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Lövånger - en unik del av Skelleftebygden!

SKEFO
Skelleftebygdens
lokalhistoriska
förening
Föreningens adress:
Skelleftebygdens lokalhistoriska
förening, SKEFO
Nordanå, 931 33 Skellefteå
Ordförande:
Rolf Granstrand, 070-266 87 23,
e-post: rolf.granstrand@gmail.com
Sekreterare:
Lars Jonsson, 0910-108 33
Kassör:
Martha Hellgren, 0910-559 50
Medlemsavgifter:
Enskild medlem: 150 kr (inkl tidskriften)
Familj 2 personer: 200 kr (1 ex av tidskriften)
Ungdom under 20 år: 25 kr (inkl tidskriften)

Som medlem

• får du kontakt med andra som har
aktivt intresse för dina trakter och
intresseområden
• får du information om lokalhistoriska
evenemang: föreläsningar, konferenser,
kurser, utflykter mm
• får du som är utflyttad skelleftebo
en påminnelse om din gamla hembygds
historia
• stödjer du den lokalhistoriska forskningen i Skellefteå
• kan du få hjälp och stöd när du själv
letar fakta om din hembygd och människorna där, om ditt barndomshem och
gårdarna i din by
• Dessutom får du föreningens tidskrift Skelleftebygden med lokalhistoriskt material – dokument och populärt
skrivna artiklar.

skefo.skelleftea.org
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Ja, det kan ju låta som en självklarhet; alla delar av Skelleftebygden är
naturligtvis unika på sitt vis. Men frågan är om inte just Lövångersbygden är alldeles ovanligt unik ….
Själva namnet Lövånger är sannolikt ett av de äldsta nordiska ortnamnen i Övre Norrland, vilket framgår av Ulf Lundströms artikel. Och inget annat namn uppträder så tidigt i de medeltida källorna, vilket har att
göra med att Lövånger redan under 1300-talet blev en kapellförsamling
inom Skellefte storsocken för att sen under 1400-talet bli en egen socken med egen förvaltning. En självständig förvaltning som kom att bestå
i långt mer än 500 år ända fram till kommunsammanslagningen 1973 !
Sen kommer vi till Kyrkstaden. Dess ursprung och framväxt är - liksom övriga kyrkstäders - dolt i historiens dunkel, men behovet för mer
avlägset boende sockenbor att övernatta och stalla hästar invid kyrkan
har funnits ända sen medeltiden. Men med 1900-talets förbättrade kommunikationer uppstod här - liksom på andra håll - hot om rivning. I
Albert Magnussons artikel framgår hur detta hot kunde undanröjas genom insatser från många engagerade personer, både lövångersbor och
sörlänningar. Och under det senaste halvseklet har Lövångers kyrkstad
utvecklats till en av de viktigaste mötesplatserna i vår landsända. Från
SKEFO:s perspektiv vill vi framhålla att inget annat kulturhistoriskt besöksmål i Skelleftebygden har samma potential som kyrkstaden i Lövånger. Må kommun, församling, hembygdsförening och lokala entreprenörer finna en lösning för dess fortsatta drift !
En av Norrlands mest välkända platser finns i Lövångersbygden ! Tänker förstås på Bjuröklubb, som skildras redan av Olaus Magnus i en välkänd beskrivning från början av femtonhundratalet. Sen har platsen haft
stor betydelse genom århundradena, främst för fiske och säljakt men
också som en skyddad hamn. Och så förstås som fyr- och lotsplats och
säte för väderobservationer. Och nu under 2000-talet har Bjuröklubb
växt fram som ett av Västerbottens främsta besöksmål.
Lövånger består av en kyrkplats, ett samhälle och ett stort antal livskraftiga byar. En av dessa är Vebomark, från vilken Christin Dahlgren ger
några glimtar i detta nummer. Här presenteras också i korthet ett antal
lövångersprofiler och företagare samt minnesbilder från en uppväxt i
Lövånger. Intressant läsning tillönskas !



Avslutningsvis måste vi konstatera att en av de främsta inspiratörerna
till det lokalhistoriska intresset i Skelleftebygden, tillika grundaren av
SKEFO, nämligen Egil Johansson har gått bort denna sommar. Han var
bördig från Bergsbyn, där han i yngre dar jobbade i timmersorteringen,
sen verksam som präst i bl.a. Robertsfors, innan han mot slutet av sextiotalet började sin forskargärning i Umeå. Hans noggranna genomgång
av gamla husförhörslängder blev banbrytande och blev grunden för en
helt ny forskningstradition, där Demografiska databasen utgör kronan
på verket. Vi kommer att återkomma till Egils forsknings-insatser i
kommande nummer av ”Skelleftebygden”.
Rolf Granstrand - ordf. SKEFO
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Några ortnamn i
Lövångersbygden

ULF LUNDSTRÖM

Forskningen om ortnamnen i Lövånger socken har kommit särskilt, mycket
tack vare den kände ortnamnsforskaren Gösta Holms insatser. Han var bördig
från Lövånger.
Lövånger. Namnet har behandlats av Gösta Holm i sitt arbete
om de nordiska angernamnen
(1991:321ff) som tolkar förleden
som urnordiska hlewa- ’lä’ och
efterleden angraR ’vik’. Han menar att namnet syftat på den långa
havsarm som vid mitten av första
årtusendet efter Kristus sträckte
sig genom Lövångers socken och
som mynnade vid nuvarande Bureå. Holm har sannolikt rätt i sin
tolkning av vilka ord som ingår i
namnet. Men däremot finns inga
andra paralleller till att anger har
använts om milslånga sund. Namnet tycks däremot ha en koppling
till Gärdefjärden vilket antyds av
den äldsta kartan över Lövångersbygden från 1642 där fjärden
kallas Lööfångerswijckan, LMV
Z1:94.
Det bör dock inte vara fjärdens
nuvarande omfattning som namnet avsett, eftersom den delen
var öppen omkring år 500 e. Kr.,
då namnet gavs. I stället menar
jag att namnet syftat på fjärdens
forna sträckning från Gärde och
Mångbyn mot Hökmark. Den viken gjorde skäl för ett namn med
innebörden ’läviken’. Vad som
ytterligare stöder en sådan placering är att i detta område fanns den
befolkningsmässiga tyngdpunkten
i Lövångersbygden under 1500-talet och en ännu äldre bosättning
4

Olof Tresks karta över Lövångers kyrka från 1642. A Betecknar kyrkan och B prästgården. I kartans överdel syns Lööfångerswijckan.

fanns sannolikt i Mångbyn och
Gärde. Detta stöds av namnet Sunnasbyn på nuvarande byn Broänge
som innehåller elementen sunnan
’söder om’ och det fornvästnordiska átt ’egendom, äga’ Betydelsen
är ’ägan i söder’ och kan jämföras
med namnet Västanbyn i Lövsele/

Kräkånger. Namnet måste vara givet från byarna Mångbyn och Gärde, som ligger norr om Broänge.
Namn med átt tycks vara givna
under vikingatiden. Vid den tiden
kan namnet Lövånger ha gått över
på den bebyggelse som fanns i nuvarande Mångbyn och Gärde.
SKELLEFTEBYGDEN 2/2012

Anund Lindholm i Hökmark vill
dock lokalisera namnet till den
trånga vik som fanns vid byn Selet. Den var trång och svängd och
var också lägivande.

Karta som visar kustlinjen omkring år 500 i Lövångersbygden. Viken
som går upp mot bildens övre vänstra hörn menar jag ha burit namnet Lövånger. Den vik som Anund Lindholm förespråkar ligger snett
upp till vänster från g-et i Gammelbyn. Kartan är utarbetad av Anund
Lindholm.

Blacke. Gösta Holm tolkar namnet som innehållande ordet black,
’blek, färglös’. Han tänker sig att
det antingen kan vara sanden som
upplevts som färglös eller också
har växtligheten på sandjorden
brukat bli förbränd och vissnad.
Sanden är enligt Holm något karakteristiskt för byn och vägen
från byn till havet kallas Sandvägen och där finns också namnet Sandbackberget. Men kanske
finns det viktigare platser som är
sandiga och de finns inne i bykärnan på östra sidan av Högfjärden
och västra sidan av Blacksjön.
Namnet kan vara enledat och utgöras av ett ord *blacka f., som
enligt Ivar Lundahl ingår i bynamnet Blackorna i Skörstorps
socken i Västergötland som antagligen har en betydelse ’blek jord
(mark), kalkjord’ som är bildat till
svenska dialektordet blakk ’blek,
ljus till färgen’. Men möjligheten
finns även att namnet är en sammansättning med adjektivet black
och substantivet ed ’landsträcka
mellan vatten där man vid färder
måste gå’. Namnet Blacke tycks
stå i obestämd form vilket innebär
problem att bestämma namnets genus. Rent sakligt är denna tolkning
tilltalande. Mellan Högfjärden och
Blacksjön har bevisligen funnits
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ett ed och 1500-talsformerna på
ee kan peka i samma riktning. En
parallell finns i så fall i stavningarna av namnet Medle i Skellefteå socken. Men i Medlefallet har
namnet en bestämd form i dativ,
som är neutrum.
Sakligt bör namnet i så fall syfta
på den korta landsträckan mellan
Högfjärden i väster och Blacksjön
i öster. Det föreslagna edet bör ha
bildats mot vikingstidens slut. Edet
bör ha varit en viktig plats tidigare
för kommunikationer mellan Högfjärden och havet och Blacksjön
bör ha stått i kontakt med havet
ännu på 1500-talet. Samfärdseln
med skutor förändrades när edet
bildades men däremot förekom
en livlig trafik med mindre båtar,
bl.a. kyrkbåtar fram till början av
1900-talet. Av byns hemman låg
år 1713 tre hemman på ömse sidor
av Blacksjön och två hemman på
norra/östra sidan av Högfjärden
LMV Z17 7:1. Men själva landpartiet mellan vattenpartierna beskrivs som en stenbacke. Så namnet skulle då inte ha en betydelse
’edet med den färglösa marken’
utan hellre ’edet vid Blackan’, en
plats som låg i närheten av edet.

Broträsk. Brocktresk 1543. De
äldre skriftformerna visar att
namnet innehåller i förleden brok
’byxa’ vilket i formen bracka lever kvar i dialekten. Sjöns form är
byxformig och består av två stora
vikar. Under lång tid har en bro
gått över sjön där vikarna möts
och den är gammal och fanns åtminstone i början av 1700-talet. I
senare tid har sjöns namn i folkmun tolkats som ’sjön med bron’.
Den äldre formen av namnet lever
kvar i fäbodnamnet Brokarfäbodarna och i benämningen brokar
på byborna. I efterleden ingår
träsk ’(större) sjö’.
Broänge. Byn kallades i mitten
av 1500-talet för Sunnasbyn. En
gång redovisas formen Sunnanåth.
Namnformerna innehåller sunnan
som har betydelsen ’söder om’ och
fornvästnordiska átt ’egendom,
äga’ Betydelsen är ’ägan i söder’
och kan jämföras med namnet
Västanbyn i Lövsele. Namnet som
kan vara från vikingatiden är sannolikt givet från byarna Mångbyn
och Gärde och Sunnasbyn var sannolikt ursprungligen en del av de
byarna. Ett minne från den tiden
kan vara utjordarna i området.
forts. nästa sida
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Lövsele. Byn hette tidigare
Kräkånger. Gösta Holm sätter förleden i samband med de norska
dialektorden krik, m. ’skarp vinkel ind i Fjeldmassen’ och krikk,
m. ’skarp vinkel’ samt svenska
dialektordet krik ’liten sjövik’. Efterleden består av anger ’vik’. Ett
namn *Krik(a)angr(aR) har enligt
Holm, troligen haft betoning på
huvudleden vilket har påverkat utvecklingen av vokalen i förleden.
Namnet har snarast syftat på sjön
Kräkångersselet sedan den avsnörts från nuvarande Avafjärden.
Under 1940-talet ökade bilismen
och många besökare utifrån gjorde sig lustiga över bynamnet vars
förled man associerade till verbet
kräkas. Grannbyn Kräkångersnoret uttalades som Kräkångersnoret. Därför ville byborna byta
namn på byn. Det nya namnet
Lövsele innehåller i bestämningsleden löv som kommer från sock-

ennamnet Lövånger. Huvudleden
utgörs av sel i bestämd form som
syftar på den lilla sjön Selet. Både
det gamla och det nya namnets har
koppling till sjön Selet.
Älgnäs. Hemmanet Fjälbyn nr 1
bröts ut till egen by 1803. Bakgrunden tycks ha varit att Daniel
Danielsson som ägde hemmanet
ingick i soldatroten 51 Junkare,
vars torp låg i närheten av gården.
Danielsson ville flytta torpet till
Nolbyn, där det fanns bönder som
ingick i roten. Landskansliet vid
länsstyrelsen avslog 1794 hans begäran, eftersom hans ägor tillhörde
Fjälbyn och det gick inte att säga
att torpet låg på just hans ägor.
Gården som ursprungligen var
fäbod under Fjälbyn finns med i
skattelängderna från 1547 och fick
sannolikt fast bebyggelse detta år.
Gården kallades under 1500-talet
för Vallen. En fäbod fanns kvar i

gårdens närhet ännu på 1700-talet.
Fäboden låg intill sjön Långsjön,
vilken tidigare hette Busjön, där
bestämningsleden innehåller en
form bud (av bod) som är vanlig
i västra Norden, här i betydelsen
’fäbod’.
Namnet Älgnäs har tillkommit
på kameral väg. Bestämningsleden innehåller djurnamnet älg
vilket kommer från naturnamnet
Älgträsket och huvudleden näs
som här har betydelsen ’landparti
mellan två sjöar eller sjöliknande
vatten’ och syftar på näset mellan Älgträsket och Långsjön. Sjön
Älgträsket är ett av få sjönamn i
Lövångers socken som innehåller
elementet träsk ’(större) sjö’.
ULF LUNDSTRÖM

(artikeln är ett utdrag ur en kommande doktorsavhandling om
Skelleftebygdens ortnamn)

”Önskar du dig någon, så välj den bästa”. Så skriver Olga Lundberg, Vebomark till brodern Johan, när hon skickade honom kortet. En uppmaning
som dock klingade ohörd; Johan förblev hela sin levnad ungkarl. Stående från vänster Olga Lundmark, Lydia Löfbom, Hildur Södermark, Lundström, Alma Karlsson, Olga Lundberg, Mia Andersson, Ingeborg och Edla Vallgren, sittande Ester Vallgren, Signe Fredriksson, Emma Södermark,
Cecilia Lundmark och Viktoria Pettersson. Pojken på stolen heter John Olofsson och emigrerade senare till USA. Året är 1912.
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Sixten Åström –
en mångsysslare i Lövånger

S

ixten Åström var affärsman,
sångare, revyartist, fotbollspelare,
nämndeman. Han föddes i Lövånger och bodde med sin lillebror Gunnar hos mamman, som var änka. Men
olyckan var framme och hon halkade på
isen när han skulle hämta vatten och dog
av skadorna. Nu var de små bröderna
föräldralösa och de togs om hand av en
familj i Lövånger. Sixten började tidigt
med att hjälpa till och göra rätt för sig
Hans första jobb var på apoteket i
Lövånger. Det dröjde inte länge förrän
han startade en egen affär som sålde
sjukvårdsartiklar, den hette ”Tekniska”.
I det lilla huset fanns också ”Bilfrakt”
tidigare kallad orderkontoret. Han var
även föreståndare för bensinstationen
IC. Sin blivande fru Berta Löfgren från
Hötjärn träffade han på Nordéns kafé,
hon arbetade som servitris där.
Förutom affärerna hade han fritidsintressen. Han brann för idrotten och var
duktig fotbollsspelare i Lövångers AIK,
samt arbetade för skidsporten som genererade duktiga skidåkare i Lövånger.
Sixten var dessutom verksam i styrelsen.
Även teater och sång var stora intressen.
Han medverkade i en amatörteater samt
manskören och kyrkokören.

B

iografen Ritz i gamla ordenshuset
engagerade makarna Åström. Sixten
körde filmen och Berta sålde biljetter.
Nämnas bör att dessa lokaler användes
genom Sixtens försorg för brödbakning
när bion lades ner. Senare flyttades bageriet till Hökmark, och Sixten medverkade i tillkomsten av Nordbröd.
Livet i Lövångers samhälle var
stadd i utveckling med fler butiker och
industrier, bl.a LEAB som tillverkar
avancerad elektronik .
1948 uppförde Sixten Åström en
stor byggnad i centrum av samhället.
Där etablerade han ”Åströms färghandel”, med så småningom även kiosk och
busstation. När TV:n gjorde intåg 1960
ställde han ut en TV i skyltfönstret, vil-
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mycket tid på verksamheten. Som
nämndeman på tingsrätten gjorde han
värdefulla insatser.

L

ket lockade folk att köpa med tanke på
olympiaden i Rom. Det innebar att man
ofta såg Sixten montera antenn på taket
hos sina kunder.
Han var med i diskussionen kring
kyrkstadens framtid eftersom han var
kassör i hembygdsföreningen. Funderingar fanns hur man skulle utveckla
verksamheten?
Röda korset låg honom varmt om
hjärtat. Han var ordförande och la ner

övångersrevyn startade 1979 av
ungdomar från ungdomsgården
”Mingos”. Sixten med sitt stora intresse
för teater stöttade detta och 1981 deltog
han själv som tanten Tekla i ”Krutstänk”. Tekla blev succé, och den kända
tanten fanns med i 4 år. Det blev den
sista revyn för Sixten, som ansåg att han
inte skulle vara med efter fyllda 70 år.
Lövångersrevyn fortsatte med totalt
32 revyer. Sixten bidrog med sin rutin
och var duktig på att skriva egna texter
på kända visor. Han visste vad som hände lokalt, och det var oerhört värdefullt
när han skulle sammanfatta det gångna
året med satir och humor.
Sammanfattningsvis kan man säga
att han var en trevlig sällskapsmänniska,
som gärna sjöng och diktade visor samt
var värd med Berta som värdinna på
otaliga tillställningar.
Med inflytande i det mesta som inträffade i samhället var han naturligtvis
mycket viktig för utvecklingen
i Lövånger.
INGA-BRITT LUNDMARK

Sixten Åström uppförde en stor byggnad i centrala Lövånger – till vänster i bilden.
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Om "återfödelsen" av Lövångers
kyrkstad

ALBERT MAGNUSSON

När ”återfödelsen” av Lövångers
kyrkstad ska skildras, måste vi gå
tillbaka till 1930-talet. Nya tider
hade brutit in och cyklar liksom
även bilar hade blivit mer allmänt
förekommande, vilket medförde
att kyrkstadens stugor inte användes i samma utsträckning längre.
Många stugägare var inte längre
intresserade av att underhålla dem
och en slapp kyrkstugusyn lät det
mesta passera utan anmärkning.
Med andra ord; kyrkstaden var
stadd i förfall.
Dessutom var samhällsklimatet
särskilt oroligt inom socknen under denna tid. En bitter strid hade
pågått och pågick fortfarande mellan de s.k. ”kyrkliga” och delar av
Fosterlandsstiftelsen. Bland de politiskt aktiva var det två falanger,
de frisinnade och liberalerna, som
inte kunde enas. Då den ena av
dessa falanger i huvudsak verkade
inom och kring Lövångers samhälle, kom den även att ha en viss
betydelse i det som skulle komma
att ske. Den ville nämligen att
kyrkstugorna skulle rivas och lämna plats för bostadsbyggande.
Rivningshot redan på trettiotalet!
Det som satte igång det hela var
grupperingens önskemål att Lövångers tätort skulle bilda ett s.k.
municip. Efter långa diskussioner
fattades beslut om detta och länsstyrelsen kontaktades. Ett villkor
för bildande av municipalsamhälle
var att stadsplan upprättades och
därför kom länsarkitekt Karl Sörensen till Lövånger. Han blev intresserad av kyrkstaden med sina
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Lövångers kyrkstad före renoveringen

stugor och stallar och vindlande
gränder och insåg snabbt att den
var unik och av stort kulturhistoriskt värde. Efter kontakt med
kyrkoherden Carl Edström, avfattades en skrivelse till Riksantikvarieämbetet samt Nordiska Muséet
med begäran om hjälp att rädda
och bevara Lövångers kyrkstad.

och länsarkitekt Sörensen tog upp
frågan vid möten med sockenborna och fortsatte kontakterna med
centrala myndigheter. Men våren
1936 lämnade Lindh församlingen
i och med att den nye kyrkoherden
Johan Hedqvist tillträdde. Denne

Denna skrivelse resulterade i att
Riksantikvarieämbetets
ombud
Bertil Bertilsson i juli 1933 besökte Lövånger för att bilda sig
en uppfattning om kyrkstadens
status. I sin redogörelse ansåg han
att stora delar av kyrkstaden borde bevaras, men att vissa stugor i
nära anslutning till annan bebyggelse borde rivas.
Efter att kyrkoherde Edström i
september 1934 hastigt avlidit,
kom till församlingen en ung präst,
e.o. komminister John W. Lindh,
som även han intresserade sig för
kyrkstadens bevarande. Denne

Kyrkoherde Johan Hedqvist
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På väg från kyrkan

var även politiskt verksam och
ingick närmast i den falang, som
var negativ till kyrkstadens bevarande.
Besök av riksantikvarien
Men sommaren 1936 återkom
Bertilsson till Lövånger, nu som
riksantikvarie, och åtföljdes av
profes-sor Sigurd Eriksson vid
Nordiska Muséet. Det innebar att
kyrkoherden fick guida två av landets ledande kulturhistoriker runt
i kyrkstaden och dess närmaste
omgivningar, vilket medförde att
han därefter kom att bli en aktiv
vän av kyrkstadens bevarande.
Och sommaren därpå var det dags
för riksdagens kulturutskott tillsammans med landshövding Gustav Rosén att besöka Lövånger
och då ställdes i utsikt statsbidrag
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för att bekosta upprustningen.
De flesta var nu på det klara över
att en organisation måste skapas
för att ansvara för renoveringen,
t.ex. en hembygdsförening. För
att bereda mark för en sådan hölls
under en höstvecka 1937 en hembygdskurs med dagliga föreläsningar, vilka samlade en stor åhörarskara och refererades utför-ligt
i lokalpressen. Initiativtagare till
denna kurs var Signar Sundqvist,
K.B. Larsson och kyrkoherde Johan Hedqvist. Men det dröjde ändå
till sommaren 1939 innan bildandet av Lövångers Hembygds-förening blev verklighet vid ett möte
med såväl kommunal- som kyrkofullmäktige, då även riks-antikvarien var närvarande. Huvudsaklig
uppgift skulle vara att ansvara

för kyrkstadens restaurering och
framtida underhåll. Och så någon
månad senare bröt kriget ut, vilket
riskerade kullkasta alla planer!
forts. nästa sida
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Finska flyktingar

Nya möjligheter
Det som till en början såg ut försena och försvåra renoveringen
av Lövångers kyrkstad, kom istället att bli en avgörande möjlighet
för dess förverkligande. Det gavs
nämligen tillgång till kommenderad militär arbetskraft; beredskapsmän, som av samvetsskäl,
vägrade bära vapen. Med början
den 19 juli 1941 kom ett tjugotal
”samvetsömma” att arbeta med
upprustningen under ledning av
byggmästare Oskar Lundström i
Hökmark. Arbetet fortgick hela
sommaren och hösten förutom under en fjorton-dagarsperiod i juli,
då styrkan kommenderades ut till
höbärgning på gårdar, där husbonden var inkallad.
Även om den egentliga arbetskraften var gratis, så kostade arbetsledning och byggnadsmaterial
en hel del pengar, som föreningen
måste anskaffa. Det blev i huvud10

sak Riksantikvarieämbetet som
stod för de direkta kostnaderna
för renoveringen, som bestod av
upphissning och pallning av stugor som sjunkit ner i marken, nya
murstockar där så behövdes samt
nya spåntak, dörr- och fönsterrepara-tioner och utvändig målning.
Arbetet fortgick även under somrarna 1942 och -43.
Den högtidliga invigningen av
kyrkstaden och Församlingshemmet, som bestod av ett antal sammanbyggda kyrkstugor, skedde
den 11 juli 1942 under stor pompa
och ståt i vackraste sommarväder.
I den nyrenoverade kyrkstaden
kunde nu erbjudas inkvartering för
större grupper. Redan midsommaren 1943 uppmärksammades detta
i press och radio, då Norrlands
Nation vid Uppsala univer-sitet
förlade sina hembygdsdagar till
Lövånger . Och året därpå var det
dags för Luleå Stifts Ungdoms-

förbund att arrangera årskonferens
i Lövånger med inkvartering i
kyrkstugorna.
Flyktingbostäder under sista
krigsvintern
Men hösten 1944 fick stugorna
permanent användning i och med
att många hundra evakuerade från
kriget i Norra Finland kom att bo
i kyrkstaden; som mest 637 flyktingar ! I själva verket blev Lövångers Kyrkstad ett av de största
boställena för de mer än 20 000
finska flyktingar, som bodde i
Västerbotten denna höst, vinter
och vår. Lyckligtvis kom bara en
stuga till skada genom eld under
denna långa, kalla vinter ! Men
många människor kom att frysa
och en del klarade inte vintern
utan ligger begravda på kyrkogården i Lövånger.
”Österbottniska dagar”
Under alla tider har kontakterna
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mellan Lövångersbygden och Österbotten varit tämligen omfattande med flyttning i båda riktningarna. Efter kriget överlämnade
Svante Lundell i Skellefteå en hel
del forskningsmaterial kring dessa
kontakter till Lövångers hembygdsförening, vilket resulterade i
att föreningen den 21-26 juni 1947
inbjöd till ”Österbottniska dagar”
med ett hundratal gäster från andra sidan Bottenviken, vilka kom
att förläggas i kyrkstadens stugor.
En höjdpunkt var avtäckandet av
en minnessten på Öhmans gård
i Lövsele över en släkt som utvandrat till Österbotten. Förslag
väcktes också om att en kyrkstuga
särskilt skulle avsättas för att förvara handlingar, böcker och föremål från Österbotten. Genom en
gåva blev stuga nr 74 tillgänglig
för detta ändamål och den 6 juli
1951 invigdes den s.k. ”österbottniska stugan” i samband med
idrottsutbyte mellan Lövånger och
Sundom, som ligger just sydväst
om Vasa.
Privata stugor eller stiftelse?
Under åren kring 1950 och därefter diskuterades intensivt hur
kyrkstaden skulle förvaltas. Från
Hembygdsföreningen, som efter
hand kom att äga allt fler stugor,
förordades ett gemensamt förvaltande för att möjliggöra kyrkstadens användning som ”semesterhem” och mötesplats samt ett
rationellt underhåll. Och vid årsmötet 1956 beslöts att bilda en
särskild stiftelse för detta ändamål
med deltagande av - förutom föreningen – såväl församling som
kommun. En stiftelse som har funnits kvar ända till våra dagar.
Ekumeniska arbetsläger
Från slutet av fyrtiotalet samlade
Kyrkornas Världsråd ungdomar
från alla delar av världen till s.k.
SKELLEFTEBYGDEN 2/2012

Planering - Gustav Renman t.h.

ekumeniska arbetsläger med syfte
att bygga upp det som förstörts under krigsåren. Men så småningom
kunde även icke-krigshärjade länder komma i fråga och sommaren
1958 ordnades ett sådant läger i
Lövångers Kyrkstad med deltagare från alla världsdelar, vilket rönte stort intresse i bygden. Hembygdsföreningen stod för mat,
logi, arbetsledning, material och
redskap samt ”viss andlig underhållning”. Lägret varade mellan
den 27 juni och den 28 juli, dvs.
drygt 4 veckor, och som arbetsledare verkade slöjdläraren Gustav
Renman, som därmed inledde en
mångårig insats för kyrkstadens
bevarande och utveckling.
Nya ekumeniska arbetsläger läger genomfördes under året därpå
med deltagare från bl.a. Finland,
Danmark, Österrike Frankrike,
Västtyskland, Holland, England,
USA, Kenya och Nya Zeeland.
Och sommaren därpå kom tjugoen
ungdomar från Essen i Tyskland
för att lägga nya tak på de 36 kyrkstallen. Även åren som följde kom
nya arbetsläger för ungdom att genomföras.

En unik kyrkstad
Den 3 juni 1959 inleddes uthyrning av kyrkstugor och efter den
första sommaren rapporterade
stugfogden Knut Fällman om 486
gäster. Under det följande halvseklet har Lövångers kyrkstad
som ingen annan kyrkstad blivit
en mötesplats för en hel landsända och även för många än mer
långväga besökare. Samtidigt har
kyrkstadsmiljön behållit sin kontakt med kyrkan och församlingens fromhetsliv - bygdens samlingsplats sedan mer än femhundra
år! Må den så förbli ……
ALBERT MAGNUSSON
- med närmare fyrtio år som
ledamot av Kyrkstadsstiftelsen
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Lundbergska gården, Vebomark
CHRISTIN DAHLGREN
Redan på 1600-talet fanns det 22
brukare av jord i byn. De fanns
runt det stora träsket och Lundbergs gård låg vid Viken. Den förste kände ägaren från år 1694 var
Anders Swensson som kom från
Mora, Burträsk. Hans son Östen
Andersson tog över gården år
1710. När hans son Jakob Östensson övertog den år 1755 byggdes
en ny mangårdsbyggnad och bagarstuga.
År 1770 köptes hemmanet
av Lars Eriksson, den förste av
den Lundbergska släkten. År 1880
delades fastigheten mellan Anders
och August Lundberg. Anders
född år 1847 var gift med Kristina
Larsdotter född år 1851. De behöll
stamfastigheten. Där fanns även
fläsk och kornbod, loge, salpeterlada och ladugård.
De fick nio barn varav sju
levde till vuxen ålder. Deras son
Arvid emigrerade till Amerika
och sonen Per Anton dog i TBC år
1907, bara 30 år gammal. Sonen
Johan blev skräddare och flyttade
söderut. När maken Anders dog
år 1911, drev änkan jordbruket
vidare med hjälp av barnen. Hemmanet var på 87 ha, stort för den
tiden. På 1930-talet hade de 7-8
kor och en häst. Tidvis även grisar och får. De odlade lin på åkrarna förutom korn, råg och havre.
Framför bodarna såddes hampa
som skulle bråkas före midsommar. Grönsaksland med morötter,
lök, rovor och kålrot fanns också.
Man fiskade även i viken.
På 1940-talet levde bara
Teodor och Artur kvar och hade
pigor som mjölkade korna en tid,
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men sen sålde de korna. Karlarna
var inte van att mjölka. De brukade jorden och sålde höet mestadels till K4. Artur gick alltid klädd
i bussaron, vadmalsbyxor och
krimmermössa. Han var en försynt person som inte gjorde någon
förnär. Fastän skolan låg alldeles
inpå knutarna stod han ut med att
skolbarnen lekte framför hans bro.
(se bild) När han blev gammal
och slut flyttade han till Lövångers sjukhem, för att under tiden
låta dra in vatten och toalett så han
skulle kunna bo kvar hemma. Men
det blev aldrig någon hemfärd.
Han dog år 1981. Artur blev den
siste i släkten, då ingen av barnen
blev gift och fick några arvingar.

Allmänna Arvsfonden blev nu
ägare av fastigheten. Byborna insåg att det nu kunde finnas en möjlighet att få ett eget hembygdsområde. Det bildades en stiftelse
som efter idogt arbete, år 1988,
fick överta gården. Styrelserna
har arbetat flitigt med restaurering
och underhåll. Sommarcafé med
olika aktiviteter är ett sätt att dra
in pengar. Man vill att gården ska
vara ett levande centrum för alla
åldrar och grupper. Därför byggdes även en minigolfbana. Vi samarbetar med skolan för att ge det
uppväxande släktet en inblick i
historien och föra bondska, gamla
traditioner och hantverk vidare.

Potatisbacken i Vebomark
Högholmen var den mest frostfria holmen. Där hade flera bönder potatisland tillsammans.
Man brukade komma och låna buten och båten hos oss på Ön, för att kunna ta sig dit.
Detta berättar bl.a. Adolf Löfbom, född 1867.
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Lundbergska gården 1906...

...och någon gång kring 1950
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Det är nog inte så vida känt att vår nationaltrubadur Evert Taube
faktiskt har sina rötter i Västerbotten. Men så är det, berättar
Gunnar Enqvist. Själv författare, berättare och uppskattad trubadur.

Min farfar var en jaktlöjtnant,
en sjökapten min far...
Karl Gunnar och Julia
Taube.

M

ed de orden inleder Evert
Taube en av sina välbekanta visor. Farfadern som
Evert Taube sjunger om han hette Otto
Reinhold Taube. Han var son till Arvid
Joakim Taube och Jeanette Mesterton,
och modern var av skotsk adel.
Paret Taube Mesterton kom ursprungligen ifrån Finland och bosatte sig
i Råneå, där sonen Otto föddes den 15
oktober 1816. Familjen kom sedermera
att flytta till Ratan uti Västerbotten som
vid den tiden var en livaktig hamn.
Ratan hade varit en s.k. stapelstad
sen slutet av 1700-talet, med lastage och
tullklarering. Den var vad man idag kal�lar en frihamn, för varor importerade av
köpmännen längs både kust och inland.
Stapelstaden i den lilla kustorten var den
i Sverige nordligaste och minsta.
Man kan väl anta att den unge Otto
Reinhold, påverkad av både lastfartygen,
oftast seglande, och även av fiskarnas
båtar, själv seglade och rörde sig båtledes längs kusten. Vid någon seglats
norrut lade han måhända till vid Gladaviken i Avan, söder om Lövånger, där
han säkerligen träffat dottern till lagman
Kjellerstedt, boende i Avan.
Frökan Kjellerstedt hette Fredrika,
och tycke uppstod mellan Otto och
Fredrika.
Modern till Fredrika, Anna Katarina,
var född Åhman och dotter till gästgivaren Per Jakobsson Åhman som drev
gästgiveri på Sunnanå i Skellefteå landsförsamling. Både mamman Anna Katarina och Fredrika blev födda på nämnda
gästgiveri nära Lejonströmsbron.
Otto Reinhold utbildade sig till sjöbefäl och mönstrade på något fartyg,
vilket vet jag inte, men dock inte som
befäl. Han mönstrade av efter en tid och
tog åter kontakt med Fredrika. De förlovade sig rätt snart, tog ut lysning den
14

14 mars 1839 och gifte sig i Lövångers
kyrka den 3 april 1839. Bröllopet varade
i dagarna tre i det Kjellerstedska hemmet
uti Avan.

V

älkomnande till bröllopsfesten var
lagman Adam Magnus Kjellerstedt
och fru lagmanskan Anna Katarina. Till
bröllopet var bland annat bjudna paret
Sandström ifrån Sörböle och Karlgård.
De var bönder men drev även ett båtvarv
som byggde havsgående skutor som
galeaser och mindre segelfartyg. Inbjudningskorten till det Taubeska bröllopet
hittades på Karlgårds vinda.
Paret Fredrika och Otto R. Taube
bosatte sig i Selet några kilometer väster
om Lövånger, där de bodde från 1839
till 1848. Taube tillträdde då tjänsten
som tullinspektör och tullförvaltare
med titeln jaktlöjtnant, och bosatte sig i
tullhusets tjänstebostad i Ratan.
År 1853 födde Fredrika en son och
som fick namnet Karl Gunnar. Det har
sagts att födseln skulle ha ägt rum i det
Kjellerstedska hemmet, vilket skulle betyda att han som kom att bli Evert Taubes far alltså var barnfödd i Lövånger.
om den jaktlöjtnant Otto var, förde
han befälet över statliga tulljakten

som hette ”Elida”. Jag blev bekant med
en brorson till Evert Taube som berättade att gammelfarmor Fredrika tyckte
mycket om att segla med sin make på
hans tjänsteresor och att hon brukade
pynta i Elidas kajuta. Otto Reinhold
Taube gick bort 1892 och Fredrika 1895.
Karl Gunnar utbildade sig till sjöbefäl, men föredrog att segla som däckmatros. Efter några år gick han i land i
Göteborg. Han gifte sig med en kvinna
från Strömstad som hette Julia Sofia
Jakobsdotter.
Paret fick tretton barn, däribland en
gosse som fick namnet Evert, född den
12 september 1890. Karl Gunnar blev
fyrmästare på Vinga, där barnen Taube
också gick i skola. Lärarinnan Madam
Lövbom var lärare för alla klasser.
Evert var sexton år när han rymde
till Stockholm för att, som han ville, bli
konstnär. Men det är en annan historia.
Vår nationaltrubadur har alltså sina
rötter i Västerbotten – i Lövånger, Sunnanå och Ratan.
		GUNNAR ENQVIST

S
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Grubbedals-Anna , Vattenbärerskan
En välkänd profil i Lövånger under 1930- och 40-talen var Grubbedals-Anna. Hon hette
egentligen Anna Kristina Eriksson och kom till Lövånger i början på 30-talet tillsammans med
sin mor. Anna föddes 1878 i Tjärn, Burträsk, där hon bodde med sina föräldrar. När fadern
dog tvingades Anna och modern lämna hemmet och kom på så vis till Lövånger. Fattiga och
utblottade bosatte de sig i ett gammalt förfallet soldattorp på Grubbedal. För att försörja sig
och sin mor började Grubbedals-Anna, som hon kom att kallas, bära vatten till de besuttna i
samhället.
Det var ett slitigt arbete, sex vändor om
dagen med 6 hinkar åt gången; hon bar
två hinkar ett stycke, ställde ner dem
och hämtade två till, ställde ner dem och
hämtade de två sista, osv. Vattnet hämtade hon från en kallkälla på Skogstorp,
som var känt för att ha det bästa vattnet i
Lövånger. En annan inkomstkälla var att
kratta i trädgårdarna hos folk och andra
mindre tjänster.
En tid efter att moderna dött brann torpet
ner och Anna bosatte sig i lagården. Men
det tillät inte myndigheterna utan hon
fick finna sig i att flytta in på ålderdomshemmet, där hon dock inte trivdes. Hon
placerades så småningom på mentalsjukhus, men efter att ha fått tbc flyttades hon
slutligen till Hällnäs sanatorium, där hon
dog 1947.
Många äldre i Lövånger har minnen av
Grubbedals-Anna och Anita Salomonsson har med deras hjälp porträtterat henne i romanen ”Vattenbärerskan”, som tar
upp händelser från hennes tid i Lövånger.
Vattenbärerskan är en verklighetsbaserad
berättelse om ett tragiskt människoöde,
fattigdom och utanförskap i en tid av
stora samhällsförändringar.
ANN-KRISTIN GRAHN
Vattenbärerska, dock ej Grubbedals-Anna

SKELLEFTEBYGDEN 2/2012

15

Första ålderdomshemmet i
Lövånger

ANUND LINDHOLM

Åldringsvård under äldre tid.
Redan landskapslagarna, som
kom till under medeltiden, innehöll regler om hur fattigvården
och därmed åldringsvården skulle
organiseras. Naturligtvis skulle
huvudansvaret ligga på familjen,
de närmast släktingarna. F ö var
det kyrkan med kloster och hospital som ansvarade för sjuk- och
fattigvård.
Även efter reformationen var fattigvården en viktig uppgift för
kyrkans församlings-organisation
– Socknen. Den kyrkliga sockenorganisation efterträddes 1864
av den sekulära kommunen, som
huvudman för fattig- och åldringsvården.
I en jordbruksbygd som Lövånger
var det ”normala” under 1800-talet att man ordnade med sin omvårdnad på ålderns höst genom ett
födoråds-kontrakt (”fargangen”)
vid försäljningen av sitt hemman,
vilket oftast skedde till något av
åldringarnas barn. För mindre bemedlade skedde en tilldelning av
understöd i form av spannmål och
ett litet penningbidrag. Skötseln
av dem, som inte kunde reda sig,
skedde t ex genom s. k. rotegång,
då personen fick gå mellan gårdarna för utspisning och husrum.
En annan möjlighet var placering i
en fattigstuga. I fattigstugan skulle
de boende i stort sett ta hand om
varandra, ibland under ledning av
en föreståndarinna. Ett tredje sätt
var bortauktionering till lägstbju-
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dande. Under 1900-talets första
årtionden var bortauktionering
den vanligaste vårdformen, när
den vårdtagande inte kunde sköta
sig själv i eget boende. Genom fattigvårdslagen 1918 fastställdes att
åldringsvården borde ske genom
att erbjuda boende på ålderdomshem.
Ålderdomshem i Lövånger ?
Även i Lövångers kommun fanns
naturligtvis behot av ålderdomshem men tveksamheten var stor,
mest av ekonomiska skäl. Det var
nog ändå billigare att omhändertagandet sköttes av sockenbor på
mer eller mindre frivillig väg.
Men efter några år väcktes frågan
i kommunalfullmäktige. Den 29
mars 1924 beslöts att den kommitté, som fattigvårdsstyrelsen tillsatt,
skulle få utreda lämpligaste plats,
storlek och kostnad för 2 alternativ: ett hem för 15 och ett annat för

20 platser. Kommittén lämnade ett
förslag den 25 jan 1925, men fullmäktige fann det ofullständigt och
återremitterade det.
I protokollet från sammanträdet
den 7 augusti 1927 står under §11:
”från anhöriga till en i Amerika
avliden f. d. Lövångersbo hade
kommunen fått mottaga en donerad penningsumma, men då fullmäktige icke hade klart för sig,
för vilket ändamål medlen voro
givna, uppdrogs det åt kommunalfullmäktiges ordf. P J Södermark
och kommunalnämndens ordf Jonas Brännström att närmare taga
reda på saken.”
En donation från Amerika bildar
grundplåt till ålderdomshemmet.
Under sommaren 1927 besöktes
Lövånger av några ättlingar till
Lars Petter Larsson, en bissjöbo

Larssons-ättlingarna som besökte Lövånger sommaren 1927, fotograferade vid Lars Petter
Larssons födelsehem i Bissjön. De tre herrarna i mörka kläder är fr v: Otto Pettersson, Hökmark,
kusin till Lars Petter, Konrad Lindmark, dåvarande ägare till gården samt Konrads far Anders
Lindmark
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som utvandrade till USA 1872.
Efter ett liv som farmare i Ohio
kunde han och hans hustru vid
sitt frånfälle testamentera 12 000
kr till Lövångers församling för
uppförande av ett ålderdomshem.
Pengarna hade alltså skänkts till
kyrkan. Kyrkofullmäktige bildade
en fond som fick namnet Lars Petter och Ulla Larssons donationsfond.
Några dokument rörande donationen från Amerika eller fonden
har jag inte kunnat hitta vare sig
i församlingens arkiv eller i kommunarkivet. Dock har revisorerna
av kyrkans fonder skrivit följande
i 1927 års revisionsberättelse: Vad
Lars Petter och Ulla Larssons
vackra donation angår få vi fästa
vederbörandes uppmärksamhet
på, att vid dessa medel, som äro
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donerade till uppförande av ett
ålderdomshem, endast det villkoret fästs, att detta hem förlägges i
kyrkans närhet och att alldenstund
donationsmedlen är ställda under
kyrkorådets förvaltning, kyrkorådet bör få göra sin mening gällande vid fastställandet av ålderdomshemmets förläggning.
Beslut tas om byggande av ett
ålderdomshem.
Den 31 mars 1928 rapporterade
kommitterade att ett förslag hade
framställts att Lövånger och Nysätra skulle bygga ett gemensamt
ålderdomshem. Då tillkännagav
kyrkoherde Edström att ”han
enligt gåvobrev, med vissa däri
gjorda förbehåll, genom arvingar
till en i Amerika avliden f. d. Lövångersbo, Lars Petter Larsson,
mottagit Tolvtusen /12000/ kronor
såsom gåva till ett socknens ålder-

domshem.” Efter en stunds överläggning beslöts att Lövångers
kommun skulle bygga eget ålderdomshem. Övriga frågor rörande
ålderdomshemmet skulle kommitterade utreda i samråd med kyrkorådet.
När det gällde ålderdomshemmets
placering fanns det flera bud om
tomt, bl a mellan ”nya kyrkogården” och Avafjärden. Den 6 jan
1929 meddelade kommitterade att
kyrkoherden kunde överlåta ett
arrendekontrakt han hade för ”ett
å prästbostället i närheten av kyrkoherdebostaden beläget tomtområde, i avsöndringshandlingarna
benämnt ”Hemgården”, om 0,52
hektar”. Detta erbjudande antogs
av fullmäktige.
Den 30 mars 1929 utsågs en bygg17

Tack! som här å Lövångers sockens vägnar nedskrives på samma
gång gör den ädle givarens namn
odödligt känna vi som vår allrakäraste plikt. Vidare skulle till protokollet antecknas fullmä ktiges
önskan att när Ålderdomshemmet
en gång står färdigt till Donatorns
efterlämnade döttrar få överlämna
ett mera synligt tack!
1931 §5: Man beslutar att bygga
ett brandsäkert kommunkassavalv
i ålderdomshemmets källarvåning.

nadsdirektion. Dessutom avsatte
man medel för bygget. Tydligen
hade man en sjukhusbyggnadsfond och eftersom ett sjukhus nog
inte skulle byggas anslog man 10
000 kr ur den fonden. Dessutom
anslog man 4 000 kr ur Lars Gustaf Perssons donationsfond, som
ursprungligen avsetts för fattigvårdsändamål. Detta var startkapitalet; sedan skulle ytterligare
medel anslås.
Den 2 augusti 1930 behandlades
bygget av uthuset till ålderdomshemmet. Man beslöt att matboden
inte skulle ligga i närheten av wc.
Dessutom skulle byggnationen
börja med uthuset för att man
skulle kunna förvara byggnadsvirket där under tak. Man beslöt också att starta grävnings- ock murningsarbetena av källarvåningen.
Den 27 december 1930 beslöt fullmäktige ”att hos förvaltaren av de
från Amerika donerade medlen
göra vördsam hemställan om att
sagda medel ställes till kommunens och byggnadskommitténs
disposition för att i mån av behov
få användas till berörde ändamål.”
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Bygget startar 1931.
Den 31 januari 1931 redovisades
inkomna offerter. Det skilde väldigt litet mellan offerterna men
lägst hamnade 2 utsocknes byggnadsfirmor. Man beslöt dock att
anta den 3:e lägsta om 21 470 kr
av Helmer Sundqvist. Man fann
den förmånligast eftersom den
innebar sysselsättning för arbetslösa sockenbor. När det gällde
offerter för uthusbyggnaden hamnade offerten om 2 075 kr från J
E Rönnkvist, Hökmark, lägst och
antogs.
Vid detta sammanträde överlämnade kyrkoherde Edström de donerade medlen till kommunen.
Hos kommunen kom de fonderade
pengarna att tillföras den s k ålderdomshemsfonden. De donerade 12
000 kronorna hade med upplupen
ränta vuxit till 13 529 kr.
Protokollföraren P J Södermark
skriver lyriskt:
Att kommunalfullmäktige mottogo denna storstilade gåva med
rörd tacksamhet torde knappast
behöva antecknas, men att giva uttryck för denna tacksamhet så, att
såväl det enkla men vördsamma

Den 17 jan 1932 §3: Beslöts att
låta gräva och mura en brunn vid
ålderdomshemmet. Kostnaderna
för den skulle täckas av medel ur
ålderdomshemsfonden.
Den 17 jan 1932 §4: Beslöts enhälligt att låta anskaffa nödiga
inventarier till ålderdomshemmet
och skulle medel därtill tagas dels
ur ålderdomshemsfonden och dels
ur Lars Gustav Perssons donationsfond.
Invigning av ålderdomshemmet.
Med en enkel högtidlighet invigdes det nya ålderdomshemmet den
15 januari 1933. I samband med
det beslöt fullmäktige att ”uttala
ett varmt tack till hemmets donator, framlidne farmaren Lars Petter Larsson och hans arvingar, för
den storartade donation à 12 000
kronor, som Lövångers kommun
fått mottaga och vilken i avsevärd
grad bidragit till hemmets tillkomst”. Två fotografier av hemmets såväl ex- som interiör samt
ett protokollsutdrag skulle som en
enkel gärd av tacksamhet översändas till donators arvingar. Här
ges en adress: E M Larsson, 8029
Rhodes ave. Chicago Ill. USA.

SKELLEFTEBYGDEN 2/2012

Här är det väl på sin plats att instämma i superlativerna, som ges
i tidningsartiklarna efter invigningen av hemmet. Husets standard måste varit som en dröm för
många sockenbor. Det hade moderniteter som indraget vatten och
avlopp, vattenburen värme med
vedeldad panna i källaren, vattenklosetter och bad.
Den 21 oktober 1933. Fullmäktige
har fått ett tack från Lars Petter
Larssons anhöriga för bekomna
foton av ålderdomshemmet. Man
beslutar att anskaffa en fotografiförstoring av paret Larsson ”att
upphängas å lämplig plats i ålderdomshemmet”. Fotot sitter nu i ett
samlingsrum i det nya ålderdomshemmet.
ANUND LINDHOLM

Om ålderdomshemmets fortsatta
utveckling kan man läsa på den
lokalhistoriska portalen:
http://lokalhistoria.skelleftea.org

Missionsgåvans äventyrliga resa

U

nder en resa i Tanzania 1973 besökte vi kyrkan i Ilulu och fick av reseledaren Carin Nilsson höra följande
historia.
På 1920-talet åkte en missionär från Lövånger till Somalia i Afrika, troligen Anna Ström. Vid avskedssamkvämet i Lövånger hade en grupp vänner överlämnat en vävd vepa med ett kors som lämpligen skulle kunna bli
altartavla när de hade fått möjlighet att bygga en kyrka i det nya landet. En kyrka byggdes, kan ha varit den i Mofi,
och kyrkan hann användas ett antal år.
1935 kom italienarna att erövra Somalia från engelsmännen och missionärerna fick 48 timmar på att lämna landet. Som de handlingskraftiga människor missionärerna var togs vepan ner, rullades ihop och återvände till Sverige.
1939 blev det nya missionsuppgifter. Anna Ström fick åka till Tanganyika (Tanzania) för att där fortsätta sitt arbete som sjuksköterska och missionär, och sprida evangeliet om Jesus Kristus. Anna tog med sig vepan, och sedan
en liten kyrka byggts i Ilulu fick vepan åter sin uppgift som altarprydnad.
1973 kunde vepan via min kamera dokumenteras på dess nya plats. En missionsgåva med lång livslängd.
MARTHA HELLGREN
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Barndom i Lövånger

STIG ATTERHEM

Förre slöjdläraren Stig Atterhem har i höst fyllt 90 år. Som pensionär började han skriva ner
sina memoarer, i första hand med sina gamla elever vid Norrhammarskolan i åtanke. Följande berättelse var införd i skolans egen tidning för mer än tjugo år sedan.
Vi förflyttar oss till 20-talets Lövånger. En egen kommun med
jord- och skogsbruk som huvudnäring. Hantverket var skräddare, skomakare och snickare/
timmernän. Garveriet utgjorde en
viktig del av råvaruförsörjningen.
Ännu rådde mycket av självhushållet, och inköpen från byns affär begränsades till det nödvändigaste.
Enkelt men ändå välbärgat
Min far var köpman och vi bodde
i våningen ovanför affären. Den
var i standard lik alla andra i kommunen. Uppvärmning med kakelugnar och stor järnspis med murad
kåpa, och diskbänk med bleckplåt.
Vatten och avlopp saknades. Enkla
fönster som vintertid försågs med
innanfönster, vadd och klisterremsor. WC var ett okänt begrepp for
oss. Utedasset var inrymt i magasinet, och inte var det så roligt att
gå ut i vintermörker och kyla.
Det var mycket folk som kom och
gick i hemmet genom affärsrörelsen. Detta krävde anställda i ett
s.k. omodernt hem. Ett hembiträde
till husmors hjälp gjorde det tunga
”jobbet”. Hennes månadslön var
mat och husrum samt 30 kr i månaden.
Anställd för att bära vatten
Att bära in vatten var ett stående
morgon- och eftermiddagsjobb.
Vattnet hämtades i en s.k. hinkbrunn på Skogstorp, där idag ett
sjukhem ligger. En gångväg på
ca 200 meter. Den uppgiften an-
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förtroddes ”Anna på Grubbedal”.
Hon bar två vattenhinkar som
hängde ner från ett ok av trä och
format efter axlarna och halsen.
Från ok-armarna hängde kättingar
ner med krokar för vattenhinkarna.
Vintertid när det var kallt frös den
långa kjolen till is av spilIt vatten.
Anna satt då ofta framför spisen
och torkade kjolen och kängorna.
Men det skulle också bäras ut diskoch tvättvatten. ”Slasken” bars till
en avloppsbrunn, som också betjänade våra grannar.
Vid strömmen nedanför kyrkan
var byns tvättplats med kokgrytor
som eldades med ved. Tvätten kokades med lut eller såpa, och älven
hade rinnandc vatten. Sommartid
gick det bra. Men värre var det
när vintern kom och tvätten skulle
sköljas i en upphuggen vak i isen.
Ved för värme
Vid denna tid saknade alla hem i
Lövånger centralvärme. Kakelugnar och järnspisar fick sköta uppvärmningen. Så var det också i mitt
hem. Korpral Lilja, som bodde på
knektplatsen och var indelt soldat
från Gumboda hed, var vår gårdskarl. Han sågade upp björken, som
kom hem i långa stockar, till meterved och klöv sedan veden på
mitten samt ”la i kast”. Det skulle
finnas minst två årsbehov av ved.
Och före midsommar skulle fjolårskastarna kapas in i vedboden
i tredecimeterslängder. Det gick
mycket ved till både affären och
bostaden.

Men korpral Lilja var en krutgubbe. När det första flygplanet
kom till Lövånger i februari 1932
anmälde sig Lilja med ställningssteg och honnör till en flygtur. Det
var för honom en självklar sak att
tilltala en kapten på ett värdigt militäriskt sätt. Lilja var då 88 år och
hade varit soldat i närmare 80 år.
Troligen en av de sista soldaterna
i vår bygd.
Skolan omkring 1930
Men nu närmar vi oss växlingen
till 30-talet. Jag ska börja i första
klassen i byns folkskola. Det är
en s.k. b-skola, vilket innebär att
två klasser går tillsammans – ettan och tvåan. Skolan är inrymd i
ordenshuset, en stor sal som mot
gavelväggen har en hög scenbyggnad. Härifrån har fröken Grenholm en säker kontroll på de 40
ungarna i klassen. Salen värms
upp/med en stor gjutjärnskamin.
Det är vår uppgift att i en bestämd
turordning lägga i ny ved och hålla
varmt i salen. Trots det behövs ytterkläder, mössa och vantar under
de kallaste vinterdagarna. För den
högt uppsatta fröken måste sådana
dagar varit besvärliga. Jag minns
ännu den färgglada filten som hon
graciöst svepte om sig.
Någon barnbespisning existerade
inte. Vi fick hemifrån med oss
mjölk och smörgåsar, och kapprummet var vår matsal.
När det tredje skolåret började fick
vi flytta till ”den stora skolan”,
rödmålad och säkert förankrad på
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berget intill bondstadsstugorna.
Med vit text ovanför dörren stod
det folkskola. Klasserna är 3-4:an
och 5-6:an, och med det är skolgången avslutad. Så ett s.k. högstadium finns inte.
Även här är det många barn i
klassrummet. Ordningen är god
och det är helt uteslutet att någon
försöker sticka upp. Till skollärare
Lundmarks hjälp finns den kraftiga pekpinnen och när så behövs
”skamvrån”. Ingen får yttra sig på
annat sätt än att räcka upp handen
och, om man får frågan, ställa sig
upp och lämna sitt svar. Så står
man kvar tills läraren säger sitt ner.
Att komma för sent är oförlåtligt,
och upprepas det är skamvrån en
självskriven plats eller en timmes
kvarsittning. Sådant passerade oss
rätt så oberört – det hörde till spelreglerna, och man fick stå sitt kast.
Potatis- och bärlov
Hösten bjöd på ett par omtyckta
lov. Dels skulle potatisen tas upp,
och när lingontiden kom fick vi ett
par dagar ledigt för att hjälpa till
att plocka.
Den 6 november var en kort skoldag. Flaggan hissades på skolan.
Det var GustavAdolfs-dagen. Efter morgonbön och psalmsång
följde en historielektion som berörde denna dag. Därefter samlades vi på skolgården, och med fana
i täten marscherade vi till kyrkan.
Efter gudstjänsten fick vi ledigt
från skolan resten av den dagen.
Gymnastik i kapprummet
Skolan var sex dagar i veckan och
fem timmar per dag. De ämnen vi
undervisades i var svenska med
läs- och skrivövningar, räkning,
historia, geografi och kristendom.
Naturlära, gymnastik och slöjd var
också schemalagda timmar. Till
samtliga ämnen hade vi samma
SKELLEFTEBYGDEN 2/2012

lärare. En skolträdgård fick på ett
naturligt och praktiskt sätt komplettera den teoretiska undervisningen i naturläran.
Gymnastiken byggde på god
kroppshållning, och Lings övningar var genomgående. Under
vintern gavs denna lektion i kapprummet, men höst/vår gick det
bra att vara ute. Skid- och skridskoåkningen var omtyckta inslag i
denna lektion.
Att sedan inte utrustningen var så
avancerad var för oss oväsentligt.
Skidorna var av björk och hemmagjorda eller tillverkade i slöjden.
En lädersölja med klackrem håller
foten på plats. Trätjära och paraffin fungerar som valla. Många av
oss hade hemsmidda skridskor
med träsula och remmar i läder,
som höll fast sko/skridsko. Vid
denna tid kom de första fabrikstillverkade skridskorna och fanns att
beskåda på julbordet. Träplattan
var här utbytt mot en i metall med
ställbara klackar för skosulan. En
läderrem över foten och vristen
fulländade det hela. Vi grabbar
var imponerade – vilken sportgrej,
som så förändrade skridskoåkningen.

det pampiga namnet ”Hessmobil
1023” från Bing-Werke. Rödlackerad med svarta fotsteg och startvev. Priset finns ännu kvar – kr
4:50, för de flesta oöverkomligt
med en dagslön på en krona. Men
tiderna förändras, och på leksaksantikauktionen är bilen en eftertraktad raritet.
Skolungdom som hör hur begränsat utbudet var för min generation
säger säkert: ”Vad trist – det fanns
inga grejer”. Inte radio, TV, bandspelare, video och freestyle. Och
rena botten när det gäller idrotten.
Men det finns olika värden, och
jag undrar om ett obegränsat materiellt utbud och överflöd är måt�tet på lycka? Och hur värderas ren
luft, rent vatten och rena jordar?
För mig var svartlistade sjöar och
becquerellförgiftade livsmedel ett
okänt begrepp. Det tillhör en senare generation. Skolan var utan lyx
och utbudet av ämnen begränsat.
Men vi fick stabila baskunskaper
och klara och fasta normer – rättsbegrepp och etik – som är livsviktiga för vår gemenskap.
STIG ATTERHEM

Julbordets sortiment börjar
nu få ett bredare utbud. Mina
första minnesbilder är bordet
klätt med rött kreppapper.
Sortimentet är julgransprydnader som färgglada bollar, änglaglitter, konfekt att
hänga i granen, tomtegubbar
och bloss. Stearinljus med
hållare icke att förglömma.
En krona i lön per dag
Men så börjar industritillverkade leksaker att dyka
upp. Det är främst tyska och
jag har ännu kvar en bil med
livréklädd chaufför och med
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Några Lövångersföretag i arkiven
FIRMA L G LARSSONS
DIVERSEHANDEL
Arkivhandlingar 13,4 hyllmeter
material från perioden 1888 –
1984 !
Arkivförteckningen är på 13 sidor och speglar verksamheten i en
lanthandel. Eftersom handelsverksamheten under de båda världskrigen, 1914-1918 och 1939-1945,
kan vara av särskilt intresse för
forskning och studier, så är handlingar från dessa perioder samlade
i två särskilda serier.
Kort historik för företaget :
Lanthandeln i Uttersjöbäcken
startades 1880 av Lars-Gustav
Larsson.
De varor som såldes i affären var
de allra nödvändigaste, som mjöl,
socker, kaffe, vävgarn och snus.
Varorna togs hem på hösten och
skulle i stort sett räcka över vintern.
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Lars-Gustav benämns som en
färgstark lanthandlare – allmänt
kallad ”n Lars-Gustav ve bätjen”.
Förutom att driva jordbruk (Uttersjön 6:7) och lanthandel i Uttersjöbäcken ägde han en period
även sågen i Risbölenoret. LarsGustav hade två döttrar, Augusta
och Hulda vilka delade hemmanet
vid Lars-Gustavs död 1911.
Ett år före sin död – 1910 – överlät
Lars-Gustav Larsson affären till
sin brorson Johan Larsson (1877 –
1946) . Johan uppförde en affärsbyggnad vid övertagandet 1910,
som förlängdes med en utbyggnad
1931. Han drev rörelsen till 1940,
då sonen Thorsten blev den tredje generationens ägare. Thorsten
kom att vara handlare fram till sin
pension och avvecklade rörelsen
1976. Thorsten Larsson, den siste
handlaren i Uttersjöbäcken levde
mellan åren 1912 – 1988.
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FIRMA KONRAD ÖBERG,
KALLVIKEN:

Arkivhandlingar: 1,5 hyllmeter
material från perioden 1885 –
1931.
De flesta handlingarna är forböcker, fraktböcker och fraktsedlar. De
avspeglar vilka varor som inkom
resp. utgick från en hamn i Skelleftebygden under den aktuella perioden. De visar även Kallvikens
betydelse som hamn för Burträskbygden.
Ytterligare 1,7 hyllmeter handlingar från Firma Konrad Öberg
förvaras hos Lantbruksmuseet i
Lövånger. Dessa handlingarna är
delvis fuktskadade och behöver
saneras – vilket är kostsamt.

Gunilla Wikström och Niklas Hedlund granskar arkivhandlingar

Besök oss gärna! Se vidare information, öppettider mm
www.foretagsarkivet.se

Lövångers församling
Sockennamnet Lefanger går tillbaka till 1300-talet och nämns som annex till Skellefteå. Något senare – i 1413
års jordabok – upptas Lövånger som självständigt pastorat. Man anser att stenkyrkan av idag föregåtts av ett
enklare träkapell. Stenkyrkan – helgad åt sankta Anna – torde gå tillbaka till medeltidens senare del, medan
västra delen tillbyggdes år 1649. När Burträsk församling bildades 1606 kom ett större område som tillhört
Lövånger att införlivas med Burträsk.
När församlingen förberedde en ombyggnad till korskyrka och detta ej godkändes av Överintendentsämbetet
kontaktades arkitekten Fredrik Falkenberg och kyrkan genomgick en stor restauration 1909-10 under dennes
ledning.
Närheten till havet har även satt sina spår i form av ett kapell i Bjuröklubb som fortfarande brukas under
somrarna. Det invigdes 1864.
Folkmängd 2 107, kyrkotillhöriga 1 774, antecknade 69 *. (Med antecknad menas t ex barn som icke tillhör Svenska
kyrkan men vars föräldrar gör det, eller föräldrar som icke tillhör Svenska kyrkan men vars barn gör det. Statistiken är
hämtad från Svenska kyrkans matrikel 2012.)
LARS JONSSON

Nästa nummer av Skelleftebygden kommer att ha temat ”Kyrkohistorier”. Där kommer en utförlig översikt,
sammanställd av Lars Jonsson, med rubriken ”Skellefteå storsocken – från medeltid till nutid”.
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Folkskollärare Johan Öhman efter en lyckad jakt i Vebomarksträsket, ca år
1940. Man fick 75 öre till en krona per sjöfågel och skotten kostade ca 2 kronor.
Efter den andra sänkningen av träsket blev det ett eldorado för sjöfåglarna.
Det var Sveriges tredje fågelrikaste och kallades Norrlands Tåkern. Gräsänder,
krickor och bläsänder fanns i tusental, men även skedand, brunand, stjärtand,
vigg och sothöna m.fl. Många vadare och rovfåglar, exempelvis gluttsnäppor,
grönbenor och blå kärrhök, fanns det också rikligt av.
Foto: Gunnar Lundström, Vebomark.
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