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r lokalhistoriska fören ing, SKEFO, och dess tidskrift "Skelleftebygden" förflyttar år från år focus mellan olika delar av Skellefteå
gamla storsocken. Denna gång är det Bureå som står i centrum. En
by som med ritt strategiska läge vid mynningen av en av de stora älvarna
utgjorde ett av bygdens kärnområden redan under medeltiden, vilket
framgår tydligt av de äldsta jordaböckerna från Gustav Vasas tid. Därti ll
kommer de fantasieggande spekulationerna om att Sveriges nordligaste
kloster under senmedeltiden legat i Bureå; spekulationer som väcktes
redan vid t6oo-talets början genom iakttagelser av Johannes Bureus, vå r
förste riksantikvarie, som på mödernet härstammade från Bureå. Att det
funnits en märklig byggnad på Klosterholmen i Bureå är ovedersägligt,
men var det verkligen ett kloster ? Kanske snarare ett gille eller en franciskansk missionsstation ? Det avgörande dokumentet måhända vilar i
Vatikanarkivets gömmor.
På tal om arkiv så har mycket av materialet i detta nummer av "Skelleftebygden" sin utgångspunkt i Bure Arkiv. Här finns nämligen just i våra
hemtrakter ett av landets äldsta och mest välsorterade företagsark iv.
Dokument av alla slag från sågverksepokens inledning 1794 till den dramatiska nerläggningen 1992 ! Och i detta arkiv fin ns inte bara företagets räkenskaper och korrespondens utan också tusentals burebor närvarande - på lönelistor, foton, i bolagsbodens kreditböcker, i avtal om
timmerleveranser, körslor, byggenskap, utlastning och alla andra sysslor
som tillsammans bygger upp en sågverksrörelse.
Genom avtal med den siste ägaren, Holmen , så är Bure Arkiv i sin gedigna tegelbyggnad från 1952, räddat kvar i bygden för lå ng tid framåt.
Äran för detta tillkommer särkilt förre tjänstemannen vid Bure AB, Egi l
Sundman, som oförtrutet agerat för arkivets bevarande på platsen och
i sin rätta miljö. En särskild stiftelse finns för detta ändamål, men för
att Bure Arkiv ska komma till sin fulla användning för företagshisto riker, släktforskare, studieci rklar, byaboksförfattare och lokalhistor iskt
sinnande i allmänhet, så krävs det att arkivets skatter dammas av, lyfts
fram och presenteras på ett mer lättillgängligt sätt.
l arbetet på att ti llskapa "Bure Arkivs vänner", vari detta tidskriftsnum mer är en byggsten, samverkar SKEFO först och främs t naturligt vis med
Stiftelsen Bure Arkiv men också med Skellefteå Museum, Bureskolan,
Utbildningsradion, ABF samt PRO i Bureå. Inom ramen för ett dokumentationsprojekt kommer åtskilliga minnesgoda burebor att intervjuas i
ljud och bild och till sommaren invigs en specialutställ ning kring hundraårsminnet av arbetarrörelsens intåg i Bureå; så förnämligt skildrat av
P.O. Enqvist i hans roman "M usikanternas uttåg".
Men kanske kan Du, kära läsare, bidra med ytterligare någon pusselbit
Med förhoppningsfulla hälsningar
Rolf Granstrand
tel. 070-266 87 23
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MOZART

o

-DET SISTA STORA sEGELFARTYGET I BUREA HAMN 1933
av Christer Selin, industriarkivarie vid Skellcfteå Museum

ozart hade lastat styckegods i
Cardiff och hade avgått därifrån den 25 juni med 18 mans
besättning. Fra n Cardiff exporterades vid
denna tid främst kol, koks, tennplåt, järn
och stålprodukter. Även verkstadsprodukter, kätting, rep, fårg och matvaror skeppades ut. En månad efter avresan ankrade
hon utanför Skellefteå i 'äntan pa bogsering till Ursviken. Den 25 juli började
lastningen a\ split\ed. Detta va r kortare
bitar, enligt kontraktet med en längd av
1 1 ~ fot och uppåt. Besättningen' insehade
ned lasten i lastrummet. Där nere stuvade
Charlotta Ström och hennes arbetskamrater splitvedcn, och fick för detta 5-6 kronor per dag. Eftersom Mozart var ett stort
fartyg leddes arbetet av en stuvarbas. Vid
mindre skutlaster med splitved kunde en
av de erfarna kvinnorna leda arbetet.
Den 5.e augusti noterade Norra Västerbotten under rubriken Originell fest i Ursviken: "Härom kvällen var fest anordnad
å fyrmastade skonertskeppet Mozart från
Mariehamn, som lastar splitved i Ursviken. Cirka 200 personer hade tagit tillfället i akt för att få se en riktig seglare, som
numera är sällsynt. Edbergs musikkapell
svarade för musiken, ung och gammal
svängde om på det stora rymliga skeppsdäcket. Uppbrottet s kedde först vid midnatt."

M

Pelle Edberg var en populär dragspelare
och så småningom orkesterledare, som
redan 1931 Hade gellut en sk iva med dansmusik som vals, schottis och en modern
"rag"; musik som passade såväl yngre som
äldres musiksmak..

Kanske var det på denna dans som splitvedsjäntan Charlotta fann den åländske
sjömannen Lauri Ström? De gifte sig något
år senare när han gick iland och bosatte
sig i Ursviken.

å ena sidan underlättade lastningen men
samtidigt drev upp arbetstakten.
Viirna Karlsson lastade sin sista skuta
1930. och tjänade då åtta kronor för en
tiotimmars arbetsdag.

Mary Wikström skriver i sin dagbok:
"Mozart bogseras från Sundet till
Sävenäs. Jag har kikat på den - såg
Kurt på "backen". Farbror John lotsar." Kurt Wikström var Marys bror,
och han hade fått hyra ombord. Han
tänkte söka till sjöbefälsskolan, och
behövde praktik från segelfartyg.

Den 17-årige Henning Pettersson hade
drömt om att ta hyra på ett segelfartyg.
l Bureå mönstrade han i augusti 1933 på
Mozart. Eftersom ett par man hade mönstrat av i Skellefteå så fanns det lediga befattningar.
Inte heller från Bureå kunde Mozart fa
full last. Ett flygpostbrev kom till BureåA B
från mäklarkontoret i London. Där sades
att komplettering vid Alne ängsåg utanför
Örnsköldsvik skulle visa sig ogenomförbart, eftersom sågen höll på att avveckla.
skeppsmäklaren lyckades ändå att få lasten kompletterad därstädes.
Mozart gick sedan till London där splitveden skulle användas till bl.a. trätrottoarer, vilka kom att förstöras i samband
med bombningarna under andra världskriget.
Efter lossningen i London gick Mozart
med last till Port Lincoln i Australien.
Kurt Wikström kom åter hem till Ursviken den 20/8 t934, drygt ett år efter
avfärden. Detta blev Mozarts sista segling
jorden runt. Därefter gick Mozart med
last mellan hamnar i ordeuropa innan
hon höggs upp 1935.

Den 7/8 skriver den åländske lättmatrosen Alvar Donner till sin mor bland
annat:
"Tiden här uppe i norra Sverige går fort.
Det är väl kanske till stor del för att man
i land kan göra sig förstådd p:i sitt eget
språk. Här finnes många härliga norrlandsrosor, goda och trevliga flickor också.
Rätt så billigt fl r man det att gå också. Här
finnes ju ingenting att förstöra pengar p:i.
Man går upp på kvällarna att fika (=dricka
kaffe) Det är så trevligt att få dricka gott
kaffe igen med vanlig grädde i."
Mozartgick sedan till Bureå där lastningen fortsatte- även här med hjälp av splitvedsjäntor. Agnes Wiklund har berättat
om hur det kunde gå till under tidigt nottonhundrataL Kaptenen skötte anställningarna, och när det hade blivit många som
konkurrerade om jobben så kunde man
ro ut till skutor p:i ingång för att hinna
först med förhandlingarna. När det blev
aktuellt att göra upp om extra ackord med
kaptenen var Klara Käl! mark, Emmy Lindkvist och Linda Fors särskilt kända för sin
förhandlingsskicklighet. Under 1920-talet
började skutorna få motorvinschar som
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Ovanstående text visar hur man kan
utgå från ett bra och välbevarat arkiv och
hitta stoff som leder vidare ut i historien.
Ålands Sjöfartsmuseum, loJkalhistoriker i
Skellefteå samt släktingar till sjömän och
splitvedsjäntor har bidragit med information, för vilken jag är mycket tacksam.
CHRISTER SELIN
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VII<TIGA HANDELSER VID
BURE INDUSTRIER
ÅREN 1794-1992.
Sammanställda av Egil undman
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1794

1795

~
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Förberedelser påbörjas för anläggande av sågverk i
Bureå. "Startmän" är Olov Tjärnström, Umeå,
ägare av hemmanet Bureå nr 8, samt direktör Gustaf
Fredrik Kramm.
Kapten Johan Vikne r, Härnösand övertar direktör
Kramms andel.
25 augusti lämnade Konungens befallningshavare till
stånd att bygga sågverk i Bureå.

1796

Tillståndet fastställdes av Kommerskollegium22mars 1796.

18XX

Jöns Marklund, Renbergsvattnet, anställs som bokhållare.

1809

Bureå och bolaget hemsöks av ryska soldater.

1823

Jöns Marklund övertar Vikners andel av sågverket.

1834

Brukspatron Sundbaum avlider en junidag. Begraven i Skellefteå.
Sundbaums ägarandel övergick till släktingar och ledningen över
togs av svägerskan Magdalena lodin, bördig från Härnösand.
lodin, född 1771.
Hon var bosatt i Bureå sedan början av 1800-talet.

1842

1843

Nytt sågverk klart för produktion.

1846

Magdalena lodin lämnar, vid en ålder av 75 år, befattningen som
chef och flyttar till släktingar i Umeå.
Jöns Marklund blir chef. Sonen Johan 22 år inträder i verkets
tjänst.
Beslöts att sågningen skall ske efter engelskt mått.

1846

o

o

1848

Jöns Marklund avlider i december månad. Johan Marklund utses
till ny chef, 24 år gammal.

1855

Herrgård med kontor återuppbyggs efter branden 1842.

1860

Hustrun till Jöns Marklund avlider. Sonen Johan ärver och blir
bolagets störste delägare.

~ 1869
l

Sågen, herrgården och övriga byggnader brinner ned den 2 sep
tember, troligen orsakat av gnistor från spånhögen, som
hade självantänts.

Carl Erik Nordström anställs som bokhållare (senare förvaltare,
disponent och vd).
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1797

Inspektor Anders Svedberg tillhandlar sig 1/3 av sågver
kel från Tjärnström och Vikner.

1799

Anders Svedberg säljer sin andel till brukspatron Gabriel Sund
baum, Härnösand, som blir ny chef. Svedberg flytlar till
Sunnanå där han blir postmästare.

1806

sågverkets ägare erhåller privilegium att på norra stranden av en
holme i älven mitt emot sågen anlägga ett järnverk för förädling
av tackjärn från Kopparbergs Bergslag. Anläggningen kom dock
aldrig till stånd.

1872

Sågens plank och bräder fraktades med häst ner till hamnen,
som då låg vid Surefjärdens södra sida. Ortens hästägare
"plägade vara ovilliga att utföra dessa tjänster", varför beslut
fattades att bygga en järnväg från sågen ner till hamnen.
Kostnadsberäknad till 25.000 kronor.
Vagnarna skulle dras av hästar. Detla beslut blev aldrig genom
fört.

1873

Rörelsen ombildas till aktiebolag. Sure Aktiebolag bildas 7 mars.
720 aktier å 200 kronor utges. Johan Marklund tecknar
344 aktier = 47,7 %. Broder Fale blir ägare av 80 st.
Tillsammans äger bröderna 58,8 %.
Beslöts att inleda förhandlingar om försäljning av bolaget till
England.

1874

Nytt sågverk - ängsåg - bygges vid Snödskäret vid Sureälvens
utlopp.
Kapacitet 10.000 stds, pris ca 80.000.

1891

Andersfors sågverk mköpes för 8.000 kronor. Betalades med
nyutgivna B-akt1er, med rätt till inlösen.

1875

Ångsågen klar för produktion.

1877

Renbergsvattnets såg inköpes för 6.400 kronor. Betalades som
Andersfors.

1878

Beslöts att bygga en inspektors- eller kontorsbyggnad vid ång
sågen ute på Klosterskäret Billigt timmer inköpt på Sävenäs
Aktiebotags konkurs-,auktion.

Bolaget har förvärvat avsöndringen Kläppen nr 1 jämte
därpå befintlig åbyggnad. Beslöts att den del av byggnaden,
som icke förut är inredd, skulle inredas och "upplåtas
tilllokal åt härvarande Godtemplarloge så länge den befinnes
uteslutande arbeta 1samma gagneliga syfte som hittills,
nämligen för bekämpande av superiet, vilket för bolaget
såsom arbetsgivare är av synnerligen stort gagn".
Kläppen blev senare tomt för Bureå kyrka.

1894

Bolaget är nu ägare av 47 hemman.

1895

Elbelysning installeras i ängsågen för att möjliggöra
vintersågning.

Bogserångare på 20 hk inköpes från Lidköpings Mek Werkstad.
Pris 18.000 kronor. Båten fick namnet "Fale Sure".

1882

Johan Marklund kräver säkerhet från bolaget på sin fordran på
kronor 366.520,72.

1884

Johan Marklunds ende son dog den 22 november, endast 29 år
gammal, genom vådaskott under en harjakt på Vånöra
utanför Bäckfjärden.
Till sonens minne donerades pengar till flera fonder, bl a
Patron Marklunds Fnsäng vid Skellefteå lasarett
och till Barnkoloni l Burvik (klar först 1936).

1885

Beslöts att utvidga innehavet av skogshemman.
Norska barkskeppet "Nordkap" förliste i Bureå hamn.
Telefonlinje anläggs från Strömsholm till ångsågen.
Bogserbåten "Fale Sure· inbytes hos WLundbergsMek
Werkstad i Stockholm, som till den 1 maj 1886 skallleverera en
ny starkare bogserbåt om 30 hk för en mellanavgift av 24.000
kronor.

1886

Stor brand vid Kolgården.

1887

Beslöts att vid ängsågen uppföra en byggnad av plank eller
battensknubb indelad till handelsbod, kontor och rum för
tullstationsföreståndaren.

1888

Bolaget anlägger telefonlinje till Skellefteå.
J GA Sandberg väljes till vice ordförande.
Åbacka byggs för dottern Idas räkning.

Kontrakt upprättas för bogsering av timmer från Seskarö till
Bureå. Kontrakt upprättas även med järnvägsstyrelsen
om timmertransport från Risån till Skellefteå älv.
Umeå allmänna läroverk beviljas ett årligt bidrag på 200 kronor.

1896

Botaget tecknar olycksfallsförsäkring.

1897

J GA Sandberg inköper från •stockholmsutställningen" där
befintlig paviljong och flyttar den till sin bostad Åbacka i Sure<'!.
Paviljongen är sedan 1987 byggnadsminnesförklarad.

1898

Johan Marklund, född 1 januari 1824, avlider 7 februari 74 år
gammal. Samma år avlider även fru Marklund.
Makarna Marklunds aktier fördelas mellan fyra mågar,
förvaltaren vid sågverket J GA Sandberg, byråchefen
vid generaltullstyrelsen kommendören G Bergenstjärna,
grosshandlaren J H Planthaber, stockholm samt direktören och
riddaren Joh. Rylander, Önnarp.
J GA Sandberg inträder som ny verkställande direktör
- lön 4.500 kronor.
Vattensågen vid StrömshOlm rivs.
Bolagets telefonförbindelse med Skellefteå överlåtes till
Telegrafstyrelsen.

1899

Disponent Sandberg avlider 9 april, 41 år gammal. Carl
Erik Nordström anställd 1869 blir ny chef och vd. Kontoret flytlas
till Klosterskäret

'
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o
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Nyemission genomföres. Aktiekapitalet ökas till 533.400 kronor.
Johan Marklund blir själv ägare till 2.228 aktier motsvarande
83,5 % av kapital och röster.

1900

Rättare anställes vid Strömsholms lantbruk, lön 1.300 kronor per
år samt 3 l oskummad och 6 l skummad mjölk per dag.
Procopee anställes som bokhållare - lön 600 kronor per år.

1901

Johan Brännström anställes som bokhållare - lön 700 kronor per
år (vd:s lön 8.000).
El till kontor och disponentbostad installeras.

1903

Olycksfallsförsäkring upphör. Bolaget tog egen risk.
Gåva till IOGT kronor 200.

1904

Bolaget bygger ny skola i Bureå.

1905

Medaljutdelning vid Strömsholm till företagets veteraner.

1910

Direktör Charles Ekström blir ny vd 9 maj - årslön 20.000 -Även
han bor kvar i Stockholm.

1911

Nytt "högmodernt" sågverk (nr 4) tages i drift.
Protester från aktieägare (Sävenäs) beträffande bolagets
höga omkostnader, särskilt riktat mot vd.s lön, då
arbetet huvudsakligen sköttes av disponenten.
Vd avskedar disponent Friman påföljande dag.

1912

Grosshandlarna Hans och Peter Krag, Oslo, inträder
som huvudägare för Bure Aktiebolag den 15 november.
M Giesholt blev vd och Lars Landmark skogschef, båda med
en årslön av 12.000 kronor.
Bu re Arbetarkår bildas som en lokal intresseförening.

1913

13.227 stds trävaror producerades (ca 60.000 m2)
Fredrik Sverdrup blev disponent och platschef i Örviken.

1915

Åbacka och Farsgårdan inköps av Bureå kommun för
18.000 kronor.

1917

Bolaget skänker tomt till planerad kyrka i Bureå.
Bureå sjukstuga klar att tas i bruk. Västerbottens
Landsting övertar verksam-heten 1923.
Från 6 oktober utses Tryggve Backevald till ny vd
- årslön 15.000, från 1918 18.000. Avgår 15 januari 1920.
Den 7 april nybildas avd. 238 av sågverksindustriarbetar
-förbundet i Bureå
med från starten endast 23 medlemmar.

Bure angsagverk uppfort 1875
Okand fotograli Skelleftea museum

1906

1907

oo

1909

0\
~

Sulfitfabrik anlägges i Örviken, Öhrvikens AB blev dotterbolag
till Bure AB.
El levereras från Skellefteå stads nyuppförda kraftverk vid
Finn fors. Köp av timmer från Finland.
Ida Sandberg säljer Sureaktier till Sävenäs AB.
Disponent Nordström - årslön 10.000 - avgår den 29 juni.
Senare revisor åren 1916-1938.
Ny vd med en årslön av 20.000 kronor blir J H Planthaber,
Stockholm (se 1898). Han flyttade ej till Bureå.
Till platschef i Bureå anställdes disponent K EFriman från
Piteå (född 13 april1875) med en årslön av 14.000 kronor,
fri bostad, 1 %av nettovinsten samt 10 l mjölk dagligen.
Installation av elbelysning till brädgården och kolgården.
Inköp av huggmaskin för sägverksavfalL Flisen levererades
med lastbil till Örviken.
Bure Fristående arbetartörening bildas den 25 april.
Konsul CH Herrlin och Direktör Charles Ekström inträder
som delägare i Bure Aktiebolag. Säljare är Johan Marklunds
arvingar.
Avdelning 238 av sågverksindustriarbetarförbundet bildas i
Bureå i slutet av mars. Krossas dock i efterdyningarna
av storstrejken senare samma är.

1918

1920

8

Fors AB l Köpmanhol men, ägare av Sävenäs Nya AB
och minoritetsägare i Öhrviken AB, övertar samtliga
aktier i Bure AB och ändrar bolagets namn till sAL-Aktiebolaget.
Däretter likvideras bolaget och tillgångarna utdelas till ägarna.
Aktierna i Öhrviken AB och drygt 2/3 av skogsinnehavet, som
uppgick till108.868 tunnland, övergår till Fors-koncernen.

1920

1921

Strejk för att undvika lönesänkningar. Likaså året därpå.

1926

Problem med avsättning av sulfitved, som tidigare levererats
till örviken. Därför beslöts om investering av nytt träsliperi
under förutsättning att Skellefteå stad bygger nytt
kraftverk.Upprättas ett 20-årigt elavtal.

1928

Träsliperiet startar produktionen.

1930

Medelproduktionen för år 1928/29 av sågade trävaror uppgick
till16.600 stds.

1931

Avdelning 169 av Pappersindustriarbetarförbundet bildas
vid sliperiet.

1932

Långvarig strejk inom pappersmasseindustrin inkl. träsliperiet
i Bureå.

1933

Hyvleri och lådfabrik brinner ner 28 mars.

1936

Hela brädgården brinner ner den 6 juni med 8.369 stds trävaror.
Lars Landmark utnämndes till vd.
Bureå kommuns högsta invånarantal 6.265 personer.
(2006 var det 4 444 inv.)

1941

Inflyttning till nytt huvudkontor under mars månad,
nuvarande Bure Arkiv.

1954

Brand vid virkestorken den 31 december.

1958

Simon Carlsson anställdes 1 september som överingenjör
och chef för träsliperiet. Avgår med pension 1969.

1961

Lars Landmark död.

1965

Genom köpeavtal 25 november köper Mo och Domsjö AB
samtliga aktier i Bure Aktiebolag.

1968

KGAndersson avgår som vd 31 mars. Ny vd blir Bengt Lyberg,
vd för Mo och Domsjö AB. Platschef blir Joh:s Larson
från Örnsköldsvik.

1970

Mo och Domsjös styrelse beslutar den 29 september att
Bure sågverk skall avvecklas inom en treårs period.
186 personer berörs.

1972

Genom att investera 1 milj. kronor i Sinus AB (1/3 av
aktiekapitalet. Aktierna överläts till personalen i det nya
företaget) kunde erättningsindustrin och därmed nedläggningen
påskyndas. Sista stocken sågade17mars kl14.30.

1976

Bure Aktiebolag fusionerades med moderbolaget, gällande
från 1 januari. Ett nytt "skrivbordsbolag" bildades för att
skydda namnet Bure Aktiebolag.

1977

Ny platschef Harald Wikström (tidigare överingenjör).

1986

Ny platschef Ralf Wallin

1989

stora virkesmagasinet rives efter snöras.

1990

45 milj kronor investeras i Bure Träsliperi. En av de
största investeringarna l fabrikens historia.
Hela vedhanteringen automatiseras och ny
barktrumma installeras. Ny platschef Gunnar Fransson.

1991

Fredagen den 13 december offentliggjordes att MoDo
beslutat avveckla Sure Träsliperi under 1992.
145 anställda berörs.

Martin Söderlind anställs som disponent och försäljningschef.
Avgår september 1949.

1946

Bolaget 150-årsjubilerar. Medaljutdelning i Bureå Kyrka.
Bolaget skänker tomt till Bureås nya kommunalhus.

1992

sågverket brinner ner natten mot den 1 februari.
Påföljande dag tas beslut om uppbyggnad av ett nytt modernt
sågerk med tre timmertagande ramar.

Efter 65 års produktion tillverkades sista balen vid Bure
Träsliperi den 18 juni.
En 196-årig industriepok upphörde.

1993

Två förrådsbyggnader vid Ångbåtskajen överlämnas som gåva
till Skellefteå museum.

1950

Lars Landmark avgår som vd och K GAndersson, Umeå tillträder.

1951

Nya sågverket klart för produktion.
Bolaget betalar 90.000 kronor motsvarande 50 % av
kostnaden för byggande av pensionärshem nr 2 i Bureå.
Huset omfattar åtta pensionärslägenheter. Villkor för bidraget
var att "före detta anställda vid bolaget få förhandsrätt att
hyra halva antalet lägenheter i hemmet". Antogs av Bure
kommun 22112-51.

0\
~

Disponent Johan Brännström avlider.
Hyvleri och lådfabrik brinner ner den 2 mars.
Lilla torken brinner den 25 september. Efter branden
ombyggdes lokalerna till garage, el-, snickeri- och
fordonsverkstad.

1952

1945

1949

o
o

Nytt bolag bildas med namnet Bure Aktiebolag. Aktiekapital
1.800.000.
Det nya bolaget övertar sågverket i Bureå samt ca 31.000
tunnland skogsmark.
Lars Landmark tecknar 691 aktier eller 38,4 %. Ökas senare till
46,22 o/o.
Fredrik Sverdrup utsågs till ordförande. Lars Landmark
vice ordförande och skogschef, Johan Brännström disponent
och ansvarig chef.
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P.O. Enquist
"En lifsfråga af första rang"

Det var ett 40-tal medlemmar som antecknade sig vid Sure
Fristående Arbetarförenings första möte - den 25 april 1907 och efter visst dröjsmål kom man fram till en styrelse bestående av
Frans Eriksson, ordf, Johan Enmark, vice ordf, Gustav Bergman,
sekr, J L Jonsson, vice sekr och Konrad Nyberg, kassör.
Det var dock aldrig styrelsen som förde de direkta förhandlingarna
med bolaget i de redan från början talrika fackliga tvisterna om
timlöner och ersättningsprinciper. Speciella förhandlingskommitteer valdes ofta, eller "förtroendemän", som hade att framföra arbetarnas bud och sedan återkomma med svar. De två första förtroendemännen hette Andreas Enmark och Erik Eriksson; det är
notabelt att enligt stadgarna så måste dessa förtroendemän också
vara godkända av arbetsgivarna !

Söndagsarbete
Det första året är annars lugnt och inga
större eller mer dramatiska konflikter kan
utläsas ur protokollen. l april 1908 föreslår någon försiktigt "att få söndagskvällen ledig på sågen", vilken fråga snabbt
bordlägges på obestämd tid. På samma
möte tar man upp frågan om föreningen
bör fortsätta sin verksamhet; man tvekar tydligen på föreningens styrka och
effektivitet. Det "beslöts att fortsätta med
föreningens värksamhet". Det är dock
uppenbart att föreningen agerar ytterst
försiktigt och ogärna vill verka påstridig
gentemot bolagsled- ningen. "Framkom
forslag om att bakdragare på sågen skulle
f3 sig en hjälpare for att kunna hålla rent
från ramarna, vilket förslag blefafslaget."
l frågan om söndagsarbete kommer så
plötsligt i maj 1908 ett kategoriskt ultalande: "Blef beslutat att söndagskvälns
arbete på sågen blir uteslutet fr o m den
24 maj." l samma protokoll beslutas om
ett i sitt sammanhang kuriöst och gåtfullt ekonomiskt anslag. "Ble f beslutat att
föreningen skall, i likhet med två andra
föreningar, skänka en summa pengar till
de pojkar som i vår har gått ut från skolan
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till ett nytt testamente åt dem var. Blef ej
bestämt något visst belopp, utan en tredjedel utav de pengar som skulle gå åt får
detta ändamål."
Vad låg bakom? Var det äkta trosomsorg
om de unga pojkarna eller var det rent
taktiska skä l som spelade in för den nystartade fackföreningen; ville man radera
bort intrycket av antireligiositet och rabulism?

Låg arbetstakt ?
Ofta tycks fragor som gällde konflikter om
själva arbetsintensiteten ha diskuterats. l
september 1908 har en forman förolämpat
några arbetare genom att påstå att arbetstakten 'ar for låg och timpenningen för
hög; styrelsen fick i uppdrag att i samarbete med de foralämpade utreda frågan.
Ännu så länge är dock konflikterna
relativt fa. Det är först i och med storstrejkåret 1909 som stämningen hårdnar.
Konjunkturen stupar brant nedåt, tiderna
blir sämre, det blir taktiskt riktigt för arbetsgivarna att ta strid. Och striden kommer nu också ...

Konrad Andersson
Den första konflikten tycks ha börjat som
en nästan privat uppgörelse. Ett hastigt
inkallat sammanträde den 6 februari 1909
har att ta ställning till ett fall av godtyckligt avskedande som ägt rum natten innan. Det var "frågan angående förvaltar
Tidblads förfarande, då han natten mot
den 6 februari afstannade sågen samt afskedade Konrad Andersson från sin befattning som sågställare". Stämningen på
mötet var upprörd. En resolution antogs,
där man krävde att arbetarna skulle ha betalt för den tid sågen måste stå, samt att
"om förvaltaren skulle upprepa sitt brutala förfarande en gång till, skulle arbetet
nedläggas tills förvaltarn avskedats." Vidare skulle Konrad Andersson återfä sin
plats, om han så ville. Förtroendemännen
avsändes omedelbart till disponent Friman och de återkom med en rapport som
tycks ha varit positiv. Alla kraven accepterades.

Lönesänkning ?
Men redan den 19 februari kommer nästa konflikt. Bolaget hade i ett slag sänkt
lönerna med 15 % och en spontan strejk
hade uppstått. Bureå Fristående Arbetarförening utlyser extramöte och
beslöt att "upptaga strejken som sin sak".
Kraven från föreningens sida förfaller idag
modesta; man begärde oförändrad betalning med 37 öre per 100 st timmer.
Vad bolaget nu svarar är en smula oklart.
Enligt protokollet hade förvaltar Tidblad
yttrat att "han skulle ändra prisnotan så
dem skulle fä igen den på lördag, men att
hon skulle komma att upptaga samma
pris. Han hade även yttrat att de som ville
ha arbete hädanefter skulle anmäla
sig hos sågmästare Gren
innan
måndagsmiddag och att dem då sku lle få
höra när sågen skulle dras på."
Det blev omröstning. Ordföranden ställde
frågan om detvar någon som tänkte gå och
anmäla sig. Enigheten var total, strejken

skulle fortsätta. Man tog ett beslut att
"föreningsmedlem som
bevisligen ertappas med att under konflikten uppträda svikligt eller med onödigt obehöriga resonemang om förhan dlingarna, efter återställd fred bojkottas."
Nästa dag konkretiserades bolagets bud :
32,5 öre per 100 timmer. Föreningen avslår
budet.

Förlikningsman
Måndagen kommer med oförändrat låsta
positioner från båda håll och man beslöt
enhälligt att tillkalla statens förlikningsma n. Konrad Nyberg, Nie Nyström och
Gustav Bergman utsågs att verkstä Ila
beslutet.
Någon gång under konflikttiden måste ett
större opinionsmöte ha organiserats. En
skiss till resolution finns nämligen bev-
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arad, avsänd av "Bureå Arbetare samlade
till ett antal av omkring 200 ."
De tvåhundras resolution till bolaget, arbetsgivarna, bör Läsas långsamt och med
eftertanke. Den avslöjar en hel del av den
verklighet som finns där bakom :

"Då det för närvarande råder den största
oreda som kan tänkas med den yttre förvaltningen, faller det sig synnerligen svdrt
att för närvarande komma till något resultat om en ofta/sändring som kan godkännas
af Bolaget å ena sidan och afArbetarkdren
å andra sidan. Då det vid alla möjliga tillfällen särskilt påpekats att det är arbetarkilrens försoffning och slöhet som är skulden
till det ddliga resultat som rapporterna utvisa under juni, juli, augusti, september och
oktoberför att inte nämna november,.dd det
möjligen varit naturhinder att räkna ~ed mot deL ständigt återkommande talet om

arbetarkårens oanvändbarhet, som vi ej
ämnafinna oss i i fortsättningen, utan anse
vi oss nödsakade att sätta oss i förbindelse
med Aktieägarne och söka få till stånd en
sakkunnig utredning med biträde av staten
å vår sida. Då vårt anseende som arbetare
är för oss en lifsfråga afförsta rang, ämna
vi ej prisgifa det åt någons godtycke. Mot
ofvan- nämnda beskyllningar ta vi oss friheten påpeka det synnerligen goda förhållande som varit rådande här förut mellan
förvaltningen och Arbetskåren. Det har ej
varit ovanligt att förvaltningen anordnat
samkväm med kaffe m m, men Arbetskåren
har äfven visat sig förstå och uppskatta
förvaltningen genom au gemen- samt
tilldela dem presenter som minne från Arbetskåren. Hört il/ kommer att hufvudparten af arbetskåren varit med om att upparbeta denna affär från ett Bondehemman på
några tusen till ett Millionbolag. Vi hafva
även varit med om att bevittna att ett 50tal arbetare fått mottaga Patriotiska Sällskapets silver- medalj. Att arbetarne blivit
till någon delförslöad och likgiltig och i viss
mån mistat intresset för arbetet, men hur
kan det vara annorlunda när vi, på grund af
att sågen för det mösta står af olika orsaker, till stor del beroende pd det hufvudlösa
ombygge som är gjort och omgjort flera
gånger, till kostnad for både Bolaget och
arbetarne. Det är tvivel underkastat om det
blir någon sågning alls, om vi skall kalla på
yrkesinspektionen. Ordningen är sådan att
en morgon dd vi kommer till sågen k/6 f m,
sd är timret som skall sågas på Björkön.
Klockan halv nio kommer det därifrdn och

Där är resolutionsutkastet slut, en protokollsida bortriven. Det finns här många
saker att dröja vid, förutom den friska och
sakliga aggressivitet som präglar stilen.
Notabelt är framför allt den moraliskt fårgade upprördhet man visar över beskyllningarna au vara dåliga arbetare - anseendet som arbetare var ~en lifsfråga af
första rang~ och man reagerade med all
rätt våldsamt mot arbetsgivarens försök
att
förklara
konjunkturnedgångens
sjunkande resultat med att arbetarna var
"förslöade". Påpekandet att det de facto
varit arbetarkåren som upparbetat bondehemmanet till en miljonatrår innehåller
onekligen en poäng, på samma sätt som
det lite hjälplösa påpekandet att man
samlat ihop till presenter åt Bolaget (!!!)
för att visa sin goda vilja, visar på något
av tidsandan.

strejken fortsätter

Upplösning

l alla fall; strejken fortsatte. Problemet
om arbetet på söndagskvällarna återkom
nu, man hade uppenbarligen från bolagets sida krävt söndagsarbete. Fronterna
hårdnade, förlikningsman var eftersänd
men hade ännu ej hört av sig. Man beslöt
telefonera "för att höra om han f3tt någon
skrifel se från oss". Mitt i alltihop återkommer så problemet med biblarna till skolpojkarna. Räkningen hade kommit och
räkningen "som gick till biblarna år det
afgående skolpojkarna godkändes till betalning."
Nästa dag nytt sammanträde. "Beslöts att
Konrad Nyberg och Frans Eriksson skulle
gå och telefonera till förlikningsm<~n och
höra hur han ville ha f va det ordnat då han
kommer."

Strax efter meddelar en paragraf lakoniskt: "Beslöts att förtroendemännen
skulle delgifva Disponeneten föreningens
beslut." Segraren skulle f3 bud om kapitulationen, det fanns en bitter lågmäldhet
i paragrafen som överlevt alla dessa år. l
samma ton avslutas protokollet från det
sista av Bureå Fria Arbetarförenings sammanträde. Man beslöt att "föreningens
kassa skulle tillfalla sjukkassan sedan alla
räkningar vore betalda." Den sista av dessa räkningar gällde skurning av lokalen.
Man skulle bara skura upp efter sig, betala
skurningen och så var det slut.

Nästa protokoll är daterat den 4 mars
1909. Det är skrivet i nederlagets tecken.
Förliknings mannen kunde eller ville uppenbarligen inte lyfta upp budet till den
gamJa nivån. Man samlas klockan 7 på
kväJien och resultatet är uppenbart. "Ordf
lät höra resultatet öfver underhandlingarna på kontoret den 4:e dennes. Resultatet blef ringa och intet. Disponenten var
bestämd för att ingenting uppgå på de
prislistor som där vore utlagda. Och kommitten kunde ju ej frångå de beslut som
affäreningen vore gjorda, helst som ingen
medelväg kom på fråga. Väktes förslag om
föreningen bör fortsätta sin verksamheL
eller icke. Det beslöts enhälligt att omedelbart upplösa föreningen på grund af
att hon ansåg sig ej vidare kunna uträtta
något i arbetarnas intresse."
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Sekreteraren Gustav Bergman använde
sedan protokollsboken till privat kassabok
under två år. Räkenskaperna är förda med
stor omsorg. 1909 års inkomst var 952 och
41 öre.
1910 års inkomst för den Bergmanska
familjen i Bureå var 1.057 kronor och 11
öre. Det var inte precis för välståndet man
förde kampen. Det var för möjligheten att
överleva.
Februarikonflikten i Bureå var en a\
de otaliga små konflikter som bildar
storstrejkens bakgrund på den svenska arbetsmarknaden. Svenska Arbetsgivarföreningen hade initierat och vunnit
de flesta; ändå ville man nu ta den stora
striden för att i grund krossa den svenska
arbetarrörelsen. Den 14 juli sände man till
LO ett slutgiltigt ultimatum enligt vilken
samtliga kvarstående konflikter (de var
då tio till antalet i hela Sverige, med sam-

manlagt 2.500 inblandade) skulle lösas
på företagarnas villkor. Annars skulle det
bli lockout i t vå etapper, den 26 juli och
den 2 augusti. Lockouten skulle då drabba
163.000 svenska arbetare.

Fackförening bildas
storstrejken blev arbetarrörelsens svar på
lockouten. Den berörde även Bureå och
när den kom, visade det sig att Bureå Fria
Arbetarrårening mycket snabbt hade fått
en efterträdare. Bakom organisationen av
denna föregångare till Sågverks 238 stod
agitatorn Gustav Blixt, bosatt i Ursviken
under några år i början av seklet. En av de
sista dagarna i mars månad 1909 samlades
en grupp arbetare i Karl Hedlunds gård i
Bureå. Initiativtagare var Gustav Blixt och
foreningen skulle gå till hävderna som
"storstrejksfackföreni ngen".
Ha ndl ingama från de två år den levde har uppenbarligen gått förlorade någon gång på 40talet, men de yttre konturerna av vad som
hände kan urskiljas. strejkdeltagandet var
under den första veckan så gott som woprocentigt. Man utsatte strejkvakter och
samarbetade med övriga strejkande arbetare i skellefteådalen. strejkutskottets
ledamot i Bureå var Frans Eriksson, fackföreningens ordförande resp kassör var
A Eriksson och Aron lläggblom. båda
drivande krafter under strejken.

Nytt nederlag
Men strejkrörelsen minskade snabbt i
effektivitet vad Bureå beträffar. Redan
efter knappt två veckor kunde bolagsledningen stolt tillkännagiva att man körde
med praktiskt taget full kapacitet och att
mängder av "arbetsvilliga" infunnit sig.
De flesta av dessa bodde, som man kunde
vänta sig, runt om i byarna men även
inom bureåarbetarnas egna led brast samman- hållningen. Der som till sist återstod
av motstånd var en kärna av lojala och
solidariska arbetare organiserade i facket,
med namn som Karl och Per Nyberg, Aron
Häggblom och Frans Eriksson i spetsen.
Redan den 25 augusti hade disponenten
fcir bolaget låtit meddela "för undvikande
av missförstånd", att "medlemmama efter stridens slut ej hade att vänta arbele i
större utsträckning". Polis användes vid
några tillfållen fcir att skydda strejkbrytarna och vid ett tillfälle förekom uppenbarligen ett litet välment sabotage mot
produktionen; en timmerbom öppnades
fcir att släppa timret till havs.

"Musikanternas uttåg"
Den skara som höll ut in i dN sista, den
var inte stor. Det kan ha varit ett tjugotal man mot slutet. l varje fall rymdes
de under de sista mötena i Aron Hägg-
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bloms kök, där strejkmötena hölls. "Det
var trångt, vi satt på diskbänken i Arons
kök, men nog rymdes vi", säger Karl Nyberg som lever än och minns. Fragment
ur strejkmötesprotokollet trycktes senare
i en minnesskrift. "§8. Väcktes fråga om
striden skall fortsätta eller icke. Enhälligt,
med ett
rungande ja, beslöts fortsätta
striden och att liksom vi följts från arbetet
vi ock skulle följas tillbaka sedan striden
avblåsts från Landssekretariatet."
Så kom den s k "rationmella delningen"
och nederlaget fcir den organiserade svenska arbetarrörelsen var ett faktum. Också
Bureås strejkande arbetare tvingades ge
upp. En efter en tvingades de gå in på
kontoret och be om arbete. Dessa listor
och svartlistorna finns än nu idag kvar.
Några som varit speciellt aktiva hölls på
halster ett tag; dit hörde t ex Aron Häggblom. Några emigrerade till Nordamerika
och Brasilien. Det som nu skulle komma
var den svenska arbetarrörelsens allra
svartaste och dystraste år, de år när man
i efterdyningarna av det stora nederlaget
försökte rekonstruera spillrorna av en
nästan sönderslagen facklig organisation.
Per Olov Enquist, 1978

StoriTiarl<nad i Bureå för 125 år sen !
a\ Barbro Vildund.Joumalisl t Yllcr\11.. och ordfOrande 1 liftelsen Bure >\rki\

Kaffe, lakrits, järnspisar och oxtjukor. Det är några av de många varor
som fanns att köpa i den nyöppnade handelsboden vid sågen i Bureå
år 1876. l Sure Arkiv finns inventarieböcker och annnat material från
handelsboden under åren 1876- 1901. De ger en intressant inblick i
dåtidens handel - långt ifrån nutidens shopping, men ändå inte utan
sina lyxvaror.
Kladdboken från 1876 kan man se
att kaffe redan nu tycks vara oumbärligt. Det ingår i dc flesta sågverksarbetares inköpslista. JA Lundström
från Holsmvattnet köpte t ex kaffe, snus
och rågsikl. LJ Norgren från Bure köpte
Aäsk,socker, kaffe och lakrits. Johan Wikman från Falmarksforsen köpte kaffe, kallikå, domestik, rågsikt och kornsik t. Ärter
var också en stor vara. l december syns en
efterfrågan på risgryn. socker och vetemjöl.
1890 tycks inköpen ha ökat; kanske ett
tecken på att det \ar goda tider för sågverket. OF Holmberg från Bure inhandlade
risgryn,sirap, sagogryn, russin, ett nattkärl samt sill. Gustaf W Sandberg från
Lappvattnet köpte kornsikt. en husserona, knappar och nålar. EG Melander i
Sjöbotten köpte paraply, näsduk, lärft och
ett fårgbrev. Kött och smör såldes också i
handelsboden men i liten mängd.

I

Spottlådor och snörlit
Handelsboden hade en otrolig bredd
på sortimentel. l lnvcntarieboken 1896
nämns bland mycket annat: Jernvaror:
flåhackor, koklafvar, 20 kilos bessman,
kaffeqvarnar, soppslefvar, fotogen-darnajan, töm-lejkar, oxtjukor, chcfonie-handtag. fotografiramar, gäddrag, spottlådor,
jernspis och jernklippningsmaskin.
Diverse: dockor, dockhufvuden, griffeltafl
or,dominospel, album, diamanter, psalmböcker, biblisk historia, japanska hörnhyllor, tandborstar, glasögon, rysstvå l, salmiaktvål, eau de cologne.
Kläder: dame yllekoftor, flickbahytter,
oljebyxor, cheviotkostymer, badhandduk,
10 snörlif, flickgaloscher, dame snowboots.

Spillkummar och sherry
Tobaksvaror var eftertraktade. Denna lilla
handelsbod i norr hade i lager 16 namngivna sorter av tobak och sju märken av
cigarrer.
Vidare säljer man porslin och lampor t ex:
spillkummar, fiskvinglas , fogelbur-koppar, diflaskor med slang, punschglas, hän-

glampor, fotlampor och rundbrännarglas.
Bland matvaror syns: istersill, ansjovis,
surströmming, julgranskonfekt, pepparkakor, karameller, koriander, kanel,
muskott, cardemumma, maltkaffe, javakaffe, smyrnafikon, lakritz, konservburkar av stångsparris, pickles, champignoner och sardiner.
1897 har det tillkommit fler matvaror:
ananas, corned beef, buteljer av landtvin
och sherry.

Vid Strömsholm
Handelsboden låg vid Strömsholm, där
sågen hade etablerats redan 1796. Så
småningom blev avståndet till havet ett
problem och Bure AB beslöt bygga upp
en ängsåg vid havet, klar 1875· Driften
vid Strömsholm pågick dock parallellt
till 1895· Det året fick den nya ängsågen
elbelysning och man började såga även på
vi nte rn. 1885 hade bolaget anlagt en lokal telefonlinje mellan de två arbetsplatserna.Även tidigare under t8oo-talet hade
företaget, som då hette Sure Sågvcrksintressenter, engagerat sig i handel; det kan
man se av de varor som båtarna förde hem,
men hur försäljningen gick till framgår
inte. Handelsboden förestods av Wilhelm
Procope.
1909 köpte han rörelsen av bolaget som
förband sig att inte starta någon annan
minuthandel i Bureå.

Under de svåra åren under första världskriget bildades en konsumtionsförening
i Bureå och i juli 19t6 inleddes verksamheten i en affärslokal, som upplåtits av
Frans Eriksson.
Föreningens första alfårsbiträde blev Lilly
Andersson. På hösten 1918 övertogs sen
den ovan nämnda handelsboden av Wilhelm Procope och Konsum var då Bureås
största butik.
BARBRO VIKLUND
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Sl<ilda
världar
t det \ar skillnad mellan hiig
och låg syns tydligt i n,lgr,l
å sparade kontrabiickt•r fran
handelsboden. Fru Ida Sandberg. ~inka
efter disponent Sandberg. hadL· det
naturligtvisgott ställt. l september 1901
inhandlade hon bl a: sötmandel. kardemumma. saffran (.!o gr för 2 kronor).
en stang l\äl. rotborstar. silkespappL·r.
glanspapper. en l.'tngre\ och en bordlampa.

A

Arbetaren Nyströms kontrabok tinns
ocksä har. Han \erkar ha haft dl't r;itt
bra ,1r ll)OO. Roken upptar d,i inkiip a\·
l'n katfebrännare. bomullsgarn och
\'etl·mjöl. Han har fått betalt fiir sniiskottning. höbärgning m m. Men det
g,1r utfiir med hans ekonomi. Under
I'JO.! uppstår en skuld p,1 36o kr. Ilen
iikar är frän är trots att h,lJl betalar ,1\
lite lU och dä. och köper mycket litl'l
i handelsboden. 1908 som är dl•t sist,l
noterade året gör han inga inkiip. men
har ända en kvarstående skuld pa ·t79
kr. d' s. nästan en ha h arslön '

Några gliintar ur Johan Marl<lunds arl<iv
från soiTIInaren och hösten 186g.
a\ Ulf Lundström. Skelletleå Museum.

Artikeln är ett kort utdrag ur boken
" Människor och miljöer i Skelleftebygden under 18oo-talet",
som utkommer under 2008.

Bure Arkiv hittar man arkivmaterial
inte bara om sågverkbolaget utan här
finns mycket annat som speglar historien i Burc älvdal och hela norra Västerbotten. Ett sådant material är brev till Johan Marklund (1824-1898), som var patron
vid Bureå såg. Johan Marklund var vid sidan av detta även redare, liksom sin svärfar Johan Hällberg (1797-1874) på gården
Anderstorp i Hedensbyn, som drev en
större handelsrörelse. Marklund och Hällberg samarbetade såväl med Skellefteå
rederiaktiebolag som med andra affårer.
l rederiet ingick även Marklunds svärson Adam Gabriel Gyllengahm på gården
Katrineberg i Selet i Lövångers socken,
sågverksägaren Fahle Marklund i Renbergsvattnet, handelsmannen Abraham
Ruth samt handelsmannen och ägaren
till stadens bryggeri Olof Christian Häggbom.
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l augusti 1869 skriver Johan Hällberg d.y.
(1826-1893) till sin svåger Johan Marklund
och berättar att hans far Johan Hällberg
d.ä. ansåg att briggen Junior borde gå
till Stockholm om det gick att ordna en
frakt dit. Från Stockholm hade det varit

god tillgång på frakter. Men om Johan
Marklund hellre ville att fartyget sku lle
gå på Östersjön, så ville inte Hällberg senior lägga h1nder i vägen. Rederiet hade
ännu inte bestämt var man skulle köpa
spannmålen för vintern. Spannmål var en
mycket viktig vara som importerades till
Bottenviksområdet i stor skala.

Briggen Johan
Johans Hällbergs bror, sjökaptenen Anton Hällberg, skrev den 7 augusti 1869 till
sin svåger Johan Marklund och berättade
att han nu hade kommit till Stockholm
med briggen Johan. Han låg i Stadsgården
och höll på att lossa brådlasten som han
hade sålt till en snickare på Södermalm.
Resan till Stockholm hade varit lång på
grund av motvind och tjocka. Anton
Hällberg berättar för Johan Marklund om
priser på alla typer av spannmål. Anton
Hällberg tackade Johan Marklund för den
trevliga samvaron i Bureå och tillade att
han fått telegrammet, där Marklund återkallade beställningen på tapeter.

....
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Den 24 augusti skrev Johan Hällberg till
Johan Marklund och berättade att han fått
underrättelser från Hamburg att briggen
Segler, som de hade talat om att köpa,
redan var såld till ett pris av 12 tOO mark
men att det fanns en möjlighet att fartyget
kunde säljas igen. Hällberg säger att de
kunde tänka sig ge 13000 mark och ville
veta om Marklund var med på affåren och
hur hans bror Fahle Marklund och Gyllengahm ställde sig till affåren. Hällberg
hade skrivit till kapten Jansson (t835-84)
och erbjudit honom platsen som befålhavare.
Två dagar senare skrev Johan Hällberg ti ll
Johan Marklund och bekräftade att han
hade tagit emot två skrivelser och att han
sände 2000 riksdaler med målaren Dahlberg. Hällberg berättade att han hade haft
kontakt med kapten Jansson, som ville
komma i Hällbergs och Marklunds tjänst
som befålhavare på briggen Segler. Jansson hade berättat att ett bolag hade tankar på att köpa briggen Tuspan, där han
f.n . tjänstgjorde och att anta Jansson som
befålhavare, så därför ville han inte avsäga
sig sin nuvarande tjänst förrän Hällberg
och Marklund hade bestämt sig.
Johan Hällberg ville att de skulle komma fram till ett beslut i frågan och även
höra efter med Gyllengahm och Fahle
Marklund vad de tyckte i saken. Hällberg
skriver att Häggbom och Ruth var positiva
till affåren.

Skonerten Anna
Johan Marklund var även ensam ägare
till skonerten Anna som stod under befå) av Martin Holmström från Innervik,
som sedan bosatte sig i Fällan i Lövångers
socken. Holmström och skonerten Anna
fraktade även andra varor än sågat virke
från Bureå. Enskilda personer gjorde affårer med Martin Holmström och Johan
Marklund. Per Vännström i Bursiljum
sålde den 6 december 1867 ett lass plank
för 7 riksdaler och 27 skilling. Han tog ut
en riksdaler i kontanter. Den 14:e i samma
månad levererade han ett nytt lass för 6
riksdaler och 83 skilling och ett annat lass
för 7 riksdaler och 47 skilling. Vännström
tog ut en matta mjöl för 50 riksdaler. Den
8 januari t868 sålde Vännström på nytt
ett lass plank för 8 riksdaler och 8 skillingoch tog ut 2 riksdaler och 25 skilling
för skjuts.
Den 24 juli 1869 skrev i Martin Holmström i ett brev till Johan Marklund att
han skickade över fraktsedlar och packningslängder över tjäran och pärman men
inga på de 5 tomfaten men dessa skulle
Albom få enligt avtal. Först dagen innan
hade Skogner skickat en person, Burlin,
till fartyget, så nu var lasten ombord föru tom 6o tunnor tjära som skulle hämtas på
Cumbodaholmen i Nysärra socken. Martin Holmström kunde inte komma ut ur
Kallviken, eftersom det blåste sydlig vind
och var tjocka. Men snart sku lle vinden
slå om. Holmström berättar att det varit

svårt att ligga inne i Kallviken, eftersom
der blåst "på vind" varje dag. Holmström
var nöjd att han kunnat få tjära till last.
eftersom priserna var så låga.
Den 22 augusti 1869 hade Martin Holmström kommit till Stockholm med skonerten Anna efter många besvär. l ett brev
till Johan Marklund skriver han att han
helst skulle vilja lämna fartyget i Stockholm, men han hade ingen som ville köpa
henne. Att lämna Anna i Stockholm vore
ingen lösning eftersom det skulle kosta
pengar, så därför skulle Holmström föra
hem fartyget om han kunde få någon last.
Holmström skriver även att styrmannen
Lindgren som legat sjuk på nerresan nu
var lite bättre.
Den 29 september låg Martin Holmström på nytt i Kallviken för ny fård till
Stockholm. Han skriver att han har lastat
den tjära och pärrna som fanns för Johan
Marklund, Skog, Osterlund, Burman och
P. Bergman. Holmström bifogar konossement och packningslängd. Femtio tunnor tjära var ännu inte packade. Holmström var beredd att segla om bara vinden
medgav detta, men vinden varierade och
var just nu sydostlig. Holmström konstaterar att han ännu inte fått besked
angående skutans vidare öden men att
han ville ha sådant senast vid ankomsten
till Stockholm.
Men vad som sen hände med skonerten
Anna framgår inte av korrespondensen i
Bu re Arkiv.
ULF LUNDSTRÖM

Gunnar Enqvist Flytten från Höstmora
'Texterna pa Sidorna 18 -21 ar ett
utdrag Iran boken "S1u slipsar och
en pJaxrem Ord &v1sor forlag Skelleftea 2007

ag var tio år när vi fl yttade från Höstmora. Snövintrarna med avsaknad av
plogad väg var väl en av anledningarna
flytten. Farsan skulle få mycket kortare
väg till jobbet, för nu skulle vi bo nästan
vid fabriken och även sågen. Skärvägen
upp till byn var alltid välplogad och rena
drömmen för mig. Det skulle också underlätta for syrran, som snart skulle börja
skolan, att slippa den ibland igenssnöade
vägen från Höstmora och ner till samhället.
Flyttningen från kåken på Höstmora
gick med häst och vagn. Det var en vagn
med gummihjul med ganska höga "lad" på
sidorna. Pelle Toresson hette kusken, han
var från Värmland och pratade med lite
värmländsk sång i talet. Inger, min syster,
hade lärt sig prata svenska på sjukhuset
och lärde sig aldrig bondska. Pelle och
lillsyrran pratade hela vägen ner till "kasern~, där vi skulle bo.
Jag hade redan varit nere på Skäret och
foljt en av mina skolkamrater hem, där
han bodde med sin mamma. De bodde i
vad man kallade "Skärbörninga", troligen
den största av bolagets arbetarbostäder.
Vi skulleflytta till "tvåan". Otto, som han
hette, kunde spela dragspel, och vi hade
fantiserat om att spela ihop någon gång.
Nu var vi i alla fall på väg att fl ytta till
en sådan där bolagskasern. Det stod fl era
liknande hus efter Skärvägen.
Vi passerade ett kafe och två butiker, en
Konsumbutik och en affår, som det stod
"Skeppshandel" på. Jag såg flera, som jag
kände igen från skolan och som jag fårstod bodde här nere.
Otto hade berättat att det kom stora
lastfartyg, som lastade pappersmassa och
bräder från fabriken och sågen, och att
det ofta syntes sjömän från hela världen.
Jag hade för första gången sett en "neger",
som säkert kom från någon båt.
Farsan jobbade på massafabrikens me-
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kaniska verkstad som svarvare.
DET VAR MYCKET nytt. Uppe på Höstmora var det så tyst, bara fåglarna hördes.
Här på Skäret var det elt forskräckligt
buller och dån. Det slamrade från timmerstockar och bräder och dånade bäde
från fabriken och från sågen. Hur skulle
man kunna sova här? Det luktade lite
som morfar, lite av trä, men det luktade gott. Han jobbade på sågen.
Vi hade kommit fram till en lång
rad med postlådor, och där
svängde vi av från Skärvägcn. Morsan och farsan hade hela tiden
gått bredvid lastvagnen
med
möbler och
husgeråd

och skjut it sina cyklar, som också var fulla
med saker. Farsan stannade, jag steg av
kamelen och han pekade på etl stort, rött
hus med balkonger och sade:
"Darna ska ve bo!'"
Jag kikade upp mot kåken, som låg på en
ganska hög backe. Lasset med vårt bohag
var nästan uppe på kasernbacken, när

en bastant kvinna tog hästens betsel och
"ptrooade". Hon tittade på morsan med
minst av allt välkomnande ögon, snarare
ovänliga, och sade med kraftig stämma:
"Ha je vaigglusa?"
Jag glömmer aldrig morsans svar:
"Ve hava einga vaigglus å ve hava aller
hatt å hörre ha
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du nä sjölven, för järna hav'e fånntes för
he vait l, å flöjtoppa dä hannlaust, annars
kör ve över dä!"
Farsan hade kommit lite efter och hade
inte hunnit vara med på samtalet men såg
lite undrande på morsan, som var röd i ansiktet av ilska över den något annorlunda
välkomsthälsningen. Kvinnan som ställt
frågan hade försvunnit in i huset och förmodligen förstått, att hon trampat rakt i
klaveret. Anledningen till hennes angrepp var att man hade haft ohyra
och sprutat mot det och var lite
rädda att vi skulle komma med

mera.
JAG VAR FÖRST inne i det som skulle bli
mitt nya hem. Det som mötte mig var inte
så särski lt muntert: ljusblåa väggar. Pappa kom in och jag pekade på väggarna i
köket.
"Fyy, se furt!"
"Pärlspont!" sade pappa.
Taket i kammar'n hängde.
"SänghimmeW sade pappa.
Mamma kom in och jag sade att det var fi
nare på Höstmora.
"He val no bätter bara ve fa opp gardina
å na bloom å na rnaatt oppa golva se val
he no bra!"
Det var inte tyst. Det hördes hur grannarna pratade och klirrade och gick omkring.
Dessutom var det ljuden från fabriken och
sågen! Plötsligt bölade något slags tuta.
"Vå jer'e, jer'e flyglarm?"
"Naa, he biaas för klacka jer halv fem å arbetsdan jer slut, första du, he tuut klacka
sju, klacka elva å tolv å halv fem."
"Fy klaan vå he lev om, fa ve fl öit deilbakas!"
"Haa, du värn dä!" sade pappa.
"VÅRS VAR'E du sa att l skuull tjwöött
klea?" Mamma tittade på pappa. "Du
sa ne ve tuben, vå jer he?"
"Ve ska ga ne se du fa sej!"
Tuben var den vattenledning som
förde sötvatten till massafabriken. Nere vid tuben fanns ett stort
däckgolv, slang från tuben, såar,
bunkar märkta med BAB, Bureå
AB, plus en kokbalja med eldstad och skorsten. Allt var ytterst omodernt ur vår nutida
synpunkt sett, och ändå är
det inte längre än sextio år
tillbaka.
"Bätter än älva i alla fall!" sade
pappa.

Forts. Ayu~n fr1n HÖ<! mora
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DET VAR MÅNGA barn i kasernerna, i åldrarna sju tiiJ femton år, sammanlagt åtta
barn. Så var det i alla kaserner: sex till åtta
familjer i varje hus. Det var skärbörninga,
ettan, tvåan, trean, Holmstedts kasern,
Burmans kasern, formanskasern plus en
hel del tjänstemannabostäder och så herrgårdarna på Snödskäret. Dessutom fanns
ju en hel del små kåkar. ja jössus, vad folk!
Jag tyckte det var finare på Höstmora,
men det var precis lika omodernt: samma
svarta spis, vedbänk, slaskhink, vattenhink och ett väldigt skithus med topptak
och spira. Det var mycket finare i tjänstemannabostäderna med emaljerade
spisar, vatten i kran och innedass, sade
pappa.
"Faan se fi not, he jer sjeJlnen på lapp å
tattar!"
Barnen på Skäret kallades för "kasernonga" och ansågs vara vilda, stökiga och
busiga. Det trodde i alla fall folk uppe i
byn, men jag hade ju träffat de flesta barnen från Skäret i skolan, och då hade det
då inte märkts att de skuiJe vara värre än
andra barn. Skitprat!
Jag blev snabbt bekant med barnen i kasernerna Skärvägen. Visst hände det att
lekarna blev lite extra "bulleribong", men
vi var ju ganska många, och om något
hände utöver det vanliga, så berodde det
i regel på äldre pojkar, som redan börjat
arbeta på bolaget. Vanligtvis i samband
med lite festande.
Livet i kåken hade alla varianter. Lägenheten bredvid beboddes av familjen Fors,
Adar och Doris med barn. Adar ledde en
orkester, som repeterade på söndagarna.
Han kom in till oss och frågade, om vi
hade något emot att de övade. "Det kommer ju forstås att höras!"
"Adars sextett" hördes! De övade i kammaren, eller finrummet om man så vill.
Det vette mot vårt kök. Orkestern
bestod av bas, trummor, gitarr, dragspel,

vibrafon, trumpet och klarinett. Jag skulle
nog ha velat gå in hos Adars och lyssna,
men morsan sade nej.
När "Adars sextett" drog igång med "In
the mood" hoppade vårt porslin i skåpen,
och att prata var hart när omöjligt. Adar
hade ju varit inne och förvarnat, men att
volymen skulle b!i av den nivån hade vi
nog inte trott.
Kalle Markström, som bodde på andra våningen, hade en gammeldanstrio,
"Kalles trio". De övade inte varje söndag.
Men när de stampade igång - for stampa
gjorde de! - då lönade det föga att farsan
försökte dra någon låt. Om de repade samtidigt var det bättre att ta cykeln och fara
och hälsa på någon.
Eftersom jag hade börjat spela gitarr och
var mycket intresserad, brukade jag få lov
att komma in och lyssna. En dag, när jag
träffade Adar ute på gården, frågade han
om jag läste "ackordanalys". Jag visste inte
vad det var, menAdar sade:
"Du kan kommaeinse ska ja lär de!"
Han pratade inte riktig bondska utan
något slags mellanting mellan svenskan,
som kantor Jansson pratade, och min
bondska.
Jag började kila in lite då och då hos Adar
och fick någon liten "fingervisning" om
hur jag skulle ta greppen och vad de hette.
Mina händer var inte så stora, men Adar
sade att de var töjbara. Jag övade på farfars
gitarr, samtidigt som jag tjöt om en riktig
orkestergira r r.
Det tog tre år, tre års terror, innan jag fi
ck den: en ljus Levin med rispskydd, välvd
hals och F-hål. När jag kom hem från
skolan några dagar innan det var skolavslutning, stod den där. Jag trodde inte mina
ögon. Mamma och pappa hade lånat sjuttio kronor i banken och köpt den av en
släkting. l samma veva som jag fick min
gitarr, brukade jag få sitta in i orkestern,
när Adar spelade klarinett. Min syster
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hade också börjat spela och sjunga och
blev snabbt riktigt duktig. Hon fick ärva
min gamla gitarr.
FLYTTEN TILL SKÄRET var nog det som
kom att bli starten på mitt livslånga spelande, "musicerande", med turneer både
här hemma och i utlandet. jag kom aldrig
att bli någon kändis och storstjärna, men
för min egen del har det betytt allt.

Gunnar Enqvist
I<asernungar

sst hände det väl ett och annat,
inte bara musik, sedan vi flyttat
ner till Skäret, till exempel fejderna mellan de olika bydelarna, mellan
"skärarna" och "byarna". Vi lekte krig, som
ibland kunde ta sig våldsamma uttryck,
då vi med full kraft slogs med långa påkar.
Nog hände det att man fick sig någon riktig smäll med stora blåmärken och bulor i
skallen som följd. Alltför många "krigare"
och alltför mycket oväsen brukade leda
till att vår snälle herr polis kom pruttande
med sin DKW med de röda trädörrarna.
Lövgren hette han, och han steg ut ur
bilen och såg allvarlig ut och sade:
"Nu ska ni nog sluta fred och gå hem. Ni
kan ju göra illa varandra!"
Han var nog världens snällaste polis. Vi
brukade retas med honom om bilen. Ett
stående skämt var:
"Du jett aakt bil'n för hackspiken!"
DKW:n hade trädörrar, därav hackspetten.

V

VI VÄXTE IFRÅN krigen, och andra lekar tog vid, ibland lite farligare lekar. Vi
låg ofta på bommarna nere på älven och
kikmetade abborre. När vi ledsnade, brukade det i regel sluta med att vi sprang på
löstimmer. Jag var liten och lätt och hade
snabba fötter, så jag flög fram över stockarna. Visst hände det att någon hamnade i
vattnet mellan stockarna, men vi hjälptes
åt och det gick alltid bra.
De äldre killarna hittade i regel på lite
farligare "lekar", som när de sprängde Ola
Petterssons skittunna i luften med dynamit. Detta hände valborgsmässoafton
1948. Vi hade flyttat ner på Skäret hösten
innan, så vi var relativt nyinflyttade. Jag
hade blivit väl mottagen och fick vara med
där det hände saker. Jag tillhörde förstås
svansen, småpojkarna, som hängde efter
"storpojkarna".
MAN HÖLL PÅ med grävningar längs
Skärvägen, för det skulle bli vatten och

avlopp till kasernerna. Man skulle skita
inomhus eller, som någon sade, "äta ute
och skita inne", men uteärandet var inte
särskilt utvecklat. Det var matsalen vid
ungkarlsbaracken och "panget" uppe i byn
som erbjöd mat.
Det sköts en hel del med dynamit under grävningarna. Dynamiten förvarades
i verktygslådor, tillsammans med spett,
spadar och dylikt, samt en mindre låda,
där det fanns knallhattar, fårdigapterade
med stubintråd, och paket med dynamit
i vaxat papper. Allt var inlåst med ytterst
enkla hänglås. Trevligt, tyckte storpojkarna och knackade upp hänglåsen och
försåg sig med valborgsmässosmällare.
l normala fall hade jag klockan nio som
"komma-hem-tid", men på valborg fick jag
utsträckt till tio.
HELA GÄNGET, MINST tio gossar med
några småpojkar i kön, marscherade i
rask takt in mot det som kallades Hemön.
Avsikten var nog att gå till Oxviken för att
där göra ett "fyrverkeri". Tage, den äldste
i gänget - han var hörselskadad och hade
väl inte någon större glädje av smällar
- hade en strålande ide:
"Spraing skittunna som star bakerom
skithuse harns Ola Pettersson!"
Tage bodde granne med Ola Pettersson,
vilket förklarade hans kännedom om tunnan. Pettersson gjorde laggkärlstunnor,
vackra saker, och väl framme konstaterades att just detta exemplar inte var något
undantag. Den var full med folkdynga och
tidningspapper och det bästa av allt: den
stod på en kälke, en drög.
Det var fläckvis kvar lite snö, repstumpen greppades av villiga händer, och
i rask takt förfl yttades tunnan upp i skogskanten på en hälla. "Perfekt!" sade Ulf,
som var självutnämnd chef och bar på
ammunitionen.
Dynamiten laddades med knallhatt och
stubin. Ulf tog en spak och körde ner i
skiten. Det stank, och jag var kräksju k.
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"Fort ne ve laddninga einar he reinn
igänn!"
Ulf, som tycktes kunna det mesta, lade
en tändsticka på stubinen och drog tändsticksaskens plån mot stickan. Då var jag
redan på väg bort. Fort, fort! Jag hittade
en rotvälta, som jag kröp ihop bakom, och
när jag kikade ut genom ett hål, stod tunnan ensam kvar.
Plötsligt slog den ut som en blomma, och
ett mörkt moln steg upp i luften men ingen smäll, bara ett dovt, liksom gurglande
ljud. Så började ett smattrande läte; det
var skiten, som spridits upp i luften och
nu var på väg tillbaka. Jag kurade ihop mig
för att inte träffas. När det blev tyst igen,
reste jag mig och sprang hemåt.
Senare på kvällen gick jag till majbrasan,
och då var hela gänget där: UlfHolmlund,
Kjell Renman, Leif Karlsson och Tage
Sandgren, som var döv och som av det
skälet hade lite problem med talet. Sen
var det vi småkillar: Otto Dahlgren, Kjell
Vikman, Birger Wallgren och jag.
"Vårs fan for du ätter smäll'n?" undrade
Ulf och såg lagom full i sjutton ut.
"I gatt häm å eta!"
"Jasså, vart du hongru, töikt du he lukte
gott?" retades Kjell.

J(ontor vi ännu minns

Telex och

tax

Sk ickandct av meddelanden har också förändrats.
l 13ure Arkivs valv finns stora böcker med kopior
på handskrivna brev som sändes med post. För
snabbare hantering kunde man välja telegram
eller det dyrare telefonsamta let.
Telex kom som en revolution. Med en stor telexapparat på kontoret kunde man skriva meddelanden och skicka direkt via telefonledning,
som med c- post idag. Men den krångliga uppkopplingen fick man göra själv varje gång, och det
var lätt att skriva fel.
ja, sen kom faxen då, också en revolution. Mycket
märkligt kändes det att stoppa in en fårdig text
som kopierades fram på ett annat ställe i världen!
Första faxpapperet låg på rulle och var fuktigt.
är faxmeddelandet kröp fram ur apparaten var
papperet fuktigt, man fick riva av och låta det
torka.

Dataskötare
Datorerna på den här tiden var stora krävande
saker som stod i egna rum, på stora dataföretag.
Det var absolut inget personligt (pc = personal
computer) över dem utom att de hade sina egna
skötare som kontrollerade värme och luftfuktighet i rummet. Maskinerna jobbade långsamt,
med stansade kort och hålremsor, och hade låg
kapacitet.
Hur länge sen var nu detta? l dagens värld av pc,
dvd, e-post, mobiler och skypetelefoni känns det
avlägset - minst so år sen, men 25-30 är väl mer
korrekt. Men man kan undra om inte de kontorsarbetare som under det tidiga 1900-talet fick
byta ut sin stiftpenna med bläckhorn till en blänkande skrivmaskin var minst lika förundrade
som vi över teknikens snabba utveckling?

BARBRO VIKLUND
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Norra Västerbotten hade i sitt nästkommande nummer, tisdagen den 9
juni, ett mycket utförligt referat av brandens förlopp timme för timme.
Här ett utdrag :
"Det var spännande minuter ute på s. k. Storgrundet. Hettan från
brädgården var här ute fruktansvärd, vinden låg rakt på. De bägge flodsprutorna voro i full aktion. Det var hopplöst att rädda båt- och pråmvarvet med pråmar och Bu re l.
Elden kröp längs kajerna och i skogssnåren. Skulle man överhuvud kunna hålla båtarna kvar därute ? Det vräktes vatten över massamagasinets
gavel. Men rätt vad det var brann det friskt inne i magasinet bland massabalarna. Vatten på ! Och så brann det i gaveln ! Vatten på ! Och efter
intensiva ansträngningar från manskapets sida lyckades man verkligen
rädda byggnaden och det värdefulla lagret.
Då hyvelmagasinet fattade eld blev skådespelet så fascinerande att det var
svårt att slita sig från anblicken. .... Draget under och kring dessa byggnader var oerhört och branden slickade girigt stolpar och stag. Vattnet
såg ut som bläck medan de vidunderligaste reflexer flammade på den
svarta ytan och dånet från alla sidor steg till ett vilt crescendo. Hyvelmagasinets överdel brann ned på föga längre tid än fem minuter. Bogserbåten Fanny - från Clemensnäs- hade legat vid kajen och låg kvar så
länge att man hade fullt sjå med att få med sig slangarna, då man måste
retirera."
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Brandens konsekvenser
Skadorna uppskattades till - eller snarare
ersattes med - ett försäkringsbelopp på
2.3 miljoner kronor, vilket i dagens penningvärde motsvarar c:a 65 miljoner.
Inom bolagsstyrelsen uppstod meningsskiljaktigheter om vad "brandskadepengarna" skulle användas till. Glädjande
nog blev det övervikt for den grupp, som
ville återuppbygga anläggningarna och
återuppta driften. Alternativet var att sälja sågverket i befintligt skick och lämna
orten.
Beslutet innebar en framtid för Bureå som
sågverksort och därtill en högmodern
virkeshantertng med Europas då längsta
virkesmagasin på 283 meter, senare utbyggt till c:a 320 meter. Denna investering säkrade sågverkets konkurrenskraft
och möjliggjorde att verksamheten kunde
fortsätta och utvecklas i ytterligare trettiofem år. Priset för detta var dock högt
for många anställda. Då man övergick
från utomhusstapling till ängtorkning och
magasinslagring innebar det att arbetskraftsbehovet minskade drastiskt; nära
200 personer friställdes. Eftersom turordningsregler efter ålder och anställningstid ännu inte etablerats, så tillämpades en
annan ordning för urval. Alla utan försörjningsplikt fick avsked, dvs. ynglingar och
ungkarlar. Det var naturligtvis humant
gentemot familjerna, men det fick på sikt
negativa följder för åldersstrukturen i bolaget och för orten som helhet. Folkmängd och skattekraft sjönk,när hundratals
människor tvingades lämna orten. (Bureå
kommuns folkmängd var som störst just
1936 med 6 265 invånare.)

Gästgivare, postbonde, sågverl<sägare
och sl<eppsredare
av Stefan Löfstedt, lantbrukare i Övre Bäck och kommunalman

a, allt detta i en och samma person

l

mötte mig när jag började forska i bygdens historia.
derika och energiska förtagare fanns tydligen även då.
En var min farfars farfar, hemmansägaren, gästgivaren, postbonden, sågverksägaren och skeppsredaren Per Löfstedt
i Bäck. Han var född 1784 på gästgiveriet
i Daglösten, som efter sockengränsens
justering 1757 kom att tillhöra Lövångers
socken, efter att hela tiden sedan starten
100 år tidigare, tillhört Skellefteå. En del
av den stora fyrkantbyggda gården fanns
fortfarande eftergränsjusteringen kvar på
bäcksidan - och därmed i Skellefte socken
- vilket framgår av kartor från 1700-talets mitt. Det påstås vara ett skämtsamt
yttrande fran lantmiit<~rPn som skapade

historien om "jässgivarn oppi Löjsta som
ät i Lövånger o sov i Skellet". Lantmätaren
tyckte tydligen synd om gästgivaren som
alltid haft Skellefteå som hemsocken och
nu med ett penndrag förvandlades till
lövångerbo. Han kunde dock, enligt lantmätaren, trösta sig med att klämma in en
säng på skelleftesidan! Men där fanns inte
rum för någon säng och det var alltså inte
sanning, det som påståtts genom generationer och dokumenterats i flera skrifter,
bl.a i den unga prästfruns reseberättelse
från sin besvärliga resa från mellannorrland, med uppehåll både i Daglösten
och Bureå, upp till maken - kyrkoherden
i Norsjö. Hela den trevliga historien är
alltså en myt som tyvärr måste dementeras.

Postbonde och gästgivare
Per Löfstedt var den sjunde postbonden
och gästgivaren i byn, den femte i samma
släkt.
Han började som gästgivare 1805 men
överlät rörelsen redan1810 till sin 10 år
äldre bror Erik, som övertagit den halva
av hemmanet, Daglösten 3, som låg på
lövångersidan och nu flyttade gästgiveriet
dit. Det flyttades åter till Bäck mellan åren
1835 och 1840. 1870 är det åter dags för flyttning av gästgiveriet till Bäck där det nu
blir kvar tills rörelsen upphör 1925. Per
hade tagit över postbondesysslan samtidigt med gården och behöll den hela tiden
tills den övertas av äldste sonen JohanPetter.

Vad menas då med uttrycker postbönder? När postverket startade 1636 inrättades ett system med bönder placerade
utefter "allmännavägen", den tidens E4,
med 1-3 mils avstånd från varandra. För
sin utkomst fick de till sitt förfogande ett
posthemman. Daglösten 3 var ett sådant
krono-eller militiehemman. En postbonde var edsvuren att i alla lägen svara
för postens framkomst. l gengäld hade
han förstås vissa förmåner, dit hörde
bl.a.befrielse från utskrivning till krigstjänst och all annan skjutsning för kronans räkning. Det förra var förstås i dessa
ständiga orostider en uppskattad förmån.
En mera kuriös sådan var nog befrielse
från bysättning, dvs häktning. Meningen
var förstås att så vardagliga försyndelser
som fylla och slagsmål ej av länsmannen

skulle kunna stoppa postiljonen från att
sköta sin tjänst. Det har aldrig framgått
hur långt rättigheten/ förmånen sträckte
sig; den kunde väl knappast gälla för mord
och andra svårare brott?
Daglöstens gästgiveri var från starten på
166o-talet - med tre innehavare i början
av 18oo-talet som enda undantag - fram
till 1878 sammankopplat med postbonden. Då upphör den 243-åriga postbondeinstitutionen och posten bortsattes
fortsättningen på entreprenad.

Gästgiverierna
har egentligen sin egen historia. l Västerbottenen var det Johan Graan, länets
tredje landshövding, som fick uppdraget
att organisera upp gästgiverirörelsen. Det
fu•sta startades ganska logiskt vid södra

länsgränsen, i Ava, Nordrnating 1635. Sedan växte gästgiverierna upp som svampar ur marken utefter den då enda stora
vägen genom länet, allmännavägen, stora
landsvägen eller kustlandsvägen som den
slutligen kom att heta. Under 1640-talet
kom det ti Il sex gästgiverier enbart i Umeå
socken och redan vid slutet av århundradet var organisationen helt utbyggd genom nuvarande Västerbotten. l 1742 års
vägkarta, den första i Sverige, finns gästgiverier utmärkta efter hela vägen från
Stockholm och runt Bottenviken ända ner
till Åbo. Inom nuvarande Skellefteå kommun fanns gästgiverier i Selet, Daglösten,
Bureå, lnnervik, Sunnanå, Frostkåge,
Byske, Åbyn och Kinnbäck. Storleken och
komforten varierade naturligtvis, men det
fanns lagar och fOrordningar att fålja och

Forts. Gästgiva l\', postbond~. s.\gvtrksdgan' och skepl)5rcdare

sköttes ej rörelsen tillfredställande kunde
ny innehavare utses. Detta förekom inte
så sällan och orsakades då vanligen av
felaktig rusdryckshantering.
En tysk författare och resenär som slutade som berömd professor, Ernst Moritz
Arndt (1769 - 186o) skrev 1803 en reseskildring från Norrland, återutgivet av
Bokgillet 1963 ..
Han lämnar i sin lilla skrift, en i flera
avseenden, smickrande jämförelse mellan resandet i Sverige och i övriga Europa.
Han beskriver hur väl skjutshållningen
fungerar, den goda standarden på gästgiverierna, priser och mycket annat. Han
noterar hur man kan hyra hästar för ett
eller flera skjutshåll och förundrar sig
mycket över att hästarna tycks komma
tillbaka till sina ägare på ett eller annat
sätt! Det fanns fastställda taxor och ingen hade rätt att utkräva mera, men att
en lämpligt anpassad dusör för väl utförd
körning eller gott husrum, kunde vara på
sin plats och mottogs då med största och
nästan översvallande tacksamhet!

från sitt ordinarie arbete, kanske under
brådaste skördetid! Oftast gick det dock
tydligen bra.
Egentligen är det bara en sak han ogi llar
och det är hur vissa resenärer behandlar
hästarna. En styggelse var för honom att se
de skummande djuren nästan sjunka ihop
när vagnarna spändes från och tydligen
körts alldeles för hårt. Vanligen var det då
resenärens och inte kuskens fel, men att
det var svårt komma till rätta med problemet. En anmälan kunde givetvis göras
till kronolänsmannen, men han kunde
sällan nås omgående och gav då knappast
något resultat då resenären oftast hunnit långt från platsen innan myndigheterna kunde ingripa. Han nämner slutligen
att postbönder vanligen inte är samma
kategori som skjutsbönder och betonar
noga att de förra lyder under Kanslikollegiets styrelse, medan gästgiverierna och
skjutsbönderna står under landshövdingens befål.

Hållhästar och andra hästar

Sedan gästgiveriet lämnats till brodern,
startade Per tillsammans med patron Gabriel Sundbaum från Bureå sågverksintressenter 1812 ett sågverk i Bäckfors där
Djupaån rinner ut i Bäckfjärden. Kontraktet, detaljerat och på tre långa sidor, som
upprättades mellan kompanjonerna finns
bevarat i Bureå AB:s arkiv och redogör för
hur mycket timmer och i vilka dimensioner var och en årligen skulle leverera. Delvis
flottades virket till sågen, delvis kördes dit
med häst under vintertid. Bäckflottning
finns dokumenterat från olika vattendrag
inom området. Fortfarande kan man se
hur bäckutloppet från Ljusvattnet rätats
och fördjupats för att flottningen lättare
ska kunna hanteras.
Det var förstås inga stora mängder timmer som sågades, men antalet stockar
noterades årligen noggrant fram till sågens upphörande vid slutet av •8oo-talet.
De två drev sågen gemensamt fram till

Han berättar också om att de fanns tre
typer av hästhållning för resanden, hållhästar, gästgivarhästar och reservhästar. Större gästgiverierna kunde ha fler
än 50-talet hållhästar i beredskap varje
morgon, de mindre kanske 2-5. Där har
vi bakgrunden till de "håll hägnader" som
fanns vid alla gästgiverier! Sedan hållhästarna tagits i anspråk var det gästgivarens hästar som stod till förfogande och
tog dessa slut fanns reservhästar i byn
runt gästgiveriet enligt uppgjorda avtal
.Hur många hästar gästgiverierna ägde
varierade givetvis. Den siste gästgivaren
i Daglösten hade t.ex. fyra hästar, men
det fanns säkert gårdar, även härom kring,
som hade fler. När de två första kategorierna tagit slut kunde man ibland få vänta
någon timme på en reservhäst; ganska
förståeligt då den hästen skulle ryckas

Sågverksägare Per Löfstedt

1825, då Löfstedt bytte bort sin del mot
hälften av hemmanet Bäck 3 B.
Tydligen hade Per ej fått nog av sågverk
utan byggde något årtionde senare upp en
liten såg vid Kvarnåkersfallet i den del av
Bäck som i dag kallas Övre Bäck. Trots den
ringa vattenmängden, men med hjälp av
dammar för att samla in och spara vattnet
och ett 6-7 meter högt fall, sågades där i
alla fall ända fram mot sekelskiftet. Sågen nyttjades av folk från bygden runt
omkring, vilket man kan läsa om i "Erik
Perssons dagbok" - återgivet i boken om
Bäcks By, del 2 - där denne bl.a. skriver
om hur han våren 1874 "förd timmer till
kvarnåkerns såg. Fått 8 Rd." Inte så lite i
den tidens penningvärde, då han fyra år
tidigare "den 18de februari köpte Blacken
8 månader gammal, betalade 67 Riks Kmt.
Mycket svår vinter. Stora snöfall."
Träkonjunkturerna var tydligen skapliga och han noterar: "och trävirke högt
i pris". Tidigare under vintern hade han
"sålt virke för 256 Riks 18 öre Riksmynt".
Till vem framgår ej av dagboken. "Natten
mot den 11 mars utbröt vådeld i Kyrkstaden (Lövångers) och brann upp en liten
del omkring 24 eller 25 boningsrum".
Erik Persson som ägde ett hemman i
Brattjärn, var född 1822 och hade i sin ungdom tjänat dräng hos kronolänsman Noring i Lövånger. På hans tid tillhörde det
knappast till vanlig-heterna att en dräng
kunde skriva och räkna. Han gifte sig 1847
och började då föra dagbok fram till sin
död 1881 och hans hustru Sara Fredrika
fortsatte sedan med dagboken så länge
hon levde.

segelfartyget Freja av OjUfSVIk l Burea hamn 1929
Foto Maja Astrom/Skelleftea museum
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Rederirörelsen
kom Per Löfstedt knappast igång med
fOrrän tidigast i mitten på 1840-talet.
Bakgrunden var att hans tidigare kompanjon Gabriel Sundbaum, i maj 1823 hade
sålt sin sjättedel av Galeasen "Försöket"
om 47 svåra läster för 675 Riksdaler Riksgälds Sedlar till en Anders Bergstedt i
Lövånger. Tydligen har denna sjättedel ur
båten, möjligen via Per Löfstedts svärfar
i Risböle, efter ett tag kommil i hans ägo

och efter ytterligare förvärv blev han så
småningom majoritets-ägare. Skeppare på
galeasen och delägare blev brorsonen Nils
Petter Löfstedt. Båten som tidigare bl.a.
fraktat tjära till Stockholm, började nu lasta kalk från Bergsbyn och virke från Bäcksågen till Österbotten. l returfrakt logs
vete och råg, samt k reat u r. Det sägs all det
på det sättet blev gott om både häs ta r och
kor av finskt ursprung i lövångersbygden.
Förmodligen ett genetiskt lyft för bos-

kapsskötseln i våra trakter! Det berättas
hur den löfstedtska skutan för att komma
undan införselavgiftersom tydligen fanns
på kreaturen den tiden, gjorde en lov in i
Bjuröfjärden, där djuren kördes i vattnet.
Simmandes tog de sig snabbt i land och
omhändertogs av väntande kunder. Sedan
kunde skutan klareras i vanlig ordning i
hemmahamnen i Bäckfjärden!
STEFAN LÖFSTEDT

lokalhistoria.skelleftea.or

På vår hemsida hittar du alltid spännande
lokalhistoria av bästa slag. Där kan du även
ta del av Skelleftebygden och hitta aktuella
arrangemang med lokalhistorisk anknytning.
En chans du inte får missa.
Gör SKEFO till din favoritsajt.
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Om Maja Aströ!P.:.~ ......

Sara Maria (Maja) Åström (1889-1946), född Nordgren i Gideåbacka, Västernorrland som dotter till arbetaren, faktorn och sedermera handlaren Jonas
Olof Nordgren och hans maka Hulda Maria. Hon föddes som tredje barnet i
en syskonskara av fyra barn.
Tjugo år gammal börjar Maja Åström sin yrkesutbildning hos fotograf Ebba
Lindstedt i Örnsköldsvik. Hon praktiserar sedan hos fotograferna Adolf Pettersson, Deje, och Algot Åström, Byske. Hos den sistnämnde träffar hon hans
brorson Karlivar Åström, med vilken hon senare gifter sig 1916.
1912 Ayttar Maja till Kall holmen, där hon driver egen rörelse i två år, varefter
hon etablerar sig som fotograf med atelje i Bureå. Till Bureå samhälle kommer Maja som. "utsocknes", till att börja med som ensamstående yrkeskvinna,
sedan samboende med Karl h ar Åström. Hon arrangerar där danstillställningar hemma i ateljen. Danserna kallas allmänt för "kallvattubaler", då den
enda dryck som serveras är kallvatten. Tilltaget med hemmadanser blir lite
för magstarkt för männen i kommunfullmaktige, speciellt med en kvinna som
arrangör. l stämmoprowkoll från den 16/5 1915 kan man läsa att det inte anses
nyttigt au enskilda personer upplåter husrum åt danslysten ungdom "där de
otvivelaktigt lida skada både i kroppsligt och andligt avseende. Man borde
så långt lag och författning medger sätta 'P' for denna ultramoderna näring".
Efter detta var det slutdansat hos Maja.
Till Maja går man även for att söka hjälp mot "bleksot". Med en vanlig nål gör
hon hål i patientens örsnibb, samtidigt som hon kyler med en rå potatis.
1928 river man det gamla huset på Skärvägen och Åströms låter uppföra en
nybyggnad ritad av byggmästaren Albin Granlund. På övervåningen inreder
Maja en atelje med 2,5 m höga fönster mot norr. l bottenvåningen inreder de
sin bostad och makens el firma.
Maja Åström använde bl.a. en bälgkamera 18x24 cm med ett 36 cm Voigtländerobjektiv. Förutom rena ateljebilder, främst porträtt, tog Maja Åström en
rad reportagebilder med dokumentära motiv.
MIKAEL E QVJST
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