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Nya berättelser om Skelleftebygden...
Alla bygder eller regioner präglas mer eller mindre av in- och utflyttning. Men för självbilden i 
Skelleftebygden har måhända ”in- och utflyttandet” inte haft samma dominerande roll, som t.ex. 
artonhundratalets emigration för Småland (Karl-Oskar och Kristina) eller förra sekelskiftets in-
flyttning till Malmfälten eller den ständigt pågående till Stockholmsregionen.
Nog har vi hört att flyktingar från krig i Finland vid olika tillfällen sökt sig till Skelleftebygden, 
senast hösten 1944, då många tusen kom inom några veckor. Och kanske också att söner och 
döttrar från Skelleftebygden var med och koloniserade Lappland under perioden 1750-1850. Och 
nog har vi haft amerikafarare också från våra trakter, som framgår t.ex. i boken ”Musikanternas 
uttåg”. Men ändå så har nog självbilden i Skelleftebygden till stor del präglats av föreställningar 
om  kontinuitet, successiv tillväxt och stabilitet, bl.a. dokumenterade i den osedvanliga mängden 
bya- och hembygdsböcker.
Men de sista årtiondena innebär en stor förändring ….
Alla kan se att det anlänt tusentals nya skelleftebor från alla delar av världen. För oss i de kultur-
historiska föreningarna har det inneburit nya utmaningar och behov av nya vägar för att sprida 
kunskap och intresse för Skelleftebygdens framväxt och historia. Samarbete med såväl SFI som 
Mångkulturellt Forum har inletts, vilket bl.a. lett till guidade bussturer och vandringar, t.ex. på 
Nordanå, kring Landskyrkan och i Bureå. Även Nordanådagen har fått en lite annan inriktning 
de senaste åren genom mer allmänmänskliga teman som ”Hembygder”,  ”Mormor” och Farfar”.
Det är uppenbart att de som anlänt hit i vuxen ålder från fjärran land har med sig mängder av 
erfarenheter och kunskaper, som nu successivt infogas i vår gemensamma erfarenhetsbank. Men 
även deras fräscha intryck av Skelleftebygdens natur och kultur och av vår självbild  är av största 
intresse. Vilka nya berättelser om Skelleftebygdens historia vill de berätta?
Som inledning till en sådan dialog kommer i detta nummer av ”Skelleftebygden” ett halvdussin 
mer eller mindre nyanlända Skelleftebor till tals. Intressant läsning. Och kanske kan det också 
motverka den välkända risken för ”hemmablindhet”.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
SKEFO:s styrelse har  -  i samspel med ett tiotal samarbetspartners  -  beslutat att de Lokalhisto-
riska Dagarna 2016 kommer att genomföras i Byske den 30/9-2/10, dvs. i Mikaelihelgen. Som 
en försmak av dessa dagar ingår redan i detta nummer av ”Skelleftebygden” ett bildreportage om 
”Ytterstfors  -  samhället som försvann”, byggt på en utställning av Birgitte Grönlund och Skel-
lefteå Museum.
Styrelsen vill också passa på att kalla till SKEFO:s årsmöte den 31 mars kl. 18:30 på IOGT-går-
den i Skellefteå. Observera att medlemsavgiften höjts till 200 kr/år.  (Se också baksidan.)

Med varma lokalhistoriska hälsningar
Rolf Granstrand

Ordf. SKEFO
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Jag och min familj besökte pappa här i Skellefteå 
julen 2011. Det var kallt och mycket snö och vi 
blev helt fascinerade. Bl.a. minns jag promena-
der kring Landskyrkan, Lejonströmsbron och i 
Bonnstan. Jag älskar gamla träbyggnader; de har 
så mycket liv. Dom finns överallt i byarna och 
även till en del i stan. Skellefteå måste vårda sin 
trätradition med låga hus. Där vi kommer ifrån, 
Genua, är nästan allt byggt i sten. Men vi är ”trä-
sinnade”; min man var skeppsbyggare och mö-
belsnickare i Genua och jobbar nu som finsnick-

are på Lappvattnets Snickeri som gör fantastiskt 
fina inredningar för hus runt om i Sverige. Själv 
är jag utbildad inom konst och byggde modeller 
för bl.a. arkitekter och museer.
Jag har förstått att Skelleftebygden har en för-
nämlig snickeritradition långt tillbaks i tiden. Och 
under det senaste halvseklet har många företag 
härifrån sålt snickerier till hela Europa, kanske 
också till Italien, även om jag inte tänkte på det 
medan vi bodde i Genua. Det är synd och skam 
att det inte längre finns nån snickarutbildning på 

Trä, snö och kyrkor med ro
AV eLeONORA mIOLA - meDLe

Eleonora Miola flyttade till Skelleftebygden tillsammans med maken Matteo och sönerna 
Giacomo, Filippo och Giovanni sommaren 2012. Familjen har bott på Sjungande dalen 
men sen några månader i ett hus nära älven i Medle. Fadern, Eduardo Miola, som är utbil-
dad arkitekt men numera verksam som fotograf med hela världen som arbetsfält, hade då 
sen halvdussinet år varit bosatt i en gammal gård några kilometer nordost om Renström. 
Sen december 2014 är han ägare till hotell, kursgård och camping i Österjörn, där Eleo-
nora nu är verksam som föreståndare. 
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gymnasierna i Skellefteå. Men förstås bra med 
utbildningen av träingenjörer på Campus.
När vi berättar om bygden för vänner och besö-
kare från Italien, så är det snön och kylan som 
intresserar mest. Visst finns det gott om snö i 
Dolomiterna men i Ligurien, där Genua ligger, 
så kommer det några dagar med snö kanske vart 
femte år. Dom förstår inte hur man kan leva med 
snö fem eller ibland sex månader om året. El-
ler hur man kan klara 30-35 minusgrader dag 
efter dag? Visst förstår dom att det går bra idag 
med el, moderna värmesystem och bilar, men för 
hundra år sen eller mer ? När det enbart handlade 
om ved och varma kläder ? Och hur kunde man 
hålla djuren vid liv ?
Om man sen berättar att vintern var den tid då 
man samlades till marknader och då man gav sig 
ut på längre färder och klarade av tyngre trans-
porter, då förundras man än mer.
Men att man måste lära sig ha respekt för snön 
och kylan, det kan man förstå. Precis som man 
i Genua måste lära sina barn respekt för havet, 
som alltid finns nära med sina faror. Eller för den 
delen solen, när den gassar som allra värst ?

Med tre pojkar handlar det om att lära ut respekt 
för snön och kylan med t.ex. varma vantar, möss-
sor och skor. Snölås, kapuschonger och flera la-
ger. Och att vinden kan vara det största hotet ….
Kör ju numera bil en hel del på landsväg i vinter-
väglag. Försöker att ha bilen fulltankad om man 
skulle köra fast i snön; viktigt kunna hålla mo-
torn igång länge för att hålla värmen. Går också 
ogärna långa vinterpromenader ensam; bra vara 
två om nåt skulle hända. Man måste ha respekt 
för snö och kyla!

Familjen Miola  Foto: Eugenia Saint Pierre

Genuabukten  -  havet alltid nära.   Foto: Edoardo Miola
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Tänker ofta på hur viktig hästen varit i alla ti-
der. Inte bara här förstås, men inte minst i dessa 
trakter, kanske särskilt vintertid. Hur skulle man 
annars kunnat frakta t.ex. tjära, träkol, ved och 
timmer? Och hur skulle man tagit sig till kyrkan? 
Och så kunde dom ju  hjälpa till att hålla värmen!  
Liksom korna förstås ….  
Förresten; på tal om kor  -   Västerbotten är verk-
ligen en riktig smörbygd! Ni äter så mycket smör 
– och inte bara på smörgås. Palt och smör, potatis 
och smör, smör i stekpannan. Men det är förstås 
koncentrerad energi i en form som går att spara. 
Och D-vitamin !  I Italien och andra medelhavs-
länder har olivoljan samma funktion.     
Visst kan jag sakna havet. I Genua har det fun-
nits sjöfarare i tusen år, t.ex. Christoffer Colum-
bus. Och det har byggts både små båtar och stora 
skepp och det gör det fortfarande. Men i Skel-
lefteå finns älven med sina öar och vackra pro-
menadvägar. Och så alla sjöar ! Det är alldeles 
speciellt för det här landskapet, som ju en gång 
låg under inlandsisen. I Österjörn har vi Jörn-

sträsket, som är vackert både sommar och vinter. 
Att ta med en grupp sydeuropéer ut på blankisen 
är en hisnande upplevelse ….
Vad som är varmare här i Västerbotten är kyr-
korna !  I Italien är kyrkorna alltid av sten och 
saknar helt uppvärmning, så det omär alltid svalt  
-  eller rent av kallt  -  att gå in i en kyrka. Men här 
är kyrkorna ofta av trä, som t.ex. den vi har här i 
Österjörn, och nästan alltid uppvärmda. Kyrkan 
blir därför varm och välkomnande !
Som konstvetare är jag förstås intresserad av allt 
vackert i de italienska kyrkorna, som t.ex. San 
Lorenzokatedralen i Genua, men samtidigt tyck-
er jag mycket om renheten och enkelheten i Skel-
leftebygdens kyrkor, som t.ex. Landskyrkan eller 
kyrkan här i Österjörn. I Italien kan det ofta bli 
för mycket prydnader och grannlåt; det kan bli 
nästan kvävande. Även för mig som har katolsk 
uppfostran, kan det vara lättare att få en andlig 
upplevelse i ett ljust och enkelt kyrkorum. För 
dom som samlades här i kyrkan för 150 år sedan, 
så var säkert ljusen, musiken och den mycket 

Genua - stor hamnstad redan under korsfarartiden  Foto: Edoarda Miola  
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speciella altarbilden ett tillräckligt avbrott från 
vardagen.
Förresten kan man känna i luften att Österjörn  
-   eller Jörn, som platsen hette innan järnvägen 
kom  -   under lång tid varit en plats där männ-
iskor samlats, till gudstjänster förstås men också 
marknader, dop, bröllop och begravningar. Ty-
värr finns bara en byggnad kvar från den gamla 
kyrkstaden, där långväga sockenbor bodde under 
kyrkhelger. Men tillsammans med kyrkan, den 
gamla skolan och prästgården, så blir det ändå en 
mycket vacker miljö att besöka. Och det gångna 
året har vi haft närmare två tusen övernattningar 
och matgäster. Vi skulle kunna ta emot fler, men 
samtidigt är vi rädda om de gamla byggnaderna 
och den speciella atmosfären och renoverar yt-
terst varsamt.  Titta på vår hemsida får Du se; 
www.lantlivelodge.com 
Genua har varit en stor stad i mer än tusen år. På 
elva- och tolvhundratalen var det en av Europas 
största och viktigaste städer, i ständig konkurens 

med Milano och Venedig. Då hade ännu ingen 
skrivit namnet ”Skellefteå”.
Nu bor långt mer än en miljon människor i Ge-
nua med omgivningar. Under många generatio-
ner har invånarna anpassats till ett urbant liv med 
kort avstånd till grannar och medmänniskor. Och 
det milda klimatet har möjliggjort att en stor del 
av livet sker utanför hemmet, på gator och torg, 
caféer och restauranger.
I Skelleftebygden har man haft få grannar och 
långt till samlingsplatser.  Skellefteå stad bygg-
des upp först kring 1850 men det dröjde mer än 
femtio år innan där fanns fler än tusen invånare.  
Skellefteå har fortfarande en ganska ”lantlig” 
karaktär och det tycker jag man kan se som en 
tillgång. Låt oss vara stolta över alla livskrafti-
ga byar, t.ex. Medle, som kanske är nästan lika 
gammalt som Genua. Och låt oss behålla en stad 
med låga hus, helst i trä.   

ELEONORA MIOLA

Kyrkan i Österjörn - byggd 1857 efter ritning av Edvard von Rothstein. Från 1892 församlingskyrka i Jörns 
församling.   Foto: Edoardo Miola.  
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Från Tahirtorget till snöbio på Torget!
Jag steg av tåget som asylsökande på järnvägs-
stationen i Jörn på morgonen den 25 april 2013. 
Det var fortfarande vinter och snö; den första snö 
jag sett i mitt liv. Det kändes konstigt på alla vis. 
Bara några veckor tidigare hade jag varit i en av 
världens största städer, Kairo, och deltagit i den 
politiska kampen. Revolutionen i Egypten hade 
inletts två år tidigare, den 25 januari 2011, med 
dom fantastiska demonstrationerna på Tahirtor-
get. Vid det stora universitet i Kairo finns stu-
denter från många länder och vi var nästen tre 
tusen från Eritrea. Jag var en av ledarna för det 
eritreanska studentförbundet, en ”ombudsman”. 
Vi demonstrerade förstås tillsammans med våra 
studentkamrater och alla andra för president Mu-
baraks avgång men också mot den despotiska 
regimen hemma i Eritrea. Det var en fantastisk 
känsla av gemenskap och kraft där kring Torget; 
den viktigaste perioden i mitt liv på ett vis. Nu har 
jag ju en dotter och det är för mig och min hustru 
förstås viktigare  -   men det är en annan sak, går 
inte att jämföra.

Efter arton dagar tvingades Mubarak avgå och vi 
firade  segern. Men militären fanns kvar och allt 
eftersom månaderna gick ökade deras attacker, 
inte minst mot oss utländska studenter. Vi som 
varit i ledningen tvingades till sist fly. Jag hade 
en mastersexamen i statskunskap och internatio-
nella relationer och där hade jag förstås kommit 
i kontakt med Olof Palmes insatser. Det var det 

enda jag visste om Sverige  -  Olof Palme. Och 
så en fotbollsspelare som hette Zlatan.  Men det 
fick räcka  och efter fyra dagar i Sverige  var jag 
nu i Jörn.

Det var en chock. Visserligen blev det varmare 
efter några veckor och även grönt och vackert 
men så ödsligt ….  Fick veta så småningom att 
det fanns 700 personer i Jörn, men bara i det hus 
där jag bott i Kairo levde det 800 människor ! 
Blev mycket ensam och isolerad. Det fanns andra 
asylsökande från Eritrea men dom pratade inte 
mitt språk utan tigrinja, som är det största språket 
i Eritrea. Själv kunde jag arabiska, engelska och 
så mitt modersmål, tegri, som mer knyter an till 
arabiska. Så under dom sju månaderna i Jörn fick 
jag lära mig tigrinja för att få sällskap. Vi brukade 
gå ner till den vackra järnvägsstationen och sitta 
på sofforna och prata om det vi kunde. Och titta 
på tågen. 

Min fru hade tvingats åka till sitt hemland, Jemen, 
för att vänta på mitt uppehållstillstånd. Kände mig 
ensam och ledsen; nästan som i fängelse. Inget att 
göra. Gick långa promenader och tyckte naturen 
kring Jörn var mycket vacker. I december flyttade 
jag till Morö Backe och sen till Skelleftehamn. Då 
kunde min fru komma efter och vi fick av en snäll 
skelleftefamilj i andra hand hyra en lägenhet på 
Prästbordet. Och vi fick vår lilla dotter, Mariam.

Har lärt mig svenska hyggligt, haft praktikjobb 
på kommunen och har nu anställning på ABF för 
att bl.a. ordna kurser i språk och samhällskunskap 
för asylsökande. Det har gått bra för oss.  

Men nog är det en stor omställning; inte minst när 
det gäller mängden människor. Jag är – trots att 
jag är eritrean  -  uppväxt i storstaden Jeddah i 
Saudi-Arabien tvärs över Röda havet. Jeddah är 
den näst största staden i Saudi med tre och en halv 
miljon invånare -  och ännu fler när alla pilgrimer 
till Mecka kommer med båtar från Afrika, Indien 
och Indonesien. Det har i alla tider varit den vikti-
gaste hamnstaden vid Röda havet och ett centrum 
för kontakterna mellan Afrika och Arabien. Dit 

RAmY IBRAHIm
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flyttade mina föräldrar innan jag föddes, och min 
far jobbade där i nästan trettio år. Men i Saudi-
Arabien kan inga utlänningar bli medborgare hur 
länge dom än vart i landet, så nu har mina föräld-
rar flyttat tillbaks till Karan i Eritrea där dom har 
en liten apelsinodling.

I Jeddah gick jag i skolan och arabiska blev mitt 
andra språk. Så det var naturligt att flytta till Sy-
rien och Damaskus för universitetsstudier och sen 
Kairo för forskarutbildning. Men särskilt Jeddah 
är otroligt präglat av havet med sin hamn, sina 
boulevarder längs vattnet och alla stränder. Kan 
sakna det ibland. Skellefteå lär ha längre kust-
sträcka mot havet än någon annan svensk kom-
mun men ändå är havet för dom flesta ganska 
avlägset i vardagen; man måste söka upp havet 
här och då är det förstås väldigt fint. Om än lite 
svalare än Röda havet … !

Och så har vi ju älven. Uppskattar mycket områ-
det kring Landskyrkan och Bonnstan; eftersom vi 

bott på Prästbordet så har jag och min familj gått 
så mycket längs älven. Och Bonnstan är ju kan-
ske den plats som mest påminner om det ”Gamla 
Skellefteå”, även om folk inte bott där mer än 
tillfälligt. ”Gamla stan” är ju begrepp även i Da-
maskus och Kairo och där har folk verkligen bott 
inpå varandra -  och gör det fortfarande. Det sägs 

ibland att Damaskus är världens äldsta 
ännu bebodda stad. Synd och skam det 
som pågår där nu !

Dessa gamla städer är förstås nåt allde-
les speciellt. Men jag kan också upp-
skatta ”Lilla Skellefteå”, för att staden 
är så enkel och överblickbar -  och för 
att det är så lätt ta sig från en plats till 
en annan.

Forts. på sidan 14

Med dottern Mariam på snöbio - Torget Skeå
Foto: Johan Granstrand

Damaskus universitet 2005 - examensdag

Kairo
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Bonnstan i höstskrud   -   en älskad miljö med rötter tillbaks till medeltiden.    Foto: Ulf Torstensson.
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Bonnstan i höstskrud   -   en älskad miljö med rötter tillbaks till medeltiden.    Foto: Ulf Torstensson.
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Från Bombay till Sörböle...
Jag heter Jagdishchandra Desai - men kallas Jag-
dish. Föddes i en förort till Bombay, som den 
tiden var Indiens största stad. Efter kriget och 
Indiens självständighet, så flyttade jag och min 
familj – pappa, mamma och tre bröder  -  till Dar–
es-Salam  i Tanzania, där det funnits en stor in-
disk koloni i hundratals år. Där fick jag gå i skola. 
Undervisningen skedde på engelska för att elev-
erna skulle bli en del av det engelska samväldet. 
Men i början av 60-talet var det tid för Tanzanias 
självständighet under den store folkledaren Julius 
Nyerere. 

Vi bröder for ut i världen; en for till Etiopien, en 
tillbaka till Indien, en till arabstaterna och i mitt 
fall till London, dit jag kom 1964. Och ganska 
snart träffade jag Margit från Klutmark. Det gick 
som det brukar; nu har jag bott här i femtio år  -  
mesta tiden i vårt hus på Sörböle  -  och vi har fem 
barn och 10 barnbarn.

Min grundsyn är att söka det positiva i tillvaron. 
I Skellefteå har jag trivts och trivs mycket bra. 
Jag tycker om naturen. Vårvintern är fantastisk. 
10 grader kallt, snö och sol. Det är en underbar 
årstid. Sommaren tycker jag också om. Den är 
inte stekande varm som i In-
dien eller Tanzania. Visst regnar 
det och kan kännas svalt, men 
det är många ljusa och fina da-
gar under våren och sommaren. 
November – februari däremot 
skulle jag kunna vara utan.

Efter AMU-utbildning till frä-
sare och några år på Nordisola, 
i Öjebyn, fick jag arbete på Ali-
mak. Där blev jag kvar i 28 år, 
fram till pensionen. Jag var ock-
så fackligt aktiv i Metallklubben 
och fick t.o.m. sitta som företrä-
dare för Metallarna i bolagssty-
relsen under några år. Alimak är 
ett världsföretag, bra produkter 
och bra medarbetare. 

Via facket kom jag också in i kommunalpolitiken 
och har suttit både i socialnämnden och kultur-
nämnden och var en period ordförande för stiftel-
sen som leder Västerbottensteatern. Min bakgrund 
för detta var de många åren som kulturombud för 
metallarna på Alimak. 

Det jag kan sakna i mentaliteten här i bygden är 
en viss djärvhet. Vi ska bygga kulturhus och det 
är bra. Men det har pratats om det i 12 -15 år. 
Grannstäder har byggt och då kommer vi efteråt. 
Vi har ett fantastiskt kulturutbud för en stad av 
vår storlek, men vi skulle kunna våga mer. Sen 
finns det för mycket negativism också. ”Det går 
inte, hä löns int” sägs för ofta. Det negativa riske-
rar att bli självuppfyllande.

Målsättningen 80.000 invånare till 2030 sägs ska 
uppnås genom inte minst invandring. Men hur 
ska det gå till? Vi behöver chansa lite, våga.

Vintersim är ett exempel. Där gör vi nåt av det 
som är unikt. Kanske vågar vi det för att det inte 
är så dyrt. ”Stoorn” är ett galet äventyr – men det 
ser inte ut att bli av. Är det för djärvt för vår bygd?

I djungeln på Sörböle

JAGDISH DeSAI
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Tycker det är så intressant med dom olika vå-
gorna i skelleftebygdens industrialisering. Först 
tjära och skeppsbyggnad under första halvan av 
1800-talet, sen kom sågverken, ångsågarna, ute 
vid havet och efter sekelskiftet även massafabri-
ker. Från fyndet av Bolidenmalmen 1925 så blev 
ju efterhand gruv-näringen och smältverket helt 
dominerande. Efter andra världskriget var guldål-
dern för verkstadsindustrin (Alimak, Lundbergs, 
Forslunds, Futurum m.fl) och så SKEGA förstås. 
Och dom sista tjugofem åren har det handlat 
mycket om it och ingenjörsföretag -  och dess-
utom några supermoderna sågverk.

Jag föddes 1959 i Athen. Växte upp som en riktig 
stadsgrabb i arbetarkvarteren. Min familj var på 
vänsterkanten; både morfar och farfar hade varit  
politiskt aktiva under den tyska ockupationen och 
även i inbördeskriget som följde åren därpå. När 
jag var femton kom militärjuntan till makten och 
även jag fick hjälpa till i motståndsarbetet. Gick 
igenom gymnasiet dom åren men när det var dags 
för jobb fanns det ingen chans; hela min familj 
var ju registrerad i säkerhetspolisens arkiv ! Då 
var det ingen möjlighet få jobb i kommunen el-
ler på bank, som jag tänkt. Fick bygga fruktkor-
gar av trä i min fars lilla verkstad. Och sen börja 
jobba på hotell och i restauranger;  där var det inte 
samma koll.

Det var på ett hotell jag träffade Marie från Bys-
ke! Och i mars flyttade vi till Stockholm  -  bara 
några veckor efter mordet på Palme. Palme var 
stor i Grekland, han hade stött motståndsrörelsen 
och Andreas Papandreou hade fått asyl i Sverige.  
Annars visste jag just inget om Sverige; jo Abba 
förstås. Hade nog inte drömt om att det var så 
mycket skog. Minns första resan upp till svärför-
äldrarna i Byske; ändlösa mil av skog, skog -  och 
så nån gång ett litet samhälle. Athén kändes väl-
digt avlägset. Även Grekland har haft skog men 
det är tusen år sen !

Sommaren -87 blev det jobb på ”Lanternan” vid 
Byske havsbad och följande vintersäsong i Arje-

plog; där mötte jag nåt jag aldrig upplevt, nämli-
gen vinterväder med mycket snö. Men vi jobbade 
så hårt så jag minns inte mycket av den första vin-
tern. Det var samma företagare både vid Byske 
havsbad och i Arjeplog, Håkan Fredriksson, så 
därför var det lätt få jobb.

Det här säsongslivet fortsatte fram till 1992, då 
vi fick vårt första barn. I den vevan började jag 
studera ekonomi, först på distans och sen i Umeå. 
Blev en hel del resande men fick ihop en fil.kand. 
i nationalekonomi och lite vid sidan om läste jag 
ekonomisk historia. Bl.a. en studie av hur det gått 
för dom som kommit som flyktingar under 80- 
och 90-talen, från Iran , Irak och Bosnien. Och det 
ledde till att jag några år kring sekelskiftet job-
bade med olika integrationsprojekt, bl.a. åt ABF 
och Medborgarskolan. Och från 2002 jobbar jag 
på Arbetsförmedlingen med liknande frågor. Min 
uppfattning är att Skelleftebygden inte varit sär-
skilt bra på att ta emot dom som kommit utifrån 
i arbetslivet. Kanske har de starka sociala nätver-
ken i bygden ibland varit ett hinder. Tvekan och 
skepsis har legat nära till. Men kanske kan nätver-
ken i stället bli en tillgång, bara stenen kommer i 
rullning.

...och från Aten till Morön!
IOSIF KARAmBOTIS

Byske havsbad - eller kanske snarare Florida?
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Sen mitten av 90-talet bor vi på Morön. Men rör 
oss gärna runt, särskilt på sommarn. Först och 
främst till Byske förstås; havsbadet är ju det när-
maste man kan komma stränderna utanför Athén ! 
Men också åt andra hållet, som t.ex. Burträskbyg-
den; Skråmträsk kvarn har blivit ett favoritmål. 
Vill också titta på spåren av sågverksepoken och 
då blir det ju Bureå, Örviken, Sävenäs, Ursviken 
och Clemensnäs  -  och så Furuögrund förstås. Är 
väldigt stolt över Skelleftebygden  -  särskilt när 
jag hälsar på i Grekland. Mamma lever ännu och 
reder sig själv.

Är också ganska stolt över politiken i Skellefteå. 
Har varit med i nämnder och även fullmäktige sen 
slutet av nittiotalet. Vi kanske inte alltid inser hur 
väl vår kommun fungerar, särskilt i ett internatio-
nellt perspektiv. Men det vore bra om fler engage-
rade sig ….

IOSIF KARAMBOTIS

Bilder från Sävenäs

Forts. från sidan 9
Nåt annat jag uppskattar är föreningslivet. Läste i 
Norran att det fanns 856  -  tror jag  -  registrerade 
föreningar i kommunen. Det är ju helt fantastiskt !  
Och jag är mycket intresserad av dessa ”NGOs”, 
som man säger i statsvetenskaplig forskning, 
alltså ”non-governemental organisations”. I dom 
länder där jag levt tidigare, så saknas dessa till 
stor del. Det finns ett stort tomrum mellan staten/
myndigheterna och de enskilda familjerna, ja, det 
finns ju även starka släktband. Men den ”ideella 
sektorn” är nästan helt frånvarande.

Och jag tror att Skelleftebygden kan vara lite ex-
tra intressant även för att ligga i det föreningstäta 
nordeuropa, och särskilt om man går nån eller 
några generationer tillbaka, till föreningslivets 
guldålder. Tänk alla kristna föreningar och nyk-
terhetsföreningar och fackföreningar. Och fören-
ingar för att driva elverk eller kvarn och hålla tjur. 

Och så alla idrottsföreningar, fiskeföreningar och 
hembygdsföreningar. Och sen föreningar för olika 
sjukdomar och funktionshinder. Och så nu också 
invandrarföreningar av alla de slag. Det känns 
fantastiskt att få jobba inom ABF, som ju har 
kontakt och samarbete med många av alla dessa 
föreningar. Jag är också fasci-
nerad av alla Folkets Hus och 
bönhus och andra samlings-
lokaler som människor gått 
samman för att bygga upp. 
Tror det här är jätteviktigt för 
att knyta samman människor i 
en bygd. Hoppas den traditio-
nen kan leva vidare.

RAMY IBRAHIM

Eldshow - Möjligheternas torg februari 2016
Foto: Johan Granstrand
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Jag kom hit från Caracas i Venezuela på sensom-
maren 2014. Min man, Manuel, skulle doktorera i 
elteknik på LTU, Skellefteå. Själv jobbar jag med 
cirkus och gatuteater  -  och det kan man göra 
även i Skellefteå. Nu jobbar jag med en föreställ-
ning om Finnforsrövarna !

Det jag slogs av först var ljuset. I Venezuela sker 
övergången från dag till natt snabbt, på 10-15 mi-
nuter. Men här varar skymningen i timmar ! Och 
vilka färgspel ….  Brukar ibland gå till Stiftsgår-
den och se skymningen återspeglas i Landskyr-
kans fönster ! Underbart.

Sen blev det vinter och jag fick upp ögonen för ef-
termiddagarnas blåaktiga ljus. Överhuvudtaget är 
årstidsskillnaderna så mycket påtagligare här än i 
Venezuela. Där är dagarna alltid ungefär tolv tim-
mar och det enda avbrottet är regntiden. Livet går 
på nåt vis snabbare med dessa tydliga skillnader. 
Men samtidigt går ni nästan som i ide under vin-
tern;  mest inomhus eller i bil och utomhus drar ni 
er in i kapuschong eller huva. För att sen blomma 
ut till sommaren ! Och grönskan är så ljus och 
lätt  -  inte som den mörka, tunga grönska jag växt 
upp med. Men hur kan ni sova i ljuset ? Jag måste 

stänga ute minsta strimma för 
att kunna somna på sommarn.

Älskar så mycket att cykla i 
området kring älven, t.ex. den 
nya träbron mellan Älvsbacka 
och Anderstorp. Eller den 
gamla träbron vid Lejonström 
… där ni slogs med ryssarna. 
I somras badade jag i älven, 
både vid Nordanå och rakt ned-
anför kommunalhuset. Härligt 

! Floden genom Caracas, El 
Guaire,  är så förorenad att 
ingen vill bada. Grågulgrön 

sörja; riktigt läskig ! Tror att ni ibland inte tänker 
på hur välsignade ni är med rent, klart vatten.

Har också hittat till Byske och den långa piren 
just hitom havsbadet. Har haft picnick där ute fle-
ra gånger; finns ett litet hus ytterst, som alltid är 
öppet, så man kan gå dit även om det regnar och 
blåser. Eller på vintern faktiskt …   Förresten så 
har Västerbottensosten starkt påverkat min mat-
lagning. Som den italienska parmesanosten  -  fast 
med mer smak …

 Mina föräldrar flyttade av politiska skäl från Ru-
mänien till Venezuela i slutet av 1960-talet. Själv 
föddes jag där 1974 och har bott i Venezuela 
hela mitt liv utom några år kring 1980, då min 
mor doktorerade i metallurgi och vi flyttade till 
England. Nu har mina föräldrar på nytt flyttat av 
politiska skäl;  Venezuela är riktigt oroligt med 
mycket komplicerat maktspel.

Har kommit igång med cirkusskola och en del fö-
reställningar i 
Skellefteå, bl.a. 
en eldshow 
på Torget. Är 
mycket intres-
serad av tradi-
tioner, exempel-
vis midsommar 
och surström-
ming. Och nu 
ska vi göra en 
föres tä l ln ing 
om Finnforsrövarna, som ju var verkligt ”bad 
guys”. Gunnar Enqvist har gjort en bok med text 
och bilder och ingår i projektet; han är en verklig 
profil  ! Vi har fått god hjälp av Berättarförening-
en; berättandet är ju verkligen mycket intensivt i 
Skelleftebygden. Och det passar mig precis ….

Genom eld och vatten…
mARINA GeORGeScu

Jag kom hit från Caracas i Venezuela på sensommaren 2014. Min man, Manuel, skulle doktorera 
i elteknik på LTU, Skellefteå. Själv jobbar jag med cirkus och gatuteater  -  och det kan man göra 
även i Skellefteå. Nu jobbar jag med en föreställning om Finnforsrövarna !

Eldshow - Möjligheternas torg februari 2016
Foto: Johan Granstrand

”Jonglerande husmödrar”
Gatuteater i Caracas
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Ytterstfors - byn som försvann

Det hade förutom industribyggnader åtskilliga 
arbetarbostäder, en synnerligen pampig herr-
gård, affärer, skola, brukskyrka samt från 1837 
ett av norrlands förnämsta glasbruk. Ledande 
kraft och disponent var Eric Lindemark.

Ytterstfors var under perioden 1838-75 en 
självständig bruksförsamling, den enda i Skel-
lefteregionen. Men 1875 tillkom Byske  sock-
en med en stor, vacker kyrka uppe på höjden 
och  Ytterstfors bruksförsamling blev en del av 
denna; och brukskyrkan omvandlades till sko-
la. Samtidigt byggdes en ny stor ångsåg  -  med 
så småningom sju sågramar  - i bolagets regi 

vid Fururögrund, lastplatsen ute vid havet. Yt-
terstfors samhälle kom alltmer bli en del av det 
växande Byske. Visserligen byggdes 1906 en 
massafabrik, ett träsliperi, på den gamla såg-
platsen, men Ytterstfors hade förlorat sin iden-
titet som självständigt samhälle. Den gamla 
kyrkogården lämnades att förfalla.

Och det var just kyrkogårdens öde, som för ett 
antal år sedan fick mig att engagera mig för Yt-
terstfors. Nu har jag samlat allt tänkbart mate-
rial och  -  tillsammans med Skellefteå Muse-
um  -  tagit fram en utställning med dokument, 
föremål och dussintals gamla bilder som visats 
både i Byske och på Forskarrum, Nordanå.  I 
sommar kommer den finnas på Bure Arkiv och 
till Mikaeli åter i Byske i samband med Lo-
kalhistoria Dagar. Och sen blir det kanske en 
bok…

BIRGITTE GRÖNLUND

BIRGITTe GRÖNLuND

Ytterstfors var under mer än hundra år ett livskraftigt samhälle vid Byskeälvens mynning  - 
kanske under adertonhundratalet det mest dynamiska i hela Skelleftebygden. Det uppkom åren 
kring 1795, då en finbladigt vattensåg med två ramar anlades vid den nedersta forsen i Byske-
älven, “Ytterstforsen”.
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Från Österjörns kyrka.  Foto: Edoardo Miola



18 SKELLEFTEBYGDEN  1/2016

Verksamhetsberättelse för SKEFO 2015
Vid årsmötet den 31 mars 2015 valdes följande styrelse : Rolf Granstrand (ordf.), Gunilla Wikström,  
Lars Jonsson (sekr.), Birgit Harlin (v.sekr./klubbmästare), Marika Eserstam-Kjellsson, Inga-Britt Lund-
mark (skola), Elisabeth Engberg, Bo Öhlund, Sture Högberg (kassör), Gunnar Enqvist, Sven Mikaels-
son, Tomas Marklund (v. ordf.) och Ulf Lundström. Suppleanter: Elisabeth Wiklund och Rune Nyström.

Under Marikas bortovaro har vik. föreståndare Ylva Stadin tagit hennes plats. Styrelsen har mötts sju 
gånger; 24/4, 29/5, 3/9, 16/10, 26/11 samt 22/1 och 2/3 år 2016. 

Vid årsmötet 2015 antogs nedanstående verksamhetsplan som väglett styrelsens arbete:
1. Lokalhistoriska dagar i Ljusvattnet.
2. Utökad satsning på den lokalhistoriska portalen och hemsidan.
3. Utgivning av minst två nummer av ”Skelleftebygden”.
4. Genomföra minst tre medlemsarrangemang utöver årsmötet.
5. Fortsatt samarbete med övriga kulturhistoriska föreningar, fr.a. ang. föreningslokalen, portalen,
 sommaraktiviteter på Nordanå, bussresan,  Westerlunddagen samt insatser för att få nyinflyttade 
 skelleftebor att få mer kontakt med våra föreningar.
6. Verka för goda arbetsmöjligheter för Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet, Företagsarkivet,
 Demografiska databasen och Bure arkiv.
7. Samarbete med Västerbottens Medicinhistoriska förening ang. föreläsning. 
8. Verka för lokalhistorisk verksamhet i kommunens skolor; bl.a hembygdsundervisningen på lågstadiet.
9. Verka för bondskans bevarande och utveckling.
10. Att vidareutveckla konceptet ”Skelleftebygdens Guldåldrar” och då särskilt uppmärksamma:
 a. Senmedeltiden inkl. ”Bure kloster
 b. Frihetstiden fram till landskyrkans invigning år 1800
 c.  Segelsjöfartens höjdpunkt 1830- och 40-talen
 d.  1900-talets början fram till c:a 1915 
 e.  Bolidenbolagets framväxt och konsolidering 1924-34
 f.  Efterkrigstiden 1945-65 
11. Att verka för utforskande av och medvetande om det samiska inslaget i Skelleftebygdens historia.

Vi redovisar nu årets verksamhet punkt för punkt utifrån ovanstående fastställda plan:

1. Lokalhistoriska dagar genomfördes för 30:e (!) året i rad den 25-27/9 i Ljusvattnet. Mycket gott 
samarbete med ett halvdussin lokala föreningar plus arkiven, museet, släktforskarna samt studieför-
bunden Vuxenskolan och Sensus. Mycket goda besökssiffror alla tre dagarna. Sammanlagt c:a 400 
deltagare om man räknar samman samtliga arrangemang.

2. Portalen har utvecklats under året genom den nya redaktören Jan Fredman, som förändrat layout 
och utförande samt bekämpat virus av olika slag. Antalet ”unika” besökare per månad har varit drygt 
500 med en topp februari 2016.
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SKEFO:s egen hemsida är fortsatt mycket innehållsrik. Ny redaktör : se ovan. 

3. ”Skelleftebygden” har utkommit med två nummer; det första om det samiska arvet i Skelleftebyg-
den, det andra i anslutning till de lokalhistoriska dagarna i Ljusvatttnet. Försäljningen har utvecklats 
synnerligen väl, såväl hos Lagergrens och Nordanå-receptionen som vid olika arrangemang. 

4. Vid årsmötet den 31 mars 2015 medverkade Ylva Stadin med en spännande föreläsning om arkiv-
pedagogik med inriktning på barn. C:a 25 deltagare.

I samarbete med Västerbottens Medicinhistoriska förening ordnades den 14 oktober  en föreläsning av 
om den medicinska hygienens utveckling. 18 deltog.

Den 25 mars ordnade SKEFO tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan en föreläsningskväll 
med Martha Hellgren under rubriken ”Yrkestrafikens dolda kvinnor”. Ett trettioal deltagare.

Den 17/11 samt den 9/12  ordnade SKEFO tillsammans med SV och Ske-å Museum  arrangemang 
kring det samiska arvet i Skelleftebygden med Bertil Marklund och Ulf Lundström. Sammanlagt vid 
de båda arrangemangen deltog närmare 90 personer.

5. Samarbetet inom ”Femklövern” har utvecklats väl under året. Det har gällt fö-reningslokalen, 
Nordanådagen den 5 juli, som hade temat ”Farfar”, den kulturhistoriska bussresan den 29 augusti, som 
gick till Bjuröklubb och Risböle  samt Westerlunddagen den 7 november.

6. Även samarbetet med Företagsarkivet , Folkrörelsearkivet, Demografiska Data-basen, Bure Arkiv 
och Skellefteå Museum har varit  nära och resulterat såväl i gemensamma arrangemang som idéutbyte, 
bl.a. i anslutning till Forskarrum Nordanå och sommarverksamheten vid Bure Arkiv. 

7. Samarbetet med Västerbottens Medicinhistoriska förening fortsatte på sjätte året och resulterade i 
en intressant föreläsning den 14/10. 

8. Flera av våra samarbetspartners har tagit nya initiativ för att nå lärare och elever,  t.ex. Skellefteå 
Museum, Bure Arkiv och Folkrörelsearkivet.

9.  Bondskan  -   ett område där många av SKEFO:s medlemmar gör viktiga insatser; Barbro Viklund 
med Kvarnspelet, Sven Mikaelsson med studiecirklar. Gunnar Enqvist med bokutgivning och musik, 
Ulf Lundström med föreläsningar -   för att bara nämna några med nära anknytning till styrelsen  …

10. Satsningen på ”Skelleftebygdens Guldåldrar” har präglat mycket av arbetet även 2015 med före-
läsningar samt guidade bussturer och vandringar, bl.a. på Nordanå samt till Klosterholmen och fiske-
kapellet i Bureå.  Projektet ”Skellefteå läser” gällde 2015 Sara Lidman och debutboken ”Tjärdalen” 
från 1953. SKEFO har i samband med detta samspelat med Sara Lidman-sällskapet, bl.a. ang program-
punkter vid Nordanådagen och Westerlunddagen.

11. Uppdraget att lyfta fram ”det samiska arvet i Skelleftebygden” har fr.a. skett  genom utgivningen 
av ”Skelleftebygden” nr 1/2015 samt genom ovannämnda föreläsningsarrangemang. Även medverkan 
vid studiedagar på Edelviks fhsk.
 

Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla goda krafter  -  ingen nämnd och ingen glömd  - som möjlig-
gjort genomförandet av verksamhetsårets tämligen omfattande lokalhistoriska insatser. Och vi ser goda 
utvecklingsmöjligheter även under 2016!

SKEFO:s styrelse  -  vid sammanträde den 2 mars 2016

Rolf Granstrand, Elisabet Engberg, Sven Mikaelsson, Elisabeth Wiklund, Lars Jonsson, Inga-Britt 
Lundmark, Gunnar Enqvist, Bo Öhlund, Gunilla Wikström, Birgit Harlin, Ulf Lundström, Sture 
Högberg, Tomas Marklund, Rune Nyström och Marika Eserstam-Kjellsson



SkelleftebygdenPris 60 kr

Den lokalhistoriska portalen: lokalhistoriaskelleftea.se

Välkommen till SKEFO:s årsmöte 2016
Torsdag den 31 mars kl. 18:30 på IOGT-lokalen

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och kvällsfika 
berättar Birgitte Grönlund om  ”Ytterstfors - samhället 
som försvann”

Motioner och förslag till årsmötet skickas senast den 29/3 till 
föreningens sekreterare, Lars Jonsson, Prästvägen 6, 931 44 Skellefteå 
eller via e-post: lars_j@telia.com
Årsavgiften är - efter årsmötesbeslut 2015  -  200 kr. För tillkommande 
familjemedlemmar 20 kr/person. SKEFO:s plusgirokonto är 14 86 88-5.  
Avgiften bör vara erlagd före årsmötet, men alla är mycket välkomna.

Hälsningar   SKEFO:s styrelse
I samarbete med:
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