAD ARTIKEL AV STEN-STURE LANDSTRÖM 

FRÅN KUNGL. VETENSKAPS-SOCIETETENS ÅRSBOK 2006. 

MED FÖRVÄNTANsFULLA HÄLSNINGAR 

STYRELSEN FÖR SKELLHTEFORSKARNA, SKHO 
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FORSTA RANG 
Anteckningar om den f6•s!o o:L~<.:"?/orförcmngen i Bureå; tidigare publicera! i boken "l-fur 

arbetarrörelsen !..om ri!l Si<eiief:eb'y'gden", ABF S~e!iefieå, /078 

1'.0. ENQ!JIST 

Der var ett 40-talmeJicmmar som an- värksamhet". Det är dock uppenbart låg och timpenningen för hög; styrel

tecknade sig vid Bure Fristående Arbe- att föreningen agerar ytterst försiktigt sen fick i uppdrag att i samarbete med 

tarförenings förstr~ möte- den 25 april 

I<;J07 - och efter visst J röjsmå l kom 

man fram till en sty relse bestående av 

Frans Eriksson, ordf., Johan Enmark, 

och ogärna vill verka påstridig gem e

mot bolagsledningen. "Framkom för

slag om a tt bakdragare på sågen sku lle 

få sig en hjälpare för att kunna hålla 

vice ordf., Gu stav Bergman, sekr.,.) L rent från ramarna, vilket förslag blef 

Jonsson, vice sekr. och Konrad Ny- afslager." 

de förolämpade utreda frågan, 

Ännu så länge är dock konflikterna 

relativt få. Der är först i och med stor-

strejkå ret 1909 som s tä mningen hård

nar. Konjunkturen stupar brant nedåt, 

tiderna blir sä mre, det blir taktiskt rik-
berg, kassör. 

I frågan om söndagsa rbete kommer tigt för arbetsgivarnn att tn strid. Och 

Det var dock a ldrig styrelsen som 

förde de direkta förhandlingarna med 

bolaget i de redan från början talrika 

så plöts li~t i mr~ j 1908 ett kategoriskt st riden kommer nu också ... 

uttalande: "Bief beslutat att söndags-

kväln s a rbete på sågen blir uteslutet 
Den första konflikren tycks ha hör

jat som en ni:isrn n privat uppgörelse. 

Err hastigt inkallat sa mmanträde den 

() februari 1909 har art ta ställning till 

ett fall av godt yckligt avskedande som 

fackliga tvisterna om timlöner och er- fr.o.m . den 24 maj." I samma proto

sättningsprinciper. Speciell a förhand - koll beslutas om ett i sitt sammanhang 

tingskommitteer va ldes ofta, eller "för- kuriöst och gåtfullt ekonomi skt anslag. 

troendemi:in'', som hade att framföra "Bief beslutat att föreningen ska ll , i lik
arbetarnas bud och sedan återkomma het med två andra föreningar, skä nka ägt rum natten innan. Der var " frågan 

angående förvaltar Tidblads förfaran-med . svar. De två första fö rtroende- en summa pengar till de pojkar som i. 
männen hette Andreas Enmark och vår har gått ut från skolan till ett nytt d'e, .då ha n narren mot den 6 februari 

Erik Eriksson; der är notabelt att en lig t testamente åt dem var. Blef ej bestämt afstannade sågen sa mt afskedade Kon

stadgarna så måste dessa förtroende- något viss t belopp, utan en tredjedel rad Andersson fr ,, n sin befattning som 

män också vara godkända av arbetsgi- utav de pengar som skulle gå åt för sågställare". Stämningen på mötet var 

varna! detta ändamål." upprörd. En resolution antogs, där man 

Det första året är annars lugn t och 

inga större eller mer dramatiska kon 

flikter kan utläsas ur protokollen. l 

april 1908 föreslår någon försiktigt 

krävde att arbetarna skulle ha betalt för 
Vad låg bakom? Var det äkta trosom -

den tid sågen måste stå, samt att "om 
sorg om de unga pojkarna eller va r det 

t t kr . k k ··1 l d · f·· fö rvaltaren skulle upprepa sitt brutala ren a 1s a s a som spe a e m or 

den nystartade fackföreningen; ville 

"att få söndagskvä llen ledig på sågen", man radera bort intrycket av antireli

vi lken fråga snabbt bordlägges på obe- giosite t och rabuli sm? 

förfarande en gå ng till , skulle arbetet 

nedhiggas tills förvaltarn avskedats." 

Vida re skulle Konrad A n d ersson återfå 

sin plats, om han så vi lle . 
stämd tid. På samma möte rar man upp Ofta tycks fr~r som gä llde kon-
frågan om föreningen bör fortsätta sin flikter om själva a rbetsintensiteten ha Förtroendemännen avsändes omedel

verksamhet; man tvekar tyd ligen på diskuterats. I september 1908 har en bart till disponent Friman och de åter· 

föreningens styrka och effektivitet. Det förman förolämpat några a rbeta re ge- kom med en rapport som t ycks ha varit 

''beslöts att fortsätta med föreningens nom att påstå att arbetstakten var för positiv. Alla kraven accepterades. 
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Men redan den 19 februari kanuner 

nästa konflikt. Bolaget hade i ett slag 

sänkt lönerna med 15 % och en spon

tan st rejk hade uppstått. Bureå Fristii

ende Arbetarförening utlyser extramö

te och beslöt att "upptaga strejken som 

sin sak". Kraven frå n föreningens sida 

för f a Ile r idag modesta; man begiirde 

oförändrad betalning med 37 öre per 

TOO st. timmer. 

Vad bolaget nu sva rar är en smula 

ok lart. Enligt protokollet hade för

valtare Tidblad yttrat att "han sku lle 

ändra prisnotan så dem sk ulle få igen 

den på lö rdag, m en att han skulle kom 

ma att upptaga sa mm a pris. Han hade 

iiven yttrat att de som ville ha arbete 

hädanefter sk ulle anmä la sig hos såg

mä sta re Gren innan måndagsmiddag 

och att dem d,'\ skulle få höra nä r sågen 

sku lle dra s på." 

Det blev omröstning. Ordföranden 

stä llde frågan om det var någon som 

tänkte gå och anmäla sig. Enigheten 

var total, strejken sku lle fortsätta . 

Man tog ett beslut att "föreningsmed

lem som bevisligen ertappas med att 

under konflikten uppträda svikligt el

ler med onöd igt obehöriga resonemang 

om förhandlingarna, efter återstä lld 

fred bojkottas." 

Nästa dag konk retiserades bolagets 

bud: 32,5 iire per Too timmer. Fören

ingen avs lår budet . 

Måndagen kommer med oförändrat 

låst a positioner frå n båda håll och man 

beslöt enhä lligt att tillkalla statens för

li kningsman. Konrad Nyberg, N ie Ny

ström och Gustav Berg- man utsågs att 

verkstä lla beslute t. 

niimligen bevarad , avsiind av " Bu reå 

Arbetare sam lade till ett anta l av om

kri ng 2oo.'" 

De tvåhundras resolution till bola

get, arbetsgivarna, bör låsas lå ngsamt 

och med efter tanke. Den avslö jar en 

hel del av den verklighet som finns dä r 

bakom: 

''DO der för nörvoronde råder den störsto 

oredo sor-n .lon tönkos rned den yttre fö:vol!

ningen,. folier det sig synnerli9en svårt off för 

närvoronde komma till något resultat om en 

ofto!söndring som kan godkönnos oi Boioget 

c) ene sid on och of Ar betorkåren å ond ro 

sidan. Dö det vid olia möiiiga tillfolien sarskilt 

påpekots att det ör orbetorkcirens försoffning 

och slöhet sorn ör skulden till det dåliga 

resultat SQrn ropportj'.1flo utvisa under juni_ 

juli, augusti, septernbe r och o.~tober för att 

Niigon gäng under konfl ikttiden inte nämna novemb0r. dci der möiiigen varit 

måste et t större opinionsmöte ha or- naturhinder att rökno med - mot der stön· 

gani serats. F n ski ss till resolution finn s digt 6terkommonde to/et ,Jm orb.:;tar(årens 

oonvöndborhet, sorr, vi ef örnno finno oss 1 

fortsättningen, ufon anse vi LJss nödsakode 

o!l sätta oss i förbindelse med AWeögome 

och sö.(o få till stånd en sokkunni9 utredning 

med bitröde av staten a vår sida. Då vårt on· 

seende som a rbetare är för oss en !ifsfröga af 

iörsto rang, örnno vi ei prisgifo det åt någons 

godtycke . . !v\ot ofvon· närruda bes.(yilningor 

to vi oss friheten påpe~a det synnerligen 

godo förho!lande som varit rådonde hör 

förut rnel!on förvaltningen och Jvbeiskclren. 

Det hor e; varit ,Jvonligt att förvaltningen 

anordnat sarnkvörn rned kaffe rn.rn., n1en 

Arbetskdren hor äfven visoi sig förstå och 

uppskoila förvaltningen genom att gemen· 

somt tilidelo dem presenter som minne från 

Arbetskåren. Hörtill .kommer off hufvudpmten 

of arbetskåren varit med om att upparbeta 

denna affär från ett Bondehemmon på några 

tusen tiii e!! ;\1\i!lionbolog. Vi hofva även varit 

med om otl bevittna att ett 5 0 -tal arbetare fått 

n:ottago Patriotiska Saliskapets si!verrnedo!j. 

1-\tt orbetorne blivit tii! någon del förslöod 
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.xh iikgi!tig och i v1ss mån mi5fot intresset for som det lire hjälplösa påpekandet arr 7 pä kväl len och rcsul t<ltet ii r uppcn-

orbetel, men hur kon dc~t I'OIO onnor!undo man samlat ihop till presenter a t Bola- barr. "Ordf lät höra resultatet öfver 
nör \~!,. pd grund ofott seJgen för det nhJsto 

står of o!i~o orsc:ke~ till stor del beroende pC: 

det huf-..,udföso ornb>;gge scrn Ö! ofort och 

otngl~Jrr flere gånger. till kostnod föt bdde 

Bolaget och orbetorne. [)e; är tvivel under~ 

kostat om det blir nå_qon s6gning o/is, orn vi 

skol! koiio på !'rkesinspektionen. Ordningen 

ör s6dc:n off en ni~Jrgt.in dö vi komtner till 

s6gen .kf 6 frn, så ör firn roi som skol/ scigcs 

pö BjOrkön. Kloekon halv nio kotnrne; det 

dörifrån och .... " 

get (!!! ) för att visa sin goda vil ja, visar 

på n;1got av tid sa ndan. 

I alla fall; st rejken fortsatte. Proble 

met om arbetet på söndagskvälla rna 

återkorn nu , man hade uppenbarl igen 

från bolagets sida krävt söndagsarbete. 

Fronterna hå rdnade, fö rlikningsman 

var eftersänd men hade ännu ej hört 

av sig. 1\tlan beslöt telefonera '' för att 

höra om han fått någon skrifelse från 

underhandlingarna p:J kontore t den 4:e 

dennes. Resu ltatet blef ringa och inret. 

Disponenten var bestämd för att ing

enting uppgå på de prislistor som där 

vore u tlagda. Och komm itten kunde ju 

ej frå ngå de beslur som af fö reningen 

vore gjorda, helst som i n gen medelväg 

kom på fr3ga. Väcktes förslag om för

eningen bör fortsätta sin verksamher 

eller icke. Det beslöts enhä lligt att ome

delbart upplösa föreningen på grund af 

Där är resolutionsutkastet slut, en oss". M itt i alltihop återkommer så att hon ansåg sig ej vidare k unna lit

protokollsida bortriven. Det fin ns här problemet med biblarna till skolpoj- rätta något i arbeta rnas in tresse." 

många sa ker att dröja vid, förutom den 

friska och sakliga aggressivitet som 

präglar st ilen. Notabelt ä r framför allt 

elen mora l is k t färgade upprördhet man 

Stra x efter meddela r en para g ra f la
räkningen "som gick till biblarna år koniskt: " Beslöts att fö rtroendemän-· 
det afgående skolpojka rn a godkändes 

karna. Räkningen hade kommit och 

till betalning." 
nen skulle delgifva Disponenten fören

ingens beslut." Segraren skulle få bud 

visar över beskyllningarna att vara då- Nästa dag nytt sammanträde. " Be- om kapitulati onen, det fanns en bitter 

liga arbetare- anseendet som arbetare slöts att Konrad Nyberg och Frans lågmä ldhet i paragrafen som överlevt 

var "en lifsfråga af första rang" och Eriksson skulle gå och te lefonera till a lla dessa å r. l samma ton avslutas 

man reagerade med all rätt våldsamt förlikningsman och höra hur han vi lle protokollet från det sis ta av Bureå Fria 

mot arbetsgivarens försök att förklara hafva det ord nat då han kommer." Arbeta r fören ings sam manträde. Man 
konjunktu rnedgångens sjunkande re- beslöt att "föreni ngens kassa skulle 
sultat med att a rbetarna var "förslöa- Nästa protokoll är daterat den 4 mars ti ll fa lla sjukkassan sedan alla räkni ng-

de". Påpekandet att det de facto varit 19°9· Det är skrivet i nederlagets teck- a r vore betalda." Den sista av dessa 

arbetarkåren som upparbetat bonde- en. Förli kningsmannen kunde eller ville räkningar gällde sk urning av loka len. 

hemmanet till en miljonaffär innehå l- uppenbarligen inte lyfta upp budet ti ll Man skulle bara skura upp efter sig, 

ler onekligen en poäng, på samma sätt den gamla nivå n. Man samlas klocka n beta la skurningen och så var det slut . 
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"Så kom den såkallade "rationella delningen" 
och nederlaget för den organiserade svenska 
arbetarrörelsen var ett faktum." 

Februarikonflikten roo-proccntigt. Man utsnttc strejk- bloms kök, dä r strejkmötena höll s. 

Februarikonflikten i Burcå vnr en av vakter och samarbetade med övriga "Det var trångt, vi satt på diskbänken i 

dc otaliga små konflikter som bildar strejkande arbetare i skellefteådalen. A rons kök, men nog rymdes vi", säger 

storstrejkens båkgrund på den svenska Strejkutskottets ledamot i Bureå var Karl Nyberg som lever än och minns. 

arbetsmarknaden. Svenska Arbetsgi- Frans Eriksson, fackföreningens ord- Fragment ur strejkmötesprotokoll et 

varföreningen hade initierat och vun- förande resp kassör var N A Eriksson trycktes sena re i en minnesskrift. "§8 . 

nit de fl esta; ändi1 ville man nu ta den och Aron H~iggblom, båda drivande Väcktes fråga om striden skall fortsär

stora striden för att i grund krossa den krafter under strejken.Men strejkrörel- ra eller icke. Enhälligt, m ed ett rung

svenska arbetarrörelsen. Den I4 juli sen minskade snabbt i effektivite t vad ande ja, beslöts fortsätta striden och 

sände man till LO ett slutgilti gt u ltima- Bureå beträffar. Reda n efter knappt att liksom vi följts från arbete t vi ock 

rum en ligt vilken samtliga kvarstående två veckor kunde bolagsledningen stolt sku lle följas tillbaka sedan striden av

konflikter (de var då rio rill a ntalet i tillkännagiva att man körde med pra k- blåsts från Landssekretariatet." 

hela Sverige, rned sammanlag t 2.soo riskt taget full kapacitet och att m äng- Så kom den såka llade "rationella del-
inbl andade) sku lle lösas på företagar- der av "arbetsvi lliga'' infunnit sig . De 

nas villkor. Annars skulle det bli lock- flesta av dessa bodde, som man kunde 

out i två etapper, den 26 juli och den 

2 augusti. Lockouten skulle då drabba 

163 .000 svenska arbetare. 

Storstrejken blev arbetarrörelsens 

svar på lockouten. Den berörde även 

Bureå och när den kom, visade det sig 

att Bureå Fria Arbetarförening mycket 

snabbt hade fått en efterträdare. Bak-

vii n ta sig, runt om i by a rna n'len även 

i no m bureåa r beta rna s egna led brast 

samman- hållningen. Det som till sist 

å ter stod av motstånd var en kiirna av 

lojala och solidariska arbetare orga-

niserade i facket, med namn som Karl 

och Per Nyberg, Aron Häggblom och 

Frans Eriksson i spetsen. 

om orga nisa tion en av denna föregång- Redan den 25 augusti hade di sronen

are till Sågverks 238 stod ngita torn ten för bolaget låt it meddela " för und

Gustavv Blixt, bosatt i Ursviken under vikande av missförstånd", att "med

några år i början av seklet. En av de lemmarna efter stridens slut ej hade 

sista dagarna i mars månad 1909 sam

lades en grupp arbetare i K<HI Hed

lunds gård i Bureå. Initiativtagare var 

Gustav Blixt och fö reningen skulle gå 

till hävderna som "storstrejksfackför

en ingen". Handlingarna från de två 

år den levde har uppenbarligen gått 

förlorade någon gå ng på 40 -ta let, men 

att vänta arbete i större utsträckning". 

Polis användes vid några tillfällen för 

att skydda strejkbrytarna och vid ett 

tillfälle förekom uppenbarligen ett lite t 

vä !ment sabotage mot produktionen; 

en timmerbom öppnades för a tt släppa 

timret till havs. ,:f· 

Den skara som höll ut in i det s ista, den 

de yttre konturerna av vad som hände var inte stor. Det kan ha varit ett tjugo 

kan urski ljas. Strejkdeltagandet va r tal man mot slutet. I varje fal l rymdes 

under den första veckan så gott som de under de sista mötena i Aron Hägg-

n ingen" och nederlaget för den o rga-

niseracle svenska arbetarrörelsen var 

ett faktum. Också Bureås strejkande 

arbetare tv ingades ge upp. En efter en 

tvingades de gå in på kontoret och be 

om arbete. Dessa listor och svartli s-

torna finns ännu idag kvar. Några som 

varit speciellt aktiva höll s på halster 

ett tag; ~it hörde t ex Aron Häggblorn. 

Några emigrerade till Nordamerika 

och Brasilien. 



Lokalhistoriska dagar jubileumsåret 2007 

Fredag 21/9 
r8:oo 

20:10 

21:00 

"Musikanternas uttåg"- panelsamtal utifrån P.O. Enquists bok 

om den första arbetarföreningen i Skelleftebygden. Medverka nde: 

Ragnar Eriksson, Elisabeth Engberg, Christer Larsson samt Mona 

Bergqvist, LO -facken Ske-å. Sa mtalsledare: Rolf Granstrand. 

Gunnar Enquist med "Sagan om en såg"- om inJustrimiljön i Bureå. 

Kvällsfika, utstä llningar och loka lhistori sk marknad 

Landskyrkan femhundra år- Teresia Derlen om hur gudstjän sten 

förändrats under århundradena. 

Avslutning av första dagen 

Lördag 22/9 
JI:OO 

12:00 

l):l) 

.t6:oo 

Landskyrkans orgel presenteras av Anders Lindberg. (l kyrkan.) 

Sopplunch i församlingsgårdcn. Utställningar, ho kbord. 

Prästbordet under I8oo -ta let - Ulf Lundström berättar. 

Tovning och knyppling - Anette LinJholm berättar om trau itions

bäraren Viola Asplund utifrån sin aktuella bok. 

Skellefteå Kraft 100 år - några glimtar förmecllaJe <tV Signc RuJberg. 

Fikarast med utställninga r och bakbord. 

Om fälbåren "Våga" - Kurt Viklund, Föreningen Allmogebåtar 

Lars .Jonsson om några av församlingens mindre Linda präster. . 

Slut för J agen 

Söndag 23/9 
11:00 Högmässa 

Kyrkkaffe. Timothy Lawes med reflektioner kring skillnader mellan 

svensk t och engelskt församlingsliv. 

Mycket välkomna till några spännande dagar. Fritt inträde. 

Arrangörer: 

SKEFO, Skellefteå landsförsamling, Skellefteå Hembygdsförening, ABF, SENSUS, studieförbundet Vuxenskolan 



LOKALHISTORISKA 
INSATSER I SKOLAN 

INGA-BRITT LUNDMARK 

Jag ä r st yrelsemedlem i SKEFO och mitt styrelseuppdrag 

är atr hålla kontakten och s3rnarbeta med skolan. Historia 
har alltid varit ett stort intresse för mig. Mitt yrke, bildlä

rare på grundskolan har inspirerat mig, dels genom mina 

lärarstudier där konsth istoria ingå r men också att vi idag 

samarbetar med andra ämnen, dä r bilden i konsten speglar 

samtiden i histori sk mening. Lokalhi storia ligger nä rmast 

hjärtat eftersom det ä r våra rötter. 

Genom mitt arbete som reporter för "U tbi ldningsradion" 

fi ck jag uppdraget atr producera läromedt'l för skolan i Skel

lefteå kommun med dess tätorter. Läromedlet var upplagt 

så att utifrån en historis~ bakgrund följa utveckl ingen ti ll 

nutid. I samarbete med mL;seet och våra hi storiskt kunn iga 

Skelleftebor som Birgit Falk och Stig Stierna, fick lärome

dlet en mer lät tförståelig prägel. Deras egna upplevelser i 

uppväxten kompletterades med fa kta från "Skel leftebyg

dens historia ." 

"Historisk bakgr und innan staden Skellefteå etablerades, 

och vad som föregick och vad som hände i den nya lilla staden 

med handlarnas etablering där även byarna runt Skellefteå 

hade betydelse för handeln." Denna historiskt intressanta 

kunskap erbjöds lä rarna i kom munen med tre kursd agar 

vid två tillfällen/år i "Ditr Skellefteå" med undertecknad 

,.r~ som kurs leda re. Medverkade g jorde även Göran Fordner 

det första å ret och Stig Stierna de övriga åren . Tva av tre 

dagar inriktades på gam la Skellefteå som började med före 

läsning om situationen i Skel ldteätrakten under t iden 1700 

till 1845 då staden grundades. Vandringar på plats i gamla 
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stadsdelar ingick samt en diabildsam- nomfördes i våras mellan SKEFO och Med spännande artikla r k ring livet 

ling som visades med Birg it Falks hjä lp. gymnasieelever på Anderstorpskola n under I70o-r 8oo- talet väcker det för

Sa mtliga li.ira re fi ck, genom att pröva som forskar i lokalhistoria . Eleverna hoppn ingsv is ett intresse hos eleverna 

olika uppgifter in om museet, insikt i sk rev artiklar som presenterades i e t t på grundskolan ti ll fortsatt for skning. 

hur museets verksamhet var en resurs specialnummer av vår tidskrift "Skel-

till skolan. Landförsamlingens kyrka, lefrebygden". Den korn ut i mars 2007. 

träbron, Nordanågården och Bonnstan Skolan har visat intresse för de tta som 

besöktes naturlig tvi s också . Tredje da- läromedel. 

gen innehöll en bussresa "Oppåt mar

ka", med Göran Marklund som berät

tade om Jö rn, en av m ånga byar kring 

staden som hade sin del i Skellefteås 

utveckling. Det bör nämnas att bland 

annat handeln hade tillsammans med 

byarna i Skelleftetra k ten stor betydelse 

för handelsmä nnen i staden . 

Mi ssenträsk och Glommersträsk be

söktes också där Göran Marklund be

rä ttade bla nd annat om kolonisationen 

i inlandet. Kurserna pågick i fem år va

rav den sista med övriga kommunan

ställda. 

Lektioner på historiska platser 
Skellefteå centrala grundskolo r årskurs 

8 läser om sin loka lhistor.ia . Under en 

period har lektioner förlagts på histo

riska platser i Skellefteå där jag g u i dat 

eleverna och berättat om hur det var 

förr i tiden genom besök i Landskyr

kan, träbron med omnejd och besök i 

bonnstadskammare och sist men inte 

min st den fina utstä llningen på museet 

om staden Skellefteå kring sekelskiftet. 

Min tanke ä r att lärarna som underv i

sar i lokalh istoria och känner behov att 

lära sig mer, också går den här h istaris

ka vandringen." SKEFO" är beredd att 

stöd ja den insatsen. I övrigt fortsätter 

gu idning för eleverna efter önskemå l. 

Aktuell t är ett sa marbete som ge-

MVH INGA- BRITT LUNDMARK 



Lokalhistorisk 
litteratur 
!2006-2007 

ULF LUN DSTRÖM 

: LINDHOLM, ANETTE: BOKEN OM VIOLA. SJÖSTRÖM, THORE: BILDER ULLBERGS 2005. 2006. 
' i 
. 2007, 154 S. ILL. TRYCKERIET l ROBERTSFORS. Byns fa stigheter presenteras i text och bild. Vi får veta lite 

om olika ägare och får på köpet imressanra mi nnesbilder 
Anette Lindholm porträtterar sin mor Viola Asplund (1916-

om livet förr i tiden. Thore Sjöström beskriver även intres-2004) som var en viktig traditionsbärare när det gäller kun-
santa föremål och byggnader. Även ä ldre foton finns åter

givna. Man önskar att bilderna hade varit rastrerade vilket 

skulle ytterligare ha höjt upplevelsen av uppsatsen. 

BÄCKMAN, ÅKE: BREVEN HEM. ARBETAREN FROST LARS PERSSON 

BÄCKMANS BREV HEM TILL ÄLVDALEN FRÅN SKELLEFTEÅ OCH CLE

MENSNÄS ÅREN 1861 - 1910. 2007. 84 S. ILL. 

skapen i tovnmg och knyppling. Läsaren får en Intressant 

skildring av Violas liv från uppväxten i Ljusvattnet till vux

enlivet i Nyliden , illustrerade med foton ur familjealbumet. 

Boken är viktig som en sk ildring hur det var att växa upp i 

början av 1900-talet. Knappt halva boken behandlar Vio

las arbete med bland annat vävning, tovning, knyppling, 

fällsömnad, linhantering och ullhantering. Viola Asplund 

arbetade under lång tid som kursledare och kunde föra över 

kunskapen om många hantverk till nästa generation. Boken 
är viktig både som ett monument över ett människoliv samt Ake Bäckman har gett ut sin farfarsfars brevsamling och 

öve r hantverket i Vä sterbotten under 1900-talet. förklarar och kommenterar innehållet. Boken som ha r en 

vacker layout är illustrerad med ett stort antal foton från 

tiden. Breven och fotona har funnits kvar i Älvdalen hos 

SJÖSTRÖM, THORE: SKVALTKVARNAR. EN UPPSATS OM SKVALTKVAR- ättlingar till Frost Lars Persson Bäckmans syskon . Brevskri

NAR INOM JÖRN l SKELLEFTEÅ KOMMUN FRÅN NYBYGGARTIDEN FRAM varen flyttade ti ll Skellcftcå på l86o-talet och gifte sig med 
TILL 1920-TALET. 2006. 43 S. ILL. en flicka frän Lund . Den första tiden var han marknads-

I uppsatsen beskriver Thore en bortglömd kulturskatt _ de knalle i likhet meJ sina bröder. Frän 187 1 arbetade han 

ga mla små skvaltkvarnarna som förr fanns i många små som maskinist på Clemensnäs ångsåg. Breven ger en spån

bäckar. Vi får veta lite om hur många skvaltkvarnar det nanJe inblick i livet på 18oo-talet och här kom menteras 

funnits i Jörns socken, hur kvarnarna fungerade, termer många händelser och förhållanden i Skelleftebygden. Vi får 

kopplade till skvaltkvarnar sa mt en genomgå ng av var- vara med om livet i C lemensnäs, knallarnas liv på markna

tendragen inom socknen med redovisning av kvarnar som derna, födelser, giftermål och dödsfall. Fontänen Johanna i 
funnits (en enda kvarn finns bevarad- vid Antakträsket.tr- k .. 8 l 

närheten av Kåtaselet), bevarade byggnadsdetalj er som bot-
par en satts upp 1 99 oc 1 1909 

tenstocka r, kvarnkallar eller kvarnstenar. Kvarnlägen finns genomförs storstrejken, dock inte i Clemensnäs. Boken har 

markerade på kartor. Källorna är i många fall intervjuar av 

Jörnsbor. 

mycket att ge alla som intressera r sig för bygdens historia. 

Boken kan köpas på Skel lefteå museum. 
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FELDT, FRÅN VÄSTMANLAHD, B:LEV SKELLEFTEAS FÖRSTA KRAFTVERKSCHEF. 

DOTTER BORGHILD BLEV SÅ SMÅNINGqM EN GAMMAL DAM. NÄR SIGNE INTERVJUADE HENNE 

VAR HON 101 ÅR GAMMAL, OCH BODDE l VAXHOLM, MEN HADE STARKA MINNESBILDER FRÅN 

SIN BARNDOMS fiNNFORSFALLET •••• 

"Daglig elström, en modern dröm" hctc.r dc.n kommande boken- den som 
skildrar om nutiden.. Hur är Jet att arbeta i ett clbolag i norr, Loo ar efter 
starten? Och li:ur ser 'tår elektriska framtid ut? Boken produceras av Skellef
teå Kraft i samarbete med Tekniska Museet i Stockholm. 
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Skellefteå Museum AB 
Box 146 
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Kvinnan till ~öger i vit klänning: Tilda~ergqvist, gift med kraftverksorbetare Karl:)ohan Bergqvist vid 

Finnforsens kraftstation. 

MEN VEM ÄR DEN ANDRA KVINNAN? 
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