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FOTON
Fotografierna kommer från Skellefteå museums bildarkiv om inte annat anges.
Foto 1.
Renslakt vid Örträsk på 1930-talet.
Foto 2.
Samer på besök i skoglandet.
Foto 3.
Samer i vinterdräkt som troligen befinner sig vid kusten vintertid med sina
renar, 1860-talet. Foto: Mads Alstrup (1809-1876).
Foto 4.
På åssträckningen Norakammen finns resterna kvar av den äldsta
kyrkvägen mellan Norsjö och Skellefteå. Foto: Asta Burvall/Skellefteå
museum.
Foto 5.
Renar på vinterbete vid Skellefteå i början av 1900-talet. Foto: Carl Franke.
Skellefteå kommunarkiv.
Foto 6.
Kammen i Åsträsket är en del av åsen som sticker upp ur sjön. Foto: JanErik Granström, 1953.
Foto 7.
Kavelbro på vägen till Snorum. Foto: Ernst Westerlund, 1970.
Foto 8.
Fynd 1950 i ”lappgrav”.
Foto 9.
Åsen i Östanbäck. Foto: Peter Lilja.
Foto 10. Fångstgrop öster om Lillkågeträsk. Foto: Ernst Westerlund, 1952.
Foto 11. Gammal bebyggelse på Tåmeåsen. Foto: Ernst Westerlund, 1953.
Foto 12. Pite-Rönnskär på 1920-talet. Vykort.
Foto 13. Johan Larsson från Arjeplogs sameby (nuvarande Svaipa) vid Stavalund
intill Stavaträsket i början av 1920-talet.
Foto 14. Gamla vägen genom Byske älvdal, ”Tjeruvägen”, söder om Hällfors. Foto
Ernst Westerlund.
Foto 15. Härd intill tjärnen Hampsänket som ligger i Seiet vid Byskeälven. Foto:
Peter Gustafsson.
Foto 16. Vägarbete mellan Ålund och Brännland 1921-1922. Foto: Eugen Fahlgren.
Foto 17. Jörnsvägen vid Svanström.
Foto 18. I Långträsket i Norsjö socken går den gamla Norsjövägen fram på en ås ute
i sjön. Foto: Asta Burvall/Skellefteå museum.
Foto 19. Vägen genom Kågedalen under en översvämning på 1930-talet.
Foto 20. Första bron som byggdes över fallet i Fällfors uppfördes 1863 och revs
1913.
Foto 21. Storbron över Skellefteälven i början av 1860-talet eller möjligen under
1850-talet när ännu träkistorna fanns kvar.
Foto 22. Kamvägen i Burträsk mot nordväst under början av 1900-talet.
Foto 23. Gamla bron över Byskeälven i Byske år 1912.
Foto 24. Hästauktion i Åbyn, Burträsk år 1902. Foto: Maja Forsberg.
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Foto 25.
Foto 26.
Foto 27.
Foto 28.
Foto 29.
Foto 30.
Foto 31.
Foto 32.
Foto 33.
Foto 34.
Foto 35.
Foto 36.
Foto 37.
Foto 38.
Foto 39.
Foto 40.
Foto 41.
Foto 42.
Foto 43.
Foto 44.
Foto 45.
Foto 46.
Foto 47.
Foto 48.
Foto 49.
Foto 50.
Foto
Foto
Foto
Foto

51.
52.
53.
54.

Foto 55.
Foto 56.

Läsbarn intill Näsets kyrka när den var flyttad till Norsjö.
Den sista kyrkstugan i Norsjö som revs 1941. Stugan var i två våningar till
skillnad från Tjärnbergsböndernas stuga.
Finnforsfallet före byggandet av kraftstationen.
Patan i Lund vid Skellefteälven 1934. Foto: Ossian Olofsson/Nordiska
museet.
Strömmingen gälas vid Finnhällans fiskeläge 1930. Foto: Ossian Olofsson/
Nordiska museet.
Plöjning på Ståhlroten i Gagsmark 1912.
Kor längs byavägen i Risliden, troligen 1950-talet.
Paus under slåtter vid Harrsjön i Åbyn, Byske på 1890-talet.
Stenbackagården i Stämningsgården ca 1906.
Kornskörd i Boviken nedanför Olaus Boströms gård.
Gödselspridning med ”vintcheskäppa”. Foto: Ruben Stenlund.
Eva Andersson, Hulda och Hedvig Jansson i Åbyn, Byske diskar kärl.
Västra brädgården i Brännfors hamn, Renholmen, ca år 1900.
Hamnen i Furuögrund år 1898.
Lossning av pråmar vid kajen i Skellefteå.
Sista seglande lotsbåten på Romelsön. 1920-talet.
Lotsarna i Skelleftebygden 1899.
Skutan Föreningen som ägdes av en förening i Storkåge.
Patron Johan Marklund (1824-1898) var en kraftfull ledare för Bureå
sågverk och tillika redare. Fotoalbum från drätselkammaren, nr 12.
Sjökapten Anton Hällberg (1828-1881). Fotoalbum från drätselkammaren,
nr 13.
Briggen Tuspan som ägdes av Skellefteå rederiaktiebolag 1868-75 såldes
sedan till Göteborg. Fartyget var byggt i Bremen 1848.
Kallvikens hamn 1931. Foto: Norra Västerbotten.
Karlgård år 1948.
Skellefteå landsförsamlings kyrka med Lejonströms sågverk.
Skiss av Halsögrunds ångsåg.
Sävenäs sågverk i början av 1900-talet. Foto: Carl Franke. Skellefteå
kommunarkiv.
Ytterstfors 1905. Foto från södra älvsstranden mot industriområdet.
Jonas Fredrik Stenmarks gård i Båtvik, Yttervik.
Nordsvenska kalkbruket i Sandfors.
Samer vid Skellefteå i början av 1900-talet. Foto: Carl Franke. Skellefteå
kommunarkiv.
Kvarnområdet Lindalmström eller Orrbyströmmen i Stämningsgården.
Foto: Carl Franke 1895.
Lappojkens fiol. Foto: Jan Gustavsson/Åjtte, Svenskt fjäll- och
samemuseum.
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Foto 57.
Foto 58.

Lillstugan hos Frans Karlsson i Stämningsgården.
Maria Frank i Storselet, Malå socken bodde i en liknade kåta som fanns i
Kusmarksliden 1805.
Foto 59. Kaffekvarn gjord av den samiske smeden Erik Sjulsson Lindholm (18411910) ”Sjul-Erik” boende i Hemmistjärn.
Foto 60. Samer som sannolikt vistas vid kusten vintertid med sina renar, 1860-talet.
Foto: Mads Alstrup (1809-1876).
Foto 61. Rotebräda av trä med utskuren text: ”Fältjägaren vid Kongl. Westerbottens
Fältj Kår Skellefteå Kompani No 128 Ståhl”. Ståhlroten låg i Gagsmark.
Foto 62. Soldattorp i Bureå år 1953. Foto: Ernst Westerlund.
Foto 63. Soldattorp på roten Stor i Storkåge. Foto: Ernst Westerlund.
Foto 64. Soldater i slutet av 1800-talet.
Foto 65. Skellefteå kompani på Gumboda hed. Bilden är sannolikt från slutet av
1860-talet. Okänd fotograf.
Foto 66. Henny Lindström med elever i Bovikens skola omkring 1920.
Foto 67. Stugan som användes som skollokal på 1800-talet i Norrlångträsk
användes sedan som slåtterstuga.
Foto 68. Utsikt från brandstationens torn över Nygatan mot öster. Efter 1905.
Foto 69. Seth Michael Franzén, handelsman och redare i Skellefteå. Fotoalbum från
drätselkammaren, nr 20.
Foto 70. Den gård som Olof Forssell uppförde vid torget inrymde sedan
elementarskolan, och huset finns kvar än idag.
Foto 71. Flickskolan vid Boströmsbäcken flyttad från Johannesfors såg i Klutmark
men stod tidigare på annat ställe i staden. Fotot är taget 1893.
Foto 72. Huset där Wikströms sadelmakeri senare fanns flyttades ner från Degerbyn
av Hanna Hortelius efter branden 1888. Det nerflyttade huset blev offer för
en brand 1984. Foto 1980.
Foto 73. Vintermarknad i Skellefteå 1828. Efter Daniel von Hogguér.
Foto 74. Tullhuset i korsningen Strandgatan - Tjärhovsgatan år 1966. Enligt
en uppgift är huset flyttat från Renbergsvattnet där det ägdes av Fale
Marklund.
Foto 75. Tullen blev kvar på Strandgatan till i slutet av 1960-talet då kontoret
flyttades till Skelleftehamn.
Foto 76. Skellefteå skarpskyttekår framför landskyrkan.
Foto 77. Hjoggböles likvagn vid Ida Renströms begravning 1931.
Foto 78. Häradshövding David Helleday på Stenbacka. Foto: Forskningsarkivet i
Umeå/Landshövding Gustaf Lorentz Munthes arkiv.
Foto 79. Bränning av tjärdal i Åbyn, Byske.
Foto 80. Tullinspektor Lars Petter Granberg. Foto: Forskningsarkivet i Umeå/
Landshövding Gustaf Lorentz Munthes arkiv.
Foto 81. Bilden visar rivningen av gamla posthuset ”Forsbergska gården” i kvarteret
Gladan, Strandgatan/Köpmangatan i november 1958.
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Foto 82.
Foto 83.
Foto 84.
Foto 85.
Foto 86.
Foto 87.
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto

88.
89.
90.
91.
92.

Foto 93.
Foto 94.
Foto 95.
Foto
Foto
Foto
Foto

96.
97.
98.
99.

Foto 100.
Foto 101.
Foto 102.
Foto 103.
Foto
Foto
Foto
Foto

104.
105.
106.
107.

Foto 108.
Foto 109.
Foto 110.
Foto 111.

Sjömannen Gustaf Holmström fotograferade sig i Köpenhamn 26 juni
1863.
Segelförande fartyg på Ursviksfjärden i juni 1931. Flertalet är skonare,
möjligen motoriserade. Foto: Birger Bäckman.
Briggen Junior som var byggd vid Ytterviks varv 1854 förliste vid franska
atlantkusten 1875.
Segelfartyget Freja av Djursvik i Bureå hamn 1929. Foto: Maja Aström.
Klädtvätt vid Petikträsk i Norsjö kommun. Foto: Ruben Stenlund.
En båtfärd från bryggan vid Burträsk kyrkstad till Holmen år 1906. Foto:
Maja Forsberg.
Teckning av skonert i Lars Fahlgrens personarkiv, Skellefteå museum.
Ursvikens hamn omkring år 1910.
Noréns gård i början av 1900-talet.
Lars Nordmarks gård i Sjön 1920.
August Öhrlunds gård syns på det nya läget på Norrhammar efter laga
skiftet, uppe till höger i bilden.
Älvslunda gård eller Norrböle 12.
Stenhuggare nedför stadsparken, ca 1910.
Den Nordströmska gården i Norsjö som revs 1958. Foto: Ernst Westerlund/
Skellefteå museum.
Herrgården Skatbo år 1905 med familjen O. Lundström.
Gammelstaden med Hällan i bakgrunden som skymtar vid Klockarberget.
Den gamla garvargården flyttades 1964 till Kyrkholmen.
Mössmakaren eller körsnären Anton Lindgren var verksam i gården Backa
som var uppförd på 1600-talet och riven 1928.
Byn Kläppen som försvann under 1800-talet.
Lejonströms sågverk och Storbron över Skellefteälven på 1860-talet före
bron fick stenkistor.
Gård på Brännan som var folkskollärare Emil Lindgrens barndomshem.
Skellefteå kyrkstad, landskyrkan och brädgården vid älven 1903. Foto:
Generallotsdirektör D.U.W. Linder.
Kyrkstaden före branden 1937.
Byske gästgivargård tagen från kyrktornet år 1910. Foto: Algot Åström.
Lagerlöfska gården på Sunnanå år 1923. Foto: Sundborg & Lindberg.
Äldsta dottern till gästgivaren i Innervik, 1849. Teckning av K J A
Skogman, Stockholms stadsmuseum.
Innerviks gästgivargård.
Fritz von Dardels teckning från Ursviken den 8 augusti 1868. Nordiska
museet.
Väntande tågresenärer på bron till Krångfors gästgiveri. Reprofoto H.
Lundström 1980.
Strömsholms militärboställe i början av 1900-talet.
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Foto 112. Garden där Johan Petter Wikström bodde är uppförd 1751 men hemmanet
finns omnämnt redan 1539.
Foto 113. Kronolotsen Johan Petter Wikström på Ytterursviken 4. Foto: Carl Franke.
Foto 114. Karsbäcken söder om vägen mellan Bastuträsk och Norsjö väster om
Torpet. Foto: Ruben Stenlund.
Foto 115. Första egentliga bostadshuset i Gravlund. Foto: Ernst Westerlund/Skellefteå
museum.
Foto 116. Den äldsta gården i Fjällboda.
Foto 117. Första gårdsplatsen i Hedträsk på kullen i bakgrunden. Foto: Ernst
Westerlund, 1969.
Foto 118. Högheden från väster. Foto: Ernst Westerlund, 1953.
Foto 119. Tvätterska i Högkälen.
Foto 120. Bröderna Westin i Katrineberg hugger ved.
Foto 121. Pastor Jonssons hem i Nyträsk. Norra Västerbotten 9/6 1936.
Foto 122. Renfors från södra sidan älven. 1959.
Foto 123. Nils och Jakobina Holmgrens familj i Häbbersfors, 1920-30-talet. Foto:
Edla Wiklund.
Foto 124. Gotthard och Alma Kågströms familj i Häbbersliden, 1920-30-talet. Foto:
Edla Wiklund.
Foto 125. Jakob Berglunds gård i Högdal, 1920- eller 1930-talet. Foto: Edla Wiklund.
Foto 126. Margareta Lundbergs gård i Bjurliden.
Foto 127. Jonas Stenlund i Forsbacka sätter ut en mjärde. Foto: Ruben Stenlund.
Foto 128. Fällbäcken på 1920-talet.
Foto 129. Stenlunds hemman i Karsträsk. Foto: Ruben Stenlund.
Foto 130. Midsommarafton i Krångfors, 1920.
Foto 131. Gård i Krångsvarvet som revs och flyttades bort på grund av dämningen för
Selsforsens kraftverk.
Foto 132. Bostadshuset i Lidberg som uppfördes 1873. Foto: Ruben Stenlund.
Foto 133. Gammelgården i Lövlund från 1798. Foto: Seth Jansson/Skellefteå museum.
Foto 134. Nyland med sågen i förgrunden där Bondhammars järnbruk började byggas
upp, 1923-24. Foto: Ernst Westerlund.
Foto 135. Rismyrliden från sydsydväst. Foto: Pär Hallinder.
Foto 136. Mangården och sommarstugan i Sörträsk 1952. Foto: Ernst Westerlund.
Foto 137. Gården i Bomarsund som uppfördes 1877 av Karl Boman. Foto: Peter
Gustafsson/Skellefteå museum.
Foto 138. Båtfors nr 2 från öster år 1960. Foto: Ernst Westerlund/Skellefteå museum.
Foto 139. Mangårdsbyggnad i Holktjärn som brann ner 1955. Foto: Ernst
Westerlund/Skellefteå museum.
Foto 140. Boningshus i Maursele som var uppfört på 1850-talet av Jonas Fredrik
Westerlund.
Foto 141. Forsbergs gård i Risliden år 1953. Foto: Ernst Westerlund/Skellefteå
museum.
Foto 142. Den ursprungliga gården i Svartlund, år 1920. Foto: Harnesk i Norsjö.
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KARTOR
Karta 1.
Karta 2.
Karta 3.
Karta 4.
Karta 5.
Karta 6.
Karta 7.
Karta 8.
Karta 9.
Karta 10.
Karta 11.
Karta 12.
Karta 13.
Karta 14.
Karta 15.
Karta 16.
Karta 17.
Karta 18.
Karta 19.
Karta 20.
Karta 21.
Karta 22.
Karta 23.
Karta 24.
Karta 25.

Åsarna i södra Skelleftebygden.
Åsarna i södra Skelleftebygden, samer.
Namn som innehåller Lapp- vid Bjuröfjärden 1811. Krigsarkivet.
Åsarna i norra Skelleftebygden, samer.
Åsarna i norra Skelleftebygden.
Renholmen med varvsplatsen 1811. Krigsarkivet.
Lyckselevägen gick fram till sjön Kippträsket.
Vägen ner till båtlänningen i Båtvik 1811. Krigsarkivet.
Norra och södra socknen 1602.
Norra och södra socknen 1845-1858.
Fjärdingarna i Skellefteå socken under 1500-talet.
Fjällträskfisken i Skellefteå socken 1820.
Laxfisken i Skellefteå socken 1820.
Sälfisken i Skellefteå socken 1820.
Tällholmens hamn 1811 med varvsplats. Topografiska kåren volym 41C,
Krigsarkivet.
Bockholmen 1811. Topografiska kåren volym 41C, Krigsarkivet.
Bureå hamn 1811. Topografiska kåren volym 41C, Krigsarkivet.
Karta över Sävenäs 1859 och 1890.
Området vid Kurjoviken 1811. Topografiska kåren volym 41C, Krigsarkivet.
Stadsplanen från 1843 med tomtindelning som upprättades av lantmätaren
Carl Erik Sandström.
Området öster om Boströmsbäcken. Laga skifteskartan över Norrböle.
LMV z24, nr 33:20.
August Öhrlunds gård låg före laga skiftet strax väster om nuvarande S:t
Olovs kyrka.
Kyrkstaden på Kläppen, detalj ur laga skifteskartan över Prästbordet åren
1835-1836.
Karta över Bonnstan upprättad 1929 av Ernst Westerlund.
Skiss av gästgivargården i Byske.

TABELL
Tabell 1.
Tabell 2.
Tabell 3.
Tabell 4.
Tabell 5.
Tabell 6.
Tabell 7.

Namn som innehåller -vattnet.
Folkmängd i skriftlagen 1870.
Erik Perssons utfall av sommar- resp. svedjeråg (vinterråg).
Erik Perssons skörderesultat 1848-1890.
Erik Perssons biinkomster.
Fartyg i Skellefteå åren 1830, 1840 och 1850.
Personer som rodde varor från Bockholmen till Karlgård vid några tillfällen
1830 och 1833.
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Tabell 8. Skogsarbetare från Skellefteå i Tornedalen.
Tabell 9. Petter Håkanssons varulager 1796.
Tabell 10. Jakob Linds räkenskapsbok 1858.
Tabell 11. Samer i Skellefteå socken under slutet av 1700-talet.
Tabell 12. Jon Hansson Wikstens redovisning över reninnehav 1857-1887.
Tabell 13. Rotemästare 1877.
Tabell 14. Ägande av hemman i några byar kring Skellefteå stad 1870.
Tabell 15. Klarerade fartyg till utrikes orter. En nyläst motsvarar en lastförmåga på
4,25 ton.
Tabell 16. De saker som Nils Andersson sålde 1850.
Tabell 17. Jakob Linds affärer med Jon Jonsson Höglund.
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Ordförklaringar
Andtiden skördetiden.
Bjälke fyrkanthugget timmer, vanligen minst 9 meter långt.
Brobänk brygga vid vilken fartyg kunde förtöjas, repareras eller kölhalas.
Drävja surhål, sankt ställe.
Fardag lagstadgad dag för avflyttning från hyrd eller arrenderad gård eller boställe.
Fyrktalslängd en fyrk är ett skatte- och rösttal som användes i kommunerna 18631909. Det baserades på inkomst och förmögenhet. Längden redovisade alla i en kom
mun som var påförda fyrktal.
Förstärkningskarl reservsoldat som sattes upp vid kriget 1808-09.
Haxe mindre segelfartyg.
Håp båt. Ordet används i norra Västerbotten dels om inlandssnipan som finns väster
om den medeltida bygden, men även om en eka som har spegel i för och akter, och som
finns i kustlandet. Ordet finns idag inte norr om Skellefteälvens dalgång.
Införsel eller immission när länsstyrelsen antar en nybyggare på ett krononybygge eller
kronotorp. Marken betraktades fortfarande som kronans egendom och nybyggaren var
inte en ägare i formell mening.
Kamlott tvåskäftat, glansigt, ibland mönstrat tyg av hårt tvinnat kamgarn eller kamel
garn.
Kappe rymdmått för torra varor av för olika varor varierande storlek, vanligen utgö
rande 1/32 tunna eller en och trekvarts kanna (= omkring 4,6 liter). Även beteckning
för så stor mängd (av någon vara) som i rymd utgör en kappe.
Kardus omslag (oftast med kvadratisk eller rektangulär sida) av papper för inpackning
av varor, särskilt röktobak; särskilt om omslag av viss, bestämd storlek och rymmande
viss, bestämd mängd av någon vara som brukar försäljas i dylika omslag, övergående i
betydelse av måttsbestämning; även om dylikt omslag med inneliggande vara: paket. 1
cardus toback.
Kattun tätt vävt, tuskafts, vanligen glättat bomullstyg, ofta med tryckta färgmönster.
Kolk eller kolknot. Not som kunde dras upp på stranden till skillnad från en not som
lades ut i två båtar och sedan togs upp i den ena båten. Den sistnämnda metoden kalllades på Skelleftemål ”bonötning”.
Linda åker som man låtit växa igen till äng. Riksspråkligt ord.
Lägda synonym till linda, i nutida språkbruk hövall. Dialektal benämning i mellersta
och norra Norrland.
Lägenhet jordegendom (åker, äng, skogsmark) eller rättighet som hör till en
(jordbruks)fastighet. Även om mindre egendom som inte är mantalssatt, och som är
avsöndrad från en större egendom.
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Mor sumpig granskog, vanligare något fastare än en myr.
Parm volymmått för hö med många storlekar. Kronans parm var 5,65 m3 och stockholmsparmen 17,7 m3.
Fata fast fiskebyggnad som består av en avspärrning i älvfåran med öppningar där
stora tinor placerats. I Skellefteälven har de använts för lax- och sikfiske.
Sega eller såg rinnande källåder, rinnande grundvatten.
Skjen företeelsen att säden vissnar på grund av för mycken väta (vattusken), eller om
säden vissnar därför att solen bränt upp den (törrsken).
Slog slåtteräng (i synnerhet skogs- eller myräng). (Naturligt) växande gräs- eller
högröda, gräsbeväxt område (av viss bestämd storlek, särskilt naturligt sådant) vars
gröda (kan) slås och bärgas.
Sparre klenare bjälke, fyrkanthuggen och vanligen minst 9 meter lång.
Stakagård nät som sätts ut med stöd av stakar som sätts ned i bottnen eller som för
ankras med stenar. Änden av nätet kan gå tillbaka som en krok. Användes för laxfiske
i havet. En synonym är skatanät.
Tolag tilläggsavgift vid förtullning av utrikes sjöfart 1635-1858. Intäkterna gick till
underhåll av tullhus.
Tuga dragvidja eller järnögla i släde vari man fäster skakel med krok.
Urfjäll äga som en bonde ägde i en annan by. Ägandet, som ansågs ha urminnes hävd,
gällde enbart åker och äng men inte fiske och skog. Ägan kan ha hamnat under hem
manet genom köp av ett nedlagt hemman eller vara en rest från en större by som senare
delats.
Utjord äga som en bonde innehade i en annan by, men som inte ansågs vara av urmin
nes hävd. Ägan kan ha hamnat under hemmanet genom arv.
Utskyld skatt eller annan avgift till stat, kommun eller annan myndighet.
Vält åkerplog.
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Inledning
Boken utgör en tredje del i kartläggningen av Skelleftebygdens historia
från 1500-talet till nutid och är alltså en tidmässig fortsättning till Bön
der och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650 samt till Skellefteå socken
1650-1790.
Befolkningen under slutet av 1700-talet och 1800-talet ökar flera
gånger om, och därför har det inte varit möjligt att beskriva alla byar,
gårdar och personer i området. Ett sådant arbete skulle ha krävt cirka
15-20 stycken 1 000-sidiga volymer för att ens komma i närheten av
ett fullständigt täckande. Ett motsvarande arbete om 1800-talet skulle
heller inte ha samma värde, eftersom kyrkböckerna för större delen av
området finns datoriserade i Demografiska databasens databas Indiko.
Kyrkböckerna är dessutom i princip heltäckande för denna period till
skillnad mot 1700-talets kyrkböcker. Att följa delade hemman, torp och
bosättningar på ofri grund under 1800-talet är ett mycket komplicerat
arbete, och att bara följa en enda by med medeltida ursprung är ett stort
arbete som kanske kräver 500 sidor. Under perioden 1790-1890 tillkom
mer dessutom 500 nybyggen (då är Lövånger och Burträsk inte medräk
nade), som sedan blir egna byar.
Till skillnad från de andra böckerna som kartlägger Skelleftebygdens
gårdar och befolkning används i denna volym även personbaserade käll
material som brev, dagböcker, gårdsarkiv och räkenskapsböcker. För
hoppningen är här att komma den enskilda människan in på livet.
Boken kommer dock att ta upp några äldre byar: Gagsmark, Finnfors,
Hjoggböle, Furunäs och Prästbordet. Vidare kommer cirka 135 nybyg
gen att behandlas samt ett antal gårdar inklusive gästgivargårdarna.
Några nybyggen eller gårdar behandlas mera utförligt, och i dessa fall
har jag fått tillgång till gårdsarkiven. Några exempel är Lövlund, Norrböle 7 och 10, Svartlund, Tjärnberg, Tväråfors och Ytterursviken 4.
Den föreliggande boken kommer att behandla några företeelser som ses
i ett längre tidsperspektiv, och det är utnyttjandet av sandhedar och åsar
samt till en viss del fisket. Resten av boken handlar om tiden 1790-1890.
Det måste göras klart att boken handlar om några aspekter av detta
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händelserika århundrade, varför ambitionen ingalunda är att ge en fyllig
bild av detta sekel.
Längst bak i boken kommer ett index som tar upp fartyg, orter, personer
och ämnen. Eftersom boken tar upp ett stort antal personer och orter,
är indexet inte heltäckande, utan tar upp företeelser som behandlas mer
ingående eller är viktiga i boken. Detta urval kan tyckas subjektivt, men
fungerar förhoppningsvis som en liten hjälp för läsaren, även om det inte
på långa vägar är komplett. Ett fullständigt index hade blivit mycket
omfattande och kanske svåröverskådligt.
Gösta Eklund i Byske har varit mig behjälplig att ta fram uppgifter om
byarna Finnfors, Furunäs, Gagsmark samt renskriva Elof Lindmarks
arbete om Hjoggböle. Till boken har jag fått fram ett antal arkivhand
lingar från följande personer: Susanne Andersson i Edsbruk, Tore Burlin
i Bygdeträsk, Kjell Eriksson i Skellefteå, Birgitte Grönlund i Åbyn, Tord
Hartman i Tväråfors, Putte Hedström i Skellefteå, Lennart Kågedal
i Uppsala, Ingemar Olofsson vid Skellefteå kommuns arkiv, Erik och
Ingrid Wahlberg i Skellefteå, Sten Wahlberg i Uppsala och Anna-Maria
Wizelius Gedda i Rönninge.
Jörgen Andersson och Stig-Henrik Viklund på Skellefteå museum har
hjälpt till att ta fram källmaterial och illustrationer. Fredrik Palm vid
Humlab, Umeå universitet har arbetat med de digitala kartor som delvis
bildar underlag för kapitlet om åsarna. Professor emeritus Olavi Korhonen har meddelat tolkningar av samiska ortnamn. Professor Lars-Erik
Edlund vid Umeå universitet har stött arbetet med åtskilliga råd och
genomläsningar av texten och har dessutom varit idégivare och inspira
tör till verket. Tommy Hedberg och Stefan Burman på GEM reklambyrå
har gjort arbetet med redaktörskap och layout. Krister Hägglund vid
Skellefteå museum har bearbetat den största delen av bildmaterialet.
Kristina Holmström, Holmsund, har korrekturläst boken och föresla
git många förbättringar av texten. Professor emeritus Gunnar Persson i
Umeå har granskat den engelska sammanfattningen.

Skellefteå i augusti 2007
Ulf Lundström
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I. Kommunikationer
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Åsarnas roll
för samfärdsel
Under arbetet med dokumentationen av Skelleftebygden från 1539
till 1900 inom Kulturgräns norr har jag ofta snuddat vid rullstensåsarna och deras roll i natur- och kulturlandskapet. Vid några
åsar finns bland annat samiska namn nära kusten eller namn som
innehåller Lapp-. Men material har saknats för att till fullo utreda
åsarnas roll för kommunikationer och handel i Skellefteå socken.
Många författare av topografisk litteratur har pekat på åsarnas
betydelse, men det har varit svårt med de konkreta beläggen och
att kritiskt värdera dessa. Tack vare projektet ”Förändringsproces
ser i tid och rum” i samarbete med Humlab och Kulturgräns norr,
där en mängd kulturföreteelser har lagts in i en digital karta har
vissa mönster börjat framträda. Arbetet har utförts tillsammans
med Fredrik Palm. Tolkningen av de samiska namnen har vänligen
meddelats av professor emeritus Olavi Korhonen.
Den fråga som står i fokus är alltså vilken roll åsarna med angräns
ande sandhedar har haft för kommunikationer, handel, kulturmö
ten och samhällsorganisation. Har åsarna haft en betydelsefull roll
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i kontakterna mellan inlandet och kusten, och är de en faktor som
ligger bakom uppkomsten av olika centra i Skellefteområdet under
perioden 1539-1790?
Kapitlet får ses som ett försök att sammanfatta företeelser för
hela perioden 1539-1900. Ett viktigt källmaterial är ortnamn som
visar på samisk närvaro. Här är det viktigt att skilja mellan namn
som är bildade till samiskt språkstoff, som kraftfullt indikerar
en samisk närvaro då samerna varit på platsen så länge att deras
namn har tagits över av nordisktalande. Eller att samerna varit
ensamma på dessa platser som inte fick något namn på nordiskt
språk. Namn på Lappkåta- och Rengårds- berättar tydligt om
existensen av kåtor respektive rengärden. Ortnamn som endast
innehåller Lapp-, Ren- och liknande har inte lika stort bevisvärde.
De kan visa på att nordisktalande har gett namn på sitt språk åt en
lokal där samer vistats. Men de kan även ha annan bakgrund, som
att en person som kallades Lappen hade en koppling till platsen.
Namnen på Lapp- kan dock jämföras mot folkbokföringsmaterial
för att analysera bakgrunden.

FJÄRDINGARNAI SKELLEFTEÅ SOCKEN
UNDER 1500-TALET
Skellefteå socken hade under 1500-talet en administrativ indelning
i fyra fjärdingar, det vill säga fjärdedelar. Fjärdingarna inom sock
nen kan ha en lång historia men finns klart belagda från 1547.
Varje fjärding hade ett ansvar att underhålla sin del av kyrko
gårdsmuren samt olika hus på prästgården. Det verkar ha funnits
en fjärdingsman, det vill säga medhjälpare till länsmannen, i varje
fjärding. Inom varje fjärding går det att skönja en sorts centrum.
De fyra fjärdingarna var norrfjärdingen, översta fjärdingen, sörfjärdingen samt ytterfjärdingen.1
BUREÅSEN OCH BUREÅ
I Ytterfjärdingen var Bureå i södra delen av Skellefteå socken ett
centrum under 1500-talet och orten ligger i ett förmodat kommunikationsnav, vilket indikeras av att kustens farled samt kustlands
vägen korsade en vattenled mot inlandet efter Bureälven.
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En annan kommunikationsmässig företeelse vid Bureå var den rull
stensås som går från Uttersjön, Risböle, Nedre Bäck, Ljusvattnet,
och norrut över området strax väster om Bureå. Den går sedan
mot nordväst och passerar Falmark, Långviken, Gummark och
kommer fram till Skellefteälven vid Klutmark och Medie. Sedan
följer åsen Skellefteälven. Mellan Medie och Petiknäs på norra
sidan av Skellefteälven finns åsen endast på några sporadiska stäl
len, bland annat norr om Finnforsfallet. Men längs denna sträcka
finns sandhedar som ansluter till åsen väster om Medie och öster
om Petiknäs. Denna sträcka har därför kunnat fungera som en
vikig kommunikationsled. Sandhedar finns även på södra sidan av
Skellefteälven. Väster om Medie ligger Skellefteälvens huvudlaxfis
ke Bomansforsen. Åsen kommer sedan fram i Avaviken vid Stora
van. Vid Malåns utlopp i Skellefteälven, vid Bjurfors, finns även
en förbindelse till Burträskåsen. Från Bjurfors/Örträsk fortsätter
åssystemet upp efter Malån och fram till Vindelälven vid Sorsele.
Åsen kom fram till havet i Bäck och Risböle. Söder om Risböle
tar en sandhed vid som sträcker sig fram till Älgträsket. Sandiga
områden finns även på norra sidan av Bäckfjärden samt på Bjurön.
Sandområdet på Bjurön ligger cirka åtta kilometer från Älgträs
ket.
Johannes Bureus skriver i sin släktutredning, ”Om Bura namn och
ätt”, i början av 1600-talet följande om Bureheden:

”Burahed är en stor willmark som skilljer Skiällefta och
löfånger åt, ut med sjösidan är 2 mil tvärt öfver der allmänna
vägen är, men längden är ifrån Östersiön till Lappmarken
öfver 50 mil, gradus longitudinis. Denna hed är nu med de
största skogar som uti Norrlanden ligga; der synes lidar som
stora hafsvågor, (fjällen som skillja Sverige och Norike åt)
hvilka sägas vara anten sammandrefna af Noe flod eller i Ska
pelsedagarna”2.
På Bureus" tid användes i Norrland den nordsvenska milen som
var fem kilometer lång. Men det verkar som att Bureus använ
der den rikssvenska milen. I Övre Norrland är nästan all mark
skogbevuxen, och notisen kan syfta på rullstensåsen, som gör skäl
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för benämningen hed, det vill säga sandig skogsmark. Min tolk
ning är att Bureus med Bure hed menar rullstensåsen och att den
sträcker sig upp till Lappmarken. Om Bureus använder den riks
svenska milen kunde sträckan två mil längs kustlandsvägen antyda
att kustlandsvägen då gick över Bäck, Risböle och Uttersjön. (Se
vidare nedan)
Vissa sträckor av åsen har även använts till väg. På Bureåsen gick
kustlandsvägen mellan Bureå och Ljusvattnet. Enligt traditioner i
Uttersjön gick kustlandsvägen under Karl IX:s tid över Uttersjön.
I byn finns traditionen att Karl IX skulle ha rest genom byn 1602.
Vägen kallas Kristinavägen, efter Karl IX:s gemål.3 Uppgiften att
vägen tidigare utgjort en del av kustlandsvägen är inte osannolik,
även om detaljer i sägnen är felaktiga. Längs denna vägsträcka
gick länge en vattenled som hade förbindelse med havet fram till
vikingatiden. Men vattenleden fanns även kvar senare som en
inlandsled. Om kustlandsvägen tidigare gick genom Uttersjön får
man tänka sig att kustlandsvägen böjde av i Ljusvattnet och passe
rade Bäck, Risböle, Uttersjön och vägen kom fram i Bodan. Denna
väg finns markerad på Johan Persson Geddas sockenkarta över
Lövånger från 1664, men inte som landsväg. I Ljusvattnet fanns
på sockenkartan från 1664 över Skellefteå och Burträsk socknar
en korsväg där en väg gick in till Bäck. Efter denna vägsträcka
nyttjade man åsen mellan Ljusvattnet och Uttersjön. Denna äldre
vägsträcka kan ha varit landsväg innan byn Daglösten bebyggdes.
Innan Daglösten etablerades fanns ett stort obebyggt område mel
lan Bureå och Hökmark, en sträcka på två mil. Sannolikt gick
kustlandsvägen vid den tiden över de byar som då fanns. Efter den
förmodade äldre sträckningen slapp man passagen över det branta
Hökmarksberget.
Bebyggelsen i den del av Daglösten som ligger inom Lövångers
socken är första gången belagt som byanamn 1611, men kan vara
något äldre. Daglösten verkar ha varit byn Önnesmarks fäbodar.
När det gäller Daglösten eller Övre Bäck inom Skellefteå socken är
det oklart när bebyggelsen uppstår. Den kan ha funnits redan 1539,
eftersom det inte finns någonting i skattelängderna som antyder att
de hemman som fanns i Övre Bäck i slutet av 1600-talet skulle ha
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uppkommit under perioden genom en delning. Hemmanen går bra
att följa i skattelängderna under hela perioden 1539-1700. Men
klart är att bebyggelse finns 1617 när bosättningen kallas Vallen.
Tydligen har området tidigare varit fäbod under Bäck. Det är inte
säkert att vägen lades om när Daglösten fick fast bebyggelse, utan
vägomläggningen kan ha skett vid en senare tidpunkt.
Någon officiell väg som gick från Bureå till Klutmark är dock inte
känd i modern tid, men det gick en väg från Långviken till Gummark, där den anslöt till vägen Skellefteå-Burträsk. Man verkar
dessutom ha haft en vinterväg från Gummark till Båtvik, som
ligger intill Yttervik vid Bodaträsket. Men i Gummark uppges att
man hade stigar och vägar efter sandåsen på sträckan Slind, Klut
mark, Eggeliden, Heden, Kammen, Gummark, Långviksheden och
till Bureå.4 Vägar och stigar finns markerade vid åsen på lagaskifteskartan över Gummark från 1845 som är den tidigaste kartan
som tar upp hela byns område.5 Men leden Bureå-Klutmark har
samerna sannolikt använt redan före 1600-talet.

fr Rennamn
Etniska ortnamn
+ Finskt
O kåta-ord ej lapp-ord
• kåta och lappord-ord
® lapp-ord ej kåta-ord feTUTRASK
• samisk anknytning
änvWutjärnlp '
• samisk ursprung
Västliga namn
® VATTNET
• Anger
■■I Tätorter
/\J Renftyttningsleder
Jordarter
i
] Grovmo, sand, grus
i
j Isälvsediment
Fornminnen
y'' fångstgrop
■

härd
Vd01_ac.shp

Karta i. Äsarna i södra Skelleftebygden.
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I Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650, (Kulturens
frontlinjer 3), finns en lång redogörelse för den kommunikations
led som Bureälven utgjorde. Bureå kan ha haft en roll nära åsens
sydliga slutpunkt som plats för handel och utbyte. Här går åsen
nära havet, där det fanns ett hamnläge som handelsmännen kunde
utnyttja. Detta hamnläge var kanske det bästa som fanns vid åsens
sydligaste sträckning. Bureås roll kan dessutom ha förstärkts av
den vattenled som Bureälven utgjorde. I byn fanns en koncentra
tion av köpmän och birkarlar under 1500-talet. År 1553 fanns i
Bureå två birkarlar, och 1580 bodde en birkarl i byn. År 1590
fanns tre birkarlar i Falmark och vardera en birkarl i Kåsböle,
Uttersjön och Böle inom Lövångers socken. Även landsköpmännen
hade en koppling till åsen. Bland annat fanns 1573 skepparen Olof
Larsson i Risböle som seglade på Stockholm. Olof Larsson som
nämns i räkenskaperna för slottstullen i Stockholm var sannolikt
köpman. Det är möjligt att Lövånger som sockencentrum har
gynnats av att ligga i åsens förlängning. Orten är belägen mellan
Bureåsen och Burträskåsen invid en skyddande havsvik. (Se vidare
nedan under avsnittet om Burträskåsen)
Under 1500-talet fanns det flera köpmän i Bureå och Falmark
samt enstaka köpmän i Gummarksnoret, Bäck och Risböle. Den
koncentration av köpmän och birkarlar som fanns i Falmark under
1500-talet kan som bakgrund ha den korsväg som fanns i Falmark
mellan åsen och vattenleden efter Bureälven. En fråga är varför
det inte fanns några birkarlar i Skellefteå älvdal under 1500-talet.
Det kan dock ha funnits en birkarl i Skelleftedalen. Olof Jonsson
som flyttade till Innervik 12 år 1587 kom från Myckle och troligen
från Myckle 1. Myckle ligger på sandheden på norra sidan av Skel
lefteå, cirka fem kilometer väster om sockenkyrkan.
Köpmännen och birkarlarna i området försvann efter 1621, när
Västerbotten fick sina första städer. Men vid sockengränsen mel
lan Skellefteå och Lövånger fanns det kvar två handelsplatser som
besöktes av borgare från Piteå och Umeå, så handeln fanns kvar
i området i viss utsträckning. Piteå stad ägde från 1652 ön Skötgrunnan där borgarna fiskade varje sommar tillsammans med ett
stort antal bönder och obesuttna personer i Skellefteå socken. På
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ön fanns ett kapell. Gräsviken på gränsen mellan Bäck i Skellefteå
socken och Risböle i Lövångers socken arrenderades av Umeå stads
borgare. Där fanns en marknadsplats och kapell. Det är oklart om
samerna var närvarande på Skötgrunnan och/eller Gräsviken.
Utanför Bureå finns det intressanta önamnet Björkön. Orter med
namnet Björkön kan enligt vissa forskare vara handelsplatser där
handelslagstiftningen Bjärköarätten gällde. (Se vidare nedan under
kapitlet Drängsmarksåsen och Frostkåge/Storkåge). Noterbart är
även att i byn Falmark, som ligger sju till åtta kilometer väster
om Bureå, fanns en köpmannakoncentration under 1500-talet.
I Bureå fanns dessutom en kyrklig institution som kan ha varit
ett terminarhus från franciskanerna i Uppsala.6 Institutionen har
antagits haft en roll inom missionen av samerna. Den siste abboten
uppges av Johannes Bureus ha skickats till samerna för att missio
nera. Kanske fanns samerna alldeles intill Bureå vid den omtalade
åsen, åtminstone periodvis under året. Samerna kan ha haft ett
viktigt resursområde vid havet mellan Bjuröklubb och Bureå och
det är kanske anledningen till att de ”svängde ner” vid Medie och
Klutmark och kom mot Bureåområdet. Under 1500-talet fanns det
rikaste kustfisket i Skellefteå socken vid Burvik. Detta kan ha varit
en anledning för samer att komma hit. Likaså har Bjuröklubb i
Lövångers socken varit en viktig plats för fiske och säljakt under
lång tid. Strömmingsfisket vid Sveriges ostkust har alltid varit fritt,
även för icke-jordägare. Vid Burvik utanför Bureå finns namnet
Korsören, som i bestämningsleden har elementet kors i betydelsen
’vigt kors som vägleder och skyddar resande’. Namnet är första
gången belagt år 1559. Det bör ha markerat en farled till sjöss och
hade sannolikt en kyrklig koppling.
Johannes Bureus anför även i sin utredning ”Om Bura namn och
ätt” att det på Burön vid Bureå skulle ha funnits en tingsplats.
Kallholmen på norra sidan av Skellefteälvens mynning skulle ha
använts som avrättningsplats. Dessa uppgifter har inte gått att få
bekräftade.
Bureå kan även ha utgjort en intellektuell nod, eftersom många
studenter kommer från Bureå på 1500-talet. ”Intressant nog finns
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i Bureå nere vid mynningen en kyrklig institution - benämnd Bure
kloster - som kan ha bedrivit undervisning och vars betydelse
kanske indikeras av det betydande antal studenter vid Uppsala
universitet som kan registreras från området under perioden. Vi
blottlägger här måhända en tidig intellektuell ”nod” inom detta
nordliga område”.7 Möjligen kan den kyrkliga institutionen i
Bureå ha bedrivit undervisning eller också beror de många studen
terna på att det fanns ett flertal köpmän i byn. Köpmännen i Bureå
försvann efter 1500-talet och byn liknade övriga byar i socknen.
Först när ett finbladigt sågverk etablerades år 1796 började en ny
blomstring för byn.
Efter Bureåsen finns många ortnamn med samiska kopplingar. Vid
Örträsk inom Norsjö socken sammanstrålade ett åsparti som väs
terifrån kom längs Malån med sandhedar längs Skellefteälven. På
Bäckmyrheden intill Örträsk fanns varje år under slutet av 1800talet och början av 1900-talet en så kallad kåtastad, ett lappviste
med renhage för slakt och renskiljning.

Foto 1. Renslakt vid Örträsk på 1930-talet.

Norr om Norsjö finns Petikån som är av samiskt ursprung, och vid
åns mynning i Skellefteälven ligger Lappsmåget. Petikåns samiska
namn är Beditje.8 Väster om denna plats finns Petikträsket. I områ-
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det mellan Gumboda och Petiknäs hade samen Nils Jonsson från
Arvidsjaur renbete år 1790.9
Nordväst om Forsbacka och Krångfors, på norra sidan av Skellefteälven, ligger Lappkåtakläppen. På platsen brukade samerna
vistas med kåtor, enligt den muntliga traditionen.10 Vid Krångfors
låg i äldre tid huvudlaxfisket i Skellefteälven, vilket ursprungligen
ägdes av en stormannasläkt från Uppland, men som sedan via arv
gick över till Gustav Vasa och till kronan. Från 1525 finns en upp
gift att en same med sina söner försökt bygga för fisket. Notisen
visar att samer funnits i närheten av platsen, åtminstone under
delar av året.11
Där åsen kom fram i Klutmark fanns på sockenkartan från 1664
Lappkåtamyran. Nordväst om denna plats, strax söder om Klut
marks station finns idag Lappkåtamyran. I Klutmark finns namnet
Släppfallberget, som är belagt första gången 1699 i formen Släppkläppen, ett namn som kan vara av samiskt ursprung. Professor
Olavi Korhonen menar att man kan se att förleden Släpp- i många
namn återgår på stammen i ordet slähpat ’mjölka (en ren) i handflatan’, till exempel Släppliden i Malå, samiska Slähpanåjvvie.12
Väster om Släppfallberget inom Lunds by ligger Lappkåtamyran.
Söder om Släppfallberget ligger Eggeliden, på dialekt ”addjelia”,
där det fanns en samisk bosättning under 1800-talet och början av
1900-talet. Namnet som är belagt första gången 1773 kan även det
vara av samiskt ursprung. I Eggeliden kan möjligen den frekventa
topografiska termen jeäggie ’myr’ ingå (jfr Iggejaur vid inlandsba
nan i närheten av Moskosel).13 De första samerna i Eggeliden kom
från Grans sameby i Sorsele. Området vid Klutmark och Medie
kan ha varit viktigt under äldre tid, eftersom åsen här korsar Skel
lefteälven.
I Gummark finns namnen Metsträsket, Gilta och Näpptjärn
som också kan vara av samiskt ursprung. Gilta är uppenbarligen
samma ord som förleden till Gilddatjåhkka (de äldre kartornas
Giltatjåkko i Stensele). Eftersom uttalsbelägget för fjället är Jilggatjåhkka, jilgga ’slät, jämn’, kan vi göra det troligt att gildda är
språkhistoriskt identiskt med jaldda ’jämnt kuperat land’ i nord
ligare samiska (Jokkmokk).14 Formen Metsträsket användes åren
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1765-1920 men kallas idag för Mensträsket. Metsträsket kan
antingen gömma ordet miehtj- (av miehtjie- ’avsides liggande’) eller
miehts- (av miehtsie- ’skogs-’). Den förra tolkningen skulle innebära
att träsket låg avlägset från områdets fasta bosättning.15 Väster om
Gammelbodberget i Gummark ligger Lappkåtamyran. I Falmark
finns namnen Koppisbäcken och Koppismyran (Kopisbäcken 1830
och Koppismyra 1762-63) som också troligen är samiska. Olavi
Korhonen uppger att i Koppismyran kan flera samiska ordstammar
gömma sig. Under förutsättning att -s- ursprungligen är samiskt
är det troligast fråga om avledningen gåppasj ’en liten kulle (med
rund kontur)’ av gåbba.16 I Falmark fanns flera birkarlar under
1500-talet vilket berörts ovan. På södra sidan av Bursjön, väster
om Bureå, ligger Lapphällan och Lappberget. Enligt en obekräf
tad uppgift i Skellefteå museums arkiv ska det finnas seitar vid
Rådabergets sydsluttning som ligger inom Orrbäcken. Rådaberget
ligger cirka två och en halv kilometer norr om rullstensåsen. Söder
om Bureå, på södra stranden av Harrsjön, finns namnet Rengårdsberget, som är belagt första gången 1783.

Foto 2. Samer på besök i skogslandet.
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C A Falkman i Östra Falmark berättar 1969-70 i Ett sekel i Skelleftebygden, Bureå socken, Östra Falmarks cirkel att samerna
hade flyttningsstråk från Gummark och Långviksheden och Falmarksträsket. I byn betade renar vid Östra Falmark och vid nuva
rande flygfältet i Skellefteå. Samerna bodde i bagarstugor eller
ödestugor. Samer som fanns här var Lars Jonsson som var en ätt
ling till Rik-Maja i Mausjaurs sameby. Andra namn var Steinvall
(troligen Stenvall, förf. anmärkning), Björkman och Matsson. Ar
1908 kom en viss Paulsson som skulle ha haft en renhjord på 2000
renar. Senaste besöket för en lång tid gjordes vintern 1935-36, då
antalet renar uppgick till 1700. Dessa samer kom från Mausjaurs
sameby.17 Samen Matsson kan ha varit från Maskaurs sameby vid
Arjeplog, där detta namn förekom. Samerna har även efter 1970
besökt området.
Renar fanns på Bureheden bland annat vid Harrsjön under 1930talet. De kom från Grans sameby i Sorsele. Vid Brottviken intill
Burön fanns samerna Lars Persson och Klemet Jonsson från Sor
sele. Samerna bodde i kåtor på platsen. Här är att märka att på
Burön fanns även två bofasta samefamiljer. De kallas i folkmun
för Burölappers. (Se vidare under kapitlet om samerna)18 Flyttande
samer bodde vintertid i Gammelstället, söder om Bursjön, där
August Larsgården fanns. Vid Bursjöberget och Lappberget intill
Gammelstället brukade samerna ha kåtor. En same som var här
var Anders Högberg från Tjulträsk vid Ammarnäs som även var
nämndeman och skollärare. Han gifte sig i Gummark, och på bröl
lopet blev det slagsmål. Set Viklund uppger i en intervju 1962 med
Ernst Westerlund från Skellefteå museum att sorselesamer bodde
vid Gammelstället också ”under första krigstiden”. Det är oklart
om uttrycket avser första världskriget eller första delen av andra
världskriget. På Bureheden fanns även en same vid namn Johans
son från Malå. Set Viklund uppger att det även fanns norrbottenssamer på Bureheden. Uppgiften kan syfta på samer från Karesu
ando som flyttat ner till samebyar i sydligare områden, troligen till
Sorsele.19 Men det kanske även kan syfta på samer från Maskaur
vid Arjeplog. Samebyn kallades före 1946 Arjeplogs lappby. I upp
giften från Falmark finns även indikationer på Maskaur. Samerna
kom tillbaka till Bureheden på 1990-talet.20
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Gustaf Renhorn har upptecknat att samerna brukade bo hos Olof
Olofsson Renström i Gamla Falmark (1836-1898), kallad GaddOlle. Fian sägs ha varit frisk och färdig, men en gång blev GaddOlle osams med lapparna. Samerna spådde honom så att han blev
liggande hela sitt liv. Flan kom aldrig upp mer.21
Åren före 1817 drabbades en same vid Burvik av en katastrof, när
hans renhjord på flera tusen djur drev till havs på ett isflak. Hän
delsen användes som argument 1819 för att få tillstånd att bygga
en väg mellan Burvik och Bureå. Händelsen sägs ha utspelat sig
några år tidigare. Isen användes även av bondebefolkningen för
färder med häst och släde.22
Under åren 1852-1861 hade bonden Jon Hansson Wiksten i Yttervik skötesrenar hos sin namne samen Jon Hansson f. 1795 som
bodde i Järvträsk (Järvesjaure) i Arvidsjaurs socken. Denne tog ut
sin lön för skötningen av renar dels i kontanter och dels i varor.
Under åren 1866-1869 hade Jon Hansson Wiksten skötesrenar hos
Jon Hanssons son Olof Jonsson f. 1828 som bodde i Järvträsk och
åren 1870-1887 hos Jon Hanssons måg Sjul Jonsson f. 1828 som
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Karta 2. Åsarna i södra Skelleftebygden samer.
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bodde i Ledvattnet. (Se vidare i kapitlet om samerna). Samerna har
troligen nyttjat åsen längs Bure älv vilken ligger strax söder om
Yttervik.23 En småbonde eller torpare i Ljusvattnet i slutet av 1800talet, Carl Gustaf Nordin, körde med ren och ackja. Möjligen hade
han inspirerats till detta av besökande samer på Bureheden.24
Intill Ljusvattnet ligger Kroknäs som togs upp som nybygge 1802
av Nils Johansson i Övre Bäck. Vid utsyningen nämns Rengåls-

myrkläppen.
I den södra delen av Bureåsen finns några gamla namn på Lapp. Intill Bjuröklubb fanns på 1712 års karta namnet Lappsanden.
En del av Bjuröns by kallas för Lappvik och namnet finns första
gången belagt år 1539. Lappviken är en vik av Älgträsket. En bit
ifrån det sistnämnda stället finns en vik av Bjuröfjärden som också
har kallats Lappviken, till exempel på militärens rekognoseringskarta från 1811. På Johan Gäddas sockenkarta över Lövånger från
1660-talet kallas gården intill viken för Lappvik. På Bjuröklubb
bodde under 1850-talet enligt en mantalslängd en samisk fiskare.25
Intill Bjurön finns namnen Lappkåtabacken och Mjölkhällan där
det sägs att samerna mjölkade sina renar. Norr om Bjuröklubb vid
Storön fanns 1716 namnet Lapphamnen, Lapp Hambna. Nam
net som lever än idag ger en antydan om att samerna vistats vid
kusten och bedrivit havsnäringar.26 Intill denna plats finns namnet
Lappkåtatjärnen. Även väster om Uttersjön finns namnet Lappkå
tatjärnen och intill ligger Lappstranden. I Älgträsket finns nam
net Jänkenviken som kan vara av icke-nordiskt ursprung. Några
namn i området kan indikera en kyrklig närvaro. Vid Bjuröklubb
finns namnet Jungfruhamnen, första gången belagt 1716, då det
skrivs Jungfruhambna. Vid Jungfruhamnen finns grunden efter ett
kapell. Intill Burvik finns namnet Jungfruviken, som 1699 skrevs
Fru vttis wijkan. Namnet kan syfta på kapell helgat till jungfru
Maria. I detta område finns även byn Risböle som på dialekt och
i gamla skrivningar heter Ryssböle (till ryssi). Namnet är första
gången belagt 1514.
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Karta 3. Namn som innehåller Lapp- vid Bjuröfjärden

1811.

Krigsarkivet.

Någon sorts centrum kan även ha funnits i Bureå före 1500-talet.
Sydväst om Bureå ligger Harrsjöbacken, där kolprover visar på
att platsen har använts från 500 f Kr till 950 e Kr. Platsen har
alltså använts långt in i vikingatid. Man har bland annat hittat
järn och järnslagg samt asbestkeramik.27 Harrsjöbacken kan ha
varit en föregångare till Bureå, men eftersom platsen är cirka 500
år äldre än den tid då Bureå första gången är dokumenterad (år
1500), måste man vara försiktig med slutsatser. Vad som är intres
sant är att rullstensåsen passerar Harrsjöbacken, och vid Kristi
födelse kan man säga att det fanns en korsväg på platsen, mellan
kustens farled och rullstensåsen som kom från inlandet. Vi vet inte
vilken befolkning som bodde vid Bottenvikskusten vid den här
tiden. Var det samisk kustbefolkning som bodde på platsen eller
var platsen en kontaktpunkt mellan inlandets befolkning (som var
samisk) och kustens befolkning (som var en annan befolkning, tro
ligen nordisktalande)? Det är klart att de gårdar som fanns i Bureå
under perioden 1539-1790 ligger fem till tio meter över havet, och
de torde inte ha funnits på platsen många århundraden före 1500talet på grund av att området låg under vatten.
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Vid Fågelsvattnet norr om Bureå finns stenringar eller låga val
lar av sten som omger en ungefär 6x6 meter stor, lite nedgrävd
golvyta med en upphöjd eldstad i mitten. Miljöarkeologiska labo
ratoriet vid Umeå universitet har tagit prover på platsen från kolen
i en eldstad. Dateringen visar att kolet kommer från tiden 7771030 e Kr. Ben som hittades härrör från gädda, sik och lake, samt
en karpfisk som troligen är braxen. Karin Viklund menar att läget
som var tillbakadraget på en ås, skyddat för nordanvinden, nära
myrmarken och sjön, är ett typiskt läge för en samisk bosättning,
som man känner det från fornlämningar i inlandet. Även formen
på tomtningarna och härdarna har sina paralleller i de boplatsläm
ningar som räknas som samiska och som undersökts i inland och
fjällområde. Det finns även gemensamma drag med de tomtningar
som undersökts vid Bjuröklubb och Grundskatan i Lövånger.28
På Bureheden finns flera fornlämningar. Ett fångstgropssystem
som består av nio fångstgropar ligger vid Hedkammen väster om
Harrsjöbacken på rullstensåsen, RAÄ 106. Strax väster om fångstgropssystemet har funnits en samisk härd som nu är borttagen,
RAÄ 64.29 Strax norr om Ljusvattnet finns lämningar efter två
samevisten med tre härdar i vardera vistet. Intill platsen finns även
sex fångstgropar.30
Bjuröklubb, som ligger vid sidan av Bureåsens södra ände, är en
plats som innehåller många arkeologiska lämningar, och platsen
har uppenbarligen varit mycket viktig för de maritima näringarna.
Bland annat finns vid Grundskatan intill Bjuröklubb en björngrav,
en fornlämningstyp som i övrigt finns på samiskt område. Björn
graven är daterad till 800-1000 e Kr.31 Möjligen kan rullstensåsen
från inlandet som kom fram i närheten av Bjuröklubb ha varit en
viktig komponent i Bjuröklubbs betydelse. Vid Grundskatan intill
Bjuröklubb öppnas varje år en vak, landvredet, vilket gjort att
platsen besökts av säljägare bland annat från östra sidan av Bot
tenviken. Österbottniska fiskare finns belagda redan på 1500-talet
vid Bjuröklubb.
På sandhedarna vid Skellefteälven finns likaså fångstgropar. Söder
om Finnfors finns ett system med fångstgropar.
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Foto 3. Samer i vinterdräkt som troligen befinner sig vid kusten vintertid med
sina renar, 1860-talet. Foto: Mads Alstrup (1809-1876).

BURTRÄSKÅSEN OCH BURTRÄSK.
I sörfjärdingen fanns ett centrum i Burträsk vid Burträsket. Bur
träsk hade sannolikt en förbindelse med kusten genom mindre
båtar på Bureälven.
Genom Burträsk går en långsträckt rullstensås som börjar nära
Ånäset vid kusten, fortsätter via Hertsånger och Gunsmark inom
Nysätra socken och vidare till Vebomark i Lövångers socken och
sedan norrut till Mårtensboda, öster om Bursiljum, Lappvattnet,
Skarviken, Gammelbyn (Burträsk) och fortsätter till Ljusvattnet.
Sedan går den upp efter Bureälvens övre lopp mot Kattislund, Bas
tuträsk, Långträsk, Kedträsk, Malåns lopp och slutligen upp mot
Vindelälven i närheten av Sorsele. Sannolikt har åsen varit en viktig
kommunikationsled. Området vid Malåns utlopp i Skellefteälven,
Malånäset, har troligen varit en viktig plats, eftersom åsen/sand
hedarna längs Skellefteälven går ihop med Burträskåsen.
Till Burträskåsen vid Lappvattsheden ansluter ett sandigt stråk
som kommer från nordväst. Det går, med vissa luckor, från Bränn
vattnet som ligger öster om Skråmträsk, och sedan vidare ner mot
Renbergsvattnet, går söder om Renbergsvattnet och vidare fram
till Skarviken vid Burträsket.
På sträckan mellan Långträsk och Bjurträsket är åsen kraftigt
markerad och på åsen går en väg. Sträckningen kallas här Nora-

kammen.
Vid Burträsket korsar åsen Bureälven, som sannolikt var en viktig
kommunikationsled. Vid Burträsket fanns under 1500-talet många
gårdar, och sannolikt var det detta faktum som gjorde att Bur
träsk blev platsen för kapell och kyrka. Burträsk kapell blev enligt
Johannes Bureus uppfört under Johan III:s regering (1568-1592),
och 1606 blev den gamla sörfjärdingen inom Skellefteå socken
egen församling. Men något som också spelar in är att det finns en
korsväg på platsen mellan åsen och vattenvägen. I så fall är kan
ske Falmark och Bureå paralleller till Burträsk. Den ende birkarl i
Skellefteområdet som under 1500-talet bodde några mil in i landet
var Olof Ersson som bodde i Lappvattnet vid Burträsk.
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Foto 4. På åssträckningen Norakammen löper fortfarande den äldsta kyrk
vägen mellan Norsjö och Skellefteå. Foto: Asta Burvall/Skellefteå museum.

Det är möjligt att Burträskåsen varit av betydelse för det socken
centrum som fanns i Lövångers socken. Lövånger ligger mellan
Burträskåsen och Bureåsen. Lövånger är kapell under Skellefteå på
1340-talet, men blir sedan egen församling. Lövånger är åtmins
tone 1413 egen församling. Nysätra blir kapell 1624 under Bygdeå
och blir 1821 egen församling. Nysätra kan ha blivit kapellplats
eftersom orten ligger i Burträskåsens förlängning. Ar 1590 bodde
fem birkarlar i Lövångers socken i området mellan Burträskåsen
och Lövånger. Ytterligare två skeppare från området nämns i
Stockholms slottstull. De har sannolikt varit handelsmän.
I Malå finns uppgifter om att samerna under 1800-talet flyttade
till Nysätra, se nedan. Men flyttningen dit kan ha skett längs Villvattnetåsen, över Bygdeträsk, Andersvattnet och Risvattnet. Nära
Nysätra kyrka i Anäset finns de intressanta namnen Hertsånger
och Björkön vid Skäran.
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Samerna Per Henriksson och Nils Sjulsson från Verbojaur i Arvids
jaurs socken (ligger nu i Malå kommun på gränsen mot Sorsele)
betade med sina renar vid Bjurträsk år 1826. Samerna blev stämda
till tinget eftersom deras renhjordar hade kommit in på Bjurträsks
kronohemmans enskilda område och ätit upp tre skrindor hö som
ägdes av länsmannen Per Bjur i Bjurträsk.32 År 1849 upplät Nils
Sjulsson i Lainijaure i Malå sameby sitt renmärke till Per Anton
Bjur i Bjurträsk. Samerna i Lainijaure flyttade då troligen genom
Bjurträsk.33 På åssträckningen mellan Bastuträsk och Kedträsk
gick även den gamla kyrkvägen mellan Norsjö och Skellefteå,
som är belagd första gången på sockenkartan över Skellefteå och
Burträsk socknar år 1664. Ett troligt samiskt namn är Kedträsket
(1554 Keide tresk, 1570 Käder tresk, 1617 Kiedhertresk). En av
Kedträskets vikar heter Erik-Svensaviken. Traditionen berättar
att Erik Svensson samlade sina renar på den istäckta viken och
när viken var full visste han att han hade alla renar samlade.34 En
strand vid Vajsjön intill Norsjö kallas för ”Rainkorningsstranna”,
Renkonungsstranden. Intill ligger ”Rainkorningsmira”, det vill
säga Renkonungsmyren. Samen Paulus Månsson kallades Ren
konungen eftersom han var rik.3S
K.B. Wiklund skriver från ett besök i Malå år 1900 att alla samer
i Koppsele och Dambacken flyttade efter Malån och Skellefteälven.
”Förr” flyttade man ibland ända ner till Nysätra. Grannäsborna
(vid Släppträsk) flyttade efter Vindelälven.36
Ludde Stenlund från Grundnäs i Malå uppger att Malåsamerna
flyttade längs norra stranden av Malån och tog sig över Malån
vid Örträsk. Sedan fortsatte färden mot Kedträsket och Långträsk.
Han gjorde själv färden första gången 1918.37 Lars Lindqvist,
som är bördig från Örträsk, har uppgett att arjeplogssamer flyt
tade med sin renar längs Skellefteälven och vistades vid Örträsk.
Från Bruno Stenberg i Malå har han hört att även samer från
Stenbacken inom Arvidsjaurs socken flyttade längs Skellefteälven
och ner till Örträsk.38 Den 11 februari 1932 hölls renskiljning vid
Örträsk, och då deltog samer från Arvidsjaur, Malå och Sorsele
samt samer från Karesuando.39 År 1968 hade Granselegruppen
och Käppejauregruppen inom Malå sameby sina vinterbetesland
från Bastuträsk och ner till Källheden och Ljusvattnet. Grupperna
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flyttade tillsammans till Långträsk, där en renskiljning skedde och
de olika grupperna flyttade till sina respektive vinterbetesområden.
Släppejauregruppen hade sitt vinterbete vid Ajaur och Lossmen.40
Strax öster om Bastuträsk fanns 1703 några namn som innehåller

ren. Nuvarande Boliden kallades då Ren kiäls berget, Spångtjärnen kallades Rentjärn och intill fanns Rentjärnmyran. Norr om
Ljusvattnet vid nuvarande nybygget Rismyrliden fanns 1825 Rengårdsmyran.
I västra delen av Burträsk socken finns flera exempel på tidiga
förbindelser mellan samer och bofasta bönder. I Ljusvattnet finns
Lappgärdan söder om Yttre Ljusvattnet och i östra änden av sjön
finns Lappsjön (1707). Väster om Ljusvattnet ligger Sittuträsk som
troligen är av samiskt ursprung och enligt Olavi Korhonen kan
innehålla ordet sihtage ’abborre’.41 I Ljusvattnet tycks man tidigt
ha haft kontakt med samerna. År 1722 fick bonden Nils Jonsson i
Brännvattnet intill Ljusvattnet dottern Margareta utom äktenska
pet med samekvinnan Margareta Turesdotter.42 Nils Jonsson hade
sedan tidigare sonen Mårten, vars dotter Karin f. 1718 år 1751 gif
te sig med samen Jakob Persson i Granbyn i Sorsele. Karins syster
Anna f. 1736 gifte sig med Nils Mårtensson, som var nybyggare i
Gargnäs i Sorsele socken och son till samen Mårten Turesson.43
Längre väster om Brännvattnet ligger byn Granträsk som grun
dades i början av 1600-talet. Där fanns 1725 två gårdar, varav en
brukades av änkan Märit Andersdotter (1685-1766). Hon gifte år
1725 om sig med samen Clement Turesson (1701-1748) som bruka
de gården fram till 1738, då han lämnade över den till en styvson.
Clement Turesson som dog i Nysätra socken kan ha kommit från
Staggowari eller Stångbergs lappskatteland som låg vid nuvarande
Rusksele intill Vindelälven, och han kan ha varit en son till landslappen Ture Turesson. En bror till Clement Turesson kan vara den
Thomas Turesson som var soldat på roten 48 Krus i Ragvaldsträsk
år 1712. Han försvann i Gävle samma år. Det samiska inslaget i
detta område har tidigare berörts av Gunnar Lindgren.44
Nils Nilsson i Lubboträsk hade enligt Gunnar Lindgren två dött
rar som gifte sig med sameättlingarna Johan och Jonas Mårtens-
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Foto 5. Renar på vinterbete vid Skellefteå i början av 1900-talet. Foto: Carl
Franke. Skellefteå kommunarkiv.

son i Falträsk i Lycksele socken. Flerman Olofsson i Lidsträsk gifte
sig med samen Anna Olofsdotter från Umbyn, och makarna blev
nybyggare i Risliden i Norsjö socken. Flela detta område tycks ha
varit ett kontaktområde mellan samer och svenskspråkiga bönder,
och giftermål är inte ovanliga mellan de bägge parterna. Gunnar
Lindgren har citerat Ernst Manker som gjort folkloristiska anteck
ningar från trakten av Villvattnet och där han skriver: ”Villvattnet
var bara lapskt område förr i världen”.
Vid åsen strax väster om Burträsk finns ortnamnet Lappskatan
(1714). Johannes Bureus skriver i sin släktutredning ”Om Bura
namn och ätt” att Anders Olsson i Abyn hade dottern Kerstin som
var gift med svenske Per Andersson i Ljusvattnet. Ar 1561 finns
det två personer i byn med namnet Per Andersson. Bureus’ notis
antyder väl rimligen att den andre Per Andersson inte var svensk.45
Frågan är om han kan ha varit finne eller same?
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Öster om Burträsket ligger namnen Lappvattnet, Lappbäcken,
Lappkåtamyran och Lappvattsheden. Namnet Lappvattnet är
belagt åtminstone år 1570, nämligen i saköreslängderna för det
året. Byn tillhörde länge den stora byn Burträsk, men bebyggelse
fanns i Lappvattnet redan 1539. År 1590 bodde en birkarl i Lapp
vattnet. Namnet Selasänget vid Skarviken, på östra sidan av Bur
träsket, kan vara av samiskt ursprung liksom namnet Selaksbäcken norr om Lappvattnet. Visserligen finns på vissa håll i Norrland
ordet sellak som betecknar ’sikyngeP, ’småsik’ och ’siklöja’. Ordet,
som är ett lån från finskan, tycks dock inte finnas i norra Väster
bottens kustland, varken i levande tradition eller i uppteckningar.
Rent sakligt fanns väl siklöja utanför Selasänget vid Skarviken,
däremot mera tveksamt i Selaksbäcken i Lappvattnet. Ordet Selas
finns i Skråmträsk som namn på ett berg, Selasberget.46
Andra namn i närheten som visar på samisk närvaro är StorKåtamoren och Lill-Kåtamoren. Närvaro av renar indikeras av
Rengårdshällan mellan Lappvattnet och Skarviken. Vinterflyttande samer med tamrenar finns dokumenterade redan 1769 i Bur
träskbygden. De uppehöll sig på hedarna vid Ljusvattnet, Åbyn,
Bodbysund och Lappvattsheden, det vill säga längs Burträskåsen.
Dessa samer kom från Grans sameby i Sorsele.47
Viktoria Markgren i Bureå uppgav i en intervju 1975 att samer
fanns på Lappvattsheden, vid Ljusrotet och i Skarviken i början
av 1900-talet. Samerna hyrde en sommarstuga i Skarviken hos
en familj Sandström. Det sista år hon minns att samerna fanns
där var 1914. Viktoria Markgren uppger att vissa år när renbetet
var dåligt flyttade samerna vidare ner mot Lövånger.48 Samerna
återkom till Lappvattsheden år 1985. Då kom samerna från Malå
sameby.49
Samerna uppges ha haft en renskiljningsgärda på Tjärnbergsheden
i närheten av den gamla kyrkstigen mellan Burträsk och Skellef
teå. Intill gärdan finns en slaktplats. På platsen som kallas Storrengårdsmyran finns två synliga härdar. En uppgiftslämnare om
gärdan är Kajsa-Maja Renström som var född 1825. Uppgifterna
är återberättade av Uno Sundkvist, som uppger att samerna sålde
renkött till dem som färdades efter kyrkstigen. En same dog på den
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här platsen och det berättas att liket lades i en ackja som hissades
upp i ett träd. Liket hämtades troligen sedan, men ackjan hängde
kvar i trädet tills läderremmarna brast och ackjan försvann ner i
myren. Det berättas att till Renbergsvattnet kom omkring 1930
en same som ville återse sin födelseplats på Tjärnbergsheden. Renrajden gick mot Skarviken som ligger på Burträskets östra sida.
Det uppges i Renbergsvattnet att rajden gick över sundet mellan
Renbergsvattnet och Inreträsket. De skulle ha använt vägen fram
till mitten av 1800-talet.50 Vid den nutida folkparken på Lappvattsheden (Norra Bursiljum) bodde den samiska kvinnan LappMaria under 1800-talet och gjorde rotkorgar.51 En handelsman i
området på 1500-talet var Sven Nilsson i Skråmträsk som 1576
fick böta nio mark och två öre för att han tagit två renar utan lov
och kört med dem två dagsresor. Tydligen har han varit i kontakt
med samer och renar.52
Samer från Grans sameby har besökt kyrkplatsen i Burträsk. År
1754 blev bonden Per Isaksson i Ljusvattnet och soldaten Jon
Andersson Svensk åtalade för att de söndagen den 3 februari slagit
lappen Jon Mårtensson från Gran i Sorsele. Händelsen ägde rum i
Burträsk kyrkstad. Jon Mårtensson fick åtskilliga ”blodsår”.53
I havet vid Lövsele, som ligger öster om Vebomark, ligger Lappsan
den. På platsen fanns samer omkring 1890.54 Norr om Lövsele
ligger Avan, och lapparna besökte byn med sina renar 1911. Per
Lundgren uppger att stämningen mellan lapparna och bönderna
var kylig, eftersom renarna förstörde ungskog och lägdor. Samerna besökte byn på nytt år 1986. Dessa samer var från Grans och
Svaipa samebyar.
Intill Vebomark finns det gåtfulla ortnamnet Kibbilia, som möjli
gen kan vara av samiskt ursprung. Andra namn i Vebomark som
kan tyda på samisk influens är Kottisberget och Kottismyran. Syd
väst om Vebomark ligger Lappkåtamyran. Söder om Vebomark
ligger byn Gunsmark, där sjön Lobbträsket på generalstabskartan
från cirka 1920 skrivs Lappträsket. Det är dock mycket möjligt
att namnformen är korrupt. På äldre lantmäterikartor skrivs nam
net Labbträsket. Möjligen kan namnet vara av samiskt ursprung
och innehålla ordet lobbal som betyder ’utvidgning av vattendrag’.
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Väster om Vebomark vid sjön Lövvattnet ligger Lappkåtabacken.
Där bodde lappar enligt traditionen, och deras renar betade i ber
gen vid Hötjärn. Än idag finns rester av en eldstad vid Lappkåta
backen. I en gård i Lövvattnet brukade lapparna samlas till guds
tjänst på söndagarna. Även samiska ortnamn eller ortnamn som
innehåller lapp finns mellan Burträskåsen och Lövånger. Längre
åt öster och i närheten av Lövångers samhälle ligger Broänge och
där finns namnen Lappkåtamyran och Lappkåtaberget. År 1737
dog Kerstin Andersdotter, lappmannen Anders Anderssons moder,
”å Broändans skog i kojan”, cirka 87 år gammal.55 Anders Anders
son var från trakten av Skeppträsket vid Malå och hade 1733 varit
profoss i Skellefteå socken.
Cirka en mil norr om denna plats ligger Hökmarksberget. En av de
nordliga topparna heter Kåtaberget. På 1870-talet hade två lappfa
miljer slagit sig ner på platsen. Från Hökmark begav sig två bröder
Eriksson upp till dem för att hälsa på och medförde en bytta fil
och lite potatis och annat ätbart som present. De blev hjärtligt väl
komnade och förärades vid avfärden ett stycke renkött.56
Öster om Bursiljum finns två fångstgropssystem, varav det ena
består av åtta fångstgropar. På åsen mellan Burträsket och Lapp
vattnet finns två fångstgropar. En del av åsen i Lappvattnet kallas
för Trollåsen.
BOSÄTTNINGEN I LAPPVATTNET.
I Lappvattnet vid Burträsk fanns 1539 ett hemman som ägdes av
Erik Olsson som var bonde på gården 1539-1561. De allra flesta
åren redovisas han under den stora byn Burträsk, som omfattade
all bebyggelse runt sjön Burträsket, det vill säga Åbyn, Gammelbyn, Moren, Bodbyn, Kvarnriset och Lappvattnet. Gården hade år
1543 14 spannland åker, 2,2 hektar samt 20 lass äng. Erik Ols
son var nämndeman på tinget 1539-1549. År 1553 hade han ett
fjällträskfiske i Lappselet, som ligger i Risåns dalgång. År 1548
delades hemmanet, och sonen Holger Eriksson blev ägare till halva
hemmanet. Hemmanet redovisades 1558 under Ytterbyn som var
en benämning på Bodbyn samt bosättningarna i Lappvattnet och
Kvarnriset. Erik Olssons hemman var 1559 på sex och ett halvt
markland, det vill säga något större än Holger Erikssons hemman.
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Sonen Olof Ersson (Holger Erikssons bror) tog över fadershemma
net 1561. Enligt Johannes Bureus var han gift med Mariet Nilsdotter från Falmark 10, och makarna hade barnen Margareta som
var gift med Per Svensson i Lappvik i Lövångers socken, Karin som
var gift med Torfast Olsson i Svensbyn i Piteå socken, Kerstin som
var gift med Erik Ersson i Öndebyn i Bygdeå socken, Hångel (en
variant av Holger) i Lappvattnet, Elisabet som var gift med Nils
Olsson i Hedensbyn, Erik som dog som barn, Mats som var död,
Lussi som var gift med Olof Jönsson i Avan i Lövångers socken,
Lisbet som var gift med Per Persson i Medie, Erik i Västanbyn
samt Sven Djäkne i Uppsala som var död när Bureus skrev släkt
krönikan cirka 1608.
På vintertinget 1570 fick Olof Ersson böta tio mark för att han
hade gjort ett ”förfiske” som låg ovanför kungens fiske och där
han fått lite ål. Fisket låg troligen i Bureälven. Vid Älvsborgs lösen
1571 ägde han 20 lod silver, 60 mark i pengar, två skålpund kop
par, 11 kor, fyra stutar om två år, tre kvigor om ett år, 32 får och
getter, fyra svin samt två hästar för 22 och en halv mark. Egendo
men värderades till 350 mark. Olof Ersson var birkarl 1590, det
vill säga han hade rätt att handla med samerna. Ar 1599 hade han
som en förgångsförmån 100 lod i silver.
Sonen Holger Olsson (som kallas Hångel av Bureus) ägde hem
manet från 1599 då han hade tio tunnors utsäde, 14 kor, en kviga,
25 får, tio unga får, två risbitar (unga getter), 13 getter, fem gamla
svin, sex unga svin, två hästar, ett sto samt 60 lod silver. I skatt
fick han betala två daler, tre mark, fem öre samt sex penningar. En
av hans hästar var ”utgammal”. År 1606 ägde Nils Ersson en del
av hemmanet så att det fanns tre gårdar i Lappvattnet.
Holger Eriksson som var en son till Erik Olsson blev 1548 ägare
till halva hemmanet. Han var endast ägare till 1552 och tycks
sedan ha avlidit. Hans änka hustru Karin ägde gården i hjälpskattelängden 1553, då hon hade tio kor. Karin tycks gifta om sig med
Nils Jakobsson, som ägde gården från 1554 och fortfarande 1580.
Enligt Johannes Bureus var han en son till Jakob Mosesson på Fäl
lan 1 i Lövångers socken. Nils Jakobsson skulle enligt Bureus ha
varit äldste son till denne Jakob Mosesson och född utom äkten-
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skåpet, så kallad oäkta son. Nils Jakobsson hade enligt Johannes
Bureus barnen Moses i Burträsk, Ingrid som var gift med Olof
Larsson i Brände, Kälug som var gift med Olof Andersson i Ultervattnet i Bygdeå socken, samt Malin som var gift med Hans Ols
son i Tåme.
År 1559 var gården på sex markland, vilket motsvarar halva area
len från 1543. Vid Älvsborgs lösen 1571 hade Nils Jakobsson tio
lod i silver, 50 mark i pengar, två skålpund koppar, sju kor, två
stutar om 2 år, en stut om ett år, ett antal får och getter, tre svin
samt en häst för 13 mark. Egendomen värderades till 228 mark.
Nils Jakobsson fick 1554 bota tre mark för mökränkning. År 1570
fick han böta tio mark för att han sålt en korsräv under förbju
den tid. Även räven blev konfiskerad. I samband med detta mål är
namnet Lappvattnet belagt för första gången, i formerna ”lappe
uat” och ”lappe uatn”.
Per Holgersson, som var en son till Holger Eriksson, tog över en
del av hemmanet 1571 och ägde sedan hela hemmanet åtminstone
till 1606. Han blev en förmögen man och hade 1599 14 tunnors
utsäde, 19 kor, fem kvigor, en tjur, 12 får, tre unga får, två risbitar,
åtta getter, tre gamla svin, sex unga svin, två hästar, ett sto samt
100 lod i silver.
Lappvattnet är en intressant plats på 1500-talet, med en familj där
huvudmannen är birkarl. Eftersom byn ligger vid den långsträckta
åsen som sträcker sig från trakten av Sorsele ner till havet vid
Ånäset, verkar samerna ha passerat byn under vintern. På den här
tiden hade inte samerna tama renhjordar utan de kom troligen ner
till kusten för att jaga och fiska. Gården hade sitt fjällträskfiske vid
Lappselet vid Risån, vilket också antyder att samerna vistats där.
Döttrarna till Olof Ersson gifter sig med bönder och handelsmän
som bor vid andra åsar, såsom Olof Jönsson i Avan i Lövångers
socken som bodde nära samma ås som passerar Lappvattnet. En
annan dotter var gift med Per Svensson i Lappvik, som ligger nära
den ås som passerar Bureå. Det är kanske ingen tillfällighet att
ordet lapp- även ingår i detta bynamn. Släkten var förmögen och
tydligen inflytelserik. Ett tecken på detta är att barn gifter sig i
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andra socknar såsom Lövånger, Bygdeå och Piteå. Sonen Sven
Djäkne, som tydligen hade en utbildning, bodde i Uppsala. Lapp
vattnet tycks alltså på 1500-talet ha varit en kontaktpunkt mellan
kustens bönder och inlandets samer, troligen på grund av att samerna sannolikt har färdats efter åsarna och sandhedarna.
ÅSEN PÅ ÖMSE SIDOR AV STORA BYGDETRÄSKET
En ås som kan betecknas som en avstickare till Burträskåsen är
den ås som börjar cirka 12 kilometer söder om Kattisträsk vid
Burträskåsen. Åsen börjar ungefär vid den punkt där norra stam
banan passerar Risån och fortsätter sedan genom byn Åsen som
under början av 1600-talet kallades Trollåsen (ett namn som även
Risåträsk vid Risån tycks ha haft) och fortsätter längs Sikån förbi
Villvattnet, och sedan fram till Stora Bygdeträsket. Sedan fortsät
ter åsen och sandiga områden längs Rickleån från åns utlopp ur
Stora Bygdeträsket och till åns mynning vid Rickleå och vid Byg
deå kyrka.
Efter leden ligger många sjönamn som slutar på -vattnet. Nära
Nysätra kyrka i Ånäset finns de intressanta ortnamnen Hertsånger
och Björkön vid Skäran. Platsen kan under lång tid ha varit en
viktig handelsplats och en plats där olika kulturer möttes.
Cirka åtta kilometer uppströms Risån finns ett sel som kallas

Lappselet och som kan ha varit en mötesplats mellan samerna
och kustbefolkningen. Namnet är belagt redan 1553. Längs västra
delen av åsen finns gamla byar som tycks ha placerats i anslutning
till åsen. Byn Åsen (som äldst kallas Trollåsen) finns i början av
1600-talet. Villvattnet finns redan 1539. Möjligen kan åsens gamla
namn vara just Trollåsen.
Den 9 mars 1967 fanns en grupp samer ur Släppejauregruppen
och Käppejauregruppen ur Malå sameby vid Villvattnet. 57 Norr
om byn Åsen ligger Lappkåtakläppen. Öster om Villvattnet finns
namnet Lappstuguforsen.
Ett område som troligen haft kontakt med åsen ligger på östra
sidan av Stora Bygdeträsket. I Bygdeträsk fanns år 1543 en köp
man, Måns Håkansson, som bodde på Edet, den smala landtung

47

an mellan sjöarna Göksjön och Andersvattnet. Vid gården rann
en bäck som gick mellan dessa sjöar. Måns Håkansson fick skatta
16 öre i köpmanspengar. Summan var stor och andra personer i
Västerbotten som erlade lika mycket var birkarlarna Olof Jonsson
i Bureå och Nils Jonsson i Ersnäs i Luleå socken. Därför är det inte
osannolikt att Måns Håkansson var birkarl.
I sjön Göksjön vid Bygdeträsk finns en ö som heter Björkön, och
namnet är belagt redan 1702. Vid kusten finns många namn på
Björkö-, där det finns indicier för att de varit handelsöar. Kan
ske har dessa handelsöar även funnits i inlandet? Öster om byn
finns gamla namn på Lapp-, bland annat Storlappsjön (1664) och
två stycken Lillappsjön. I sjön Andersvattnet finns namnet Lapp
holmen och i byn Bygdeträsk Lappkåtakläppen. I detta område
har Anders Huggert vid Västerbottens museum upptäckt en tro
lig samisk offerplats på berget Tjärnmyrberget. I byn Svarttjärn
intill detta område finns namnen Lappgrubban, Lappbacken samt
två tjärnar som heter Koppistjärnen. Sydost om byn Bygdeträsk
finns likaså Stor-Lappsjön och Lill-Lappsjön. Sedan finns några
namn som ligger ner mot Rickleån och det sandiga område som
ligger mellan Bygdsiljum och Rickleåns mynning i havet. Här finns
namnen Lapptjärn, Santomyrberget, Lill-Korpen och Stor-Korpen. I samma område vid den dalgång som leder ner mot Flarken
i Nysätra socken finns de gåtfulla namnen Ortoliden (1788) och
Jerusalen (1656) som möjligen kan ha en samisk koppling. Jerusalen kan dock vara ett tidigt uppkallelsenamn och uppkallat efter
Jerusalem. Enligt uppgift så flyttar samer idag längs Flarkåns dal
gång ner till Skärans by vid havet. Denna led kan under lång tid ha
varit en viktig kommunikationsled mellan kust och inland.
Mellan Åsen och Långvattnet finns flera stora fångstgropssystem,
bland annat vid Kammen norr om Åsträsket, något norr därom
vid Klövrarna samt vid Kammen intill Risån där åsen slutar. Stora
delar av området med fångstgropar kallas Renliden. I närheten
finns Renmyran, Rengårdstjärnen och Lilla Rengårdstjärnen. I byn
Åsen finns traditioner om lappgravar inne i byn.58
BYN TROLLÅSEN ELLER ÅSEN
År 1577 bodde Hans Mårtensson i Trollåsen, och namnet syftar
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möjligen på en bosättning vid sjön Risåträsk. I Trollåsen fanns
1608 två bönder varav den ene, Nils Eriksson, verkar ha bott i
Åsen. Nästa gång bosättningen i Åsen redovisas är först 1632 och
därefter går bosättningen att följa utan avbrott. Byn kallades från
början Trollåsen, men förleden Troll- försvann sedan, möjligen för
att den gav mindre angenäma associationer. I skattelängder och
domstolshandlingar räknas byn in under den stora byn Villvattnet.
I kyrkoarkivet redovisas byn under namnet Åsen. På 1670-talet
delades det ursprungliga hemmanet Åsen 2 (även kallat Villvattnet
6 eller Åsen 6), och byn fick nu två gårdar. Det nya hemmanet kalllades Villvattnet 5 eller Åsen 5 och senare Åsen 1. Gårdarna i byn
förefaller ha varit välbärgade under 1700-talet med en kreaturs
besättning av en häst, tio kor och 20 småkreatur. Sannolikt har
folket haft kontakt med samerna, eftersom man använder notrep
av grantågor, det som i bouppteckningar kallas för ”bastrep”. I sin
ägo har man även renskinn som används som sängkläder. Gården
Åsen 2 hade 1739 fem renskinn med denna användning.59
Intill åsen som går norrut från Åsträsket finns ett stort system av
fångstgropar. Det är oklart under vilken tid som anläggningen har

Foto 6. Kammen i Ästräsket är en del av åsen som sticker upp ur sjön.
Foto: Jan-Erik Granström, 1953.
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använts och om bönderna i Åsen har fångat ren där under 1700talet och 1800-talet. I domböcker finns uppgifter om att bönder
fångat ren i fångstgropar i norra Västerbotten från mitten av 1600talet till i början av 1700-talet.
SANDHEDARNA VID SKELLEFTEÄLVENS NEDRE LOPP
Någon åssträckning gick inte fram till Skellefteå kyrka, men en
mil väster om kyrkan kom Bureåsen söderifrån fram till Skellefteälven och svängde sedan västerut. Men från Medie och österut
mot kyrkan fanns stora sandhedar som även de fungerat som kommunikationsstråk. De finns på bägge sidor om Skellefteälven.
Den översta fjärdingen i Skellefteå socken hade sitt centrum vid
Skellefteå kyrka. Hit upp kunde havets fartyg gå och en omlast
ning skedde för de varor som skulle fraktas till inlandet. På platsen
korsade kustlandsvägen Skellefteälven med hjälp av en färja. För
bindelserna mot inlandet kan ha upprätthållits med mindre båtar
efter älven. Under 1600-talet finns väg från kyrkan till Norsjö.
Förbindelsen till Arvidsjaur gick då med en väg från Frostkåge.
I ett tidigare skede, när landsvägarna inte var utbyggda, kan det
tänkas att även förbindelserna mot Arvidsjaur gick med båt efter
Skellefteälven. På grund av landhöjningen kunde havsgående båtar
inte längre gå upp till kyrkan. Det är ovisst om havsgående båtar
kunde gå upp till kyrkan efter år 1600. Under 1500-talet fanns
köpmannakoncentrationer vid hamnlägena Storkåge och Bureå
samt i Falmark som låg nära Bureå. Under 1700-talet tycks Stor
kåge ha varit en viktig hamn för området vid socknens kyrka.
I nedre Skelleftedalen fanns en bebyggelsekoncentration som under
början av 1300-talet bör ha varit den största i Skellefteå socken.60
Bebyggelsekoncentrationen och knytpunkten mellan havskommunikationer och vattenled mot inlandet bör vara de faktorer som
legat bakom etableringen av detta centrum i Skellefteå socken.
Från kyrkan fanns troligen tidigt en väg som gick till Medie och
därefter vidare till älvdalens viktigaste laxfiske vid Bomansforsen,
som ligger intill den nutida byn Krångfors.
Efter sandhedarna från Medie färdades sannolikt grupper av
samer fram till Skellefteå kyrka. Medie byamän stämde 1840
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samerna Lars Klemetsson, Klemet Larsson, Hans Hansson, Nils
Sjulsson, Jonas Hansson, Sjul Klemetsson och Lars Persson från
Arvidsjaur för att deras renar betat på byns marker under denna
vinter. Byamännen ville ha 11 riksdaler riksgälds för betet. Det är
inte känt hur målet slutade.61 Lars Klemetsson och Klemet Lars
son kom troligen från Levattnet, Hans Hansson från Sejejaur, Nils
Sjulsson från Hjertejaur, Jonas Hansson och Sjul Klemetsson från
Jervesjaur samt Lars Persson från Bekkertjaur. Samtliga kom från
lappskatteland som låg nära Skellefteälven och det stråk av sand
hedar som fanns där.

Bil Tätorter
# Lappnamn och samiska namn
/\y Renflyttningsleder

Karta 4. Äsarna i norra Skelleftebygden samer.

På Sörböle, sydost om kyrkan, finns några äldre namn med samisk
koppling som Lapphällan och Lapphugget (1699). Under slutet av
1700-talet uppstod en relativt stor och livskraftig samisk bosätt
ning i Stämningsgården vid kyrkan och Prästbordet. I Stämningsgården finns många namn på Lapp- såsom Lappgatun, Lapp-Neck
{Stor- och Lillappneck 1825), Lappmorrådningen (1825) och
Lappmyran (1825). Ett samiskt namn är sannolikt Gocktis som
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är en beteckning på kvarnområdet Orrbyströmmen eller Lindalm
ström. I grannbyn Degerbyn finns namnen Lappkåtaängen (1801),
Lappstan och Lappberget. De första samerna i Stämningsgården
kom från Rans och Grans samebyar i Sorsele.
Nordost om Stämningsgården och norr om Prästbordet finns ett
stråk av sandig mark som går fram till Boviken. Även detta område
kan ha varit intressant som kommunikationsstråk. Strax väster om
byn Boviken ligger Lappraningen (1796). I Boviken nämns namnet
Kapellskär år 1704 på en karta över byn. Kapellet kan ha varit en
plats där åsvägen mötte havet och en utbytesplats fanns.
Sandig mark fortsatte öster om Skellefteå kyrka och följde norra
stranden av Skellefteälven ner till älvens mynning vid Ursviken.
Vid nuvarande Skelleftehamn finns namnet Kurjoviken (Kurjen
1821, Kurjoviken 1849, Kurrjan eller Skuruviken 1859, i ett annat
dokument 1859 skrivs namnet Kurjan) som kan vara av samiskt
ursprung. Det dialektala uttalet är Kurivik, till exempel i Kurivikshåle. Kurjen som gett namn åt Kurjoviken betecknades 1821
som ett nybruk och det skulle troligen disponeras av lotsarna.62
Vid militärernas rekognosering 1811 kallas inloppet till Kurjovi
ken för Lappstrupen. På kartan visas även Lappstryckgrundet. På
en karta över lotsarnas tilltänkta mark i Yttre Ursviken från 1821
nämns ett grund som heter ”Lapp Stryck gründet”. Lappstrupen
och Kurjoviken finns kvar som namn än idag medan Lappstryck
grundet kallas Erikslund och ligger uppe på land. År 1859 fanns
väster om Kurjoviken, vid nuvarande Sundgrundsbron Lappviken.
Namnet lever än idag. På södra sidan av älven fortsätter sandom
rådet fram till Hedensbyn.
DRÄNGSMARKSÅSEN MED FROSTKÅGE OCH STORKÅGE
I Norrfjärdingen låg ett centrum i Frostkåge/Storkåge. I Frostkåge
kom under 1600-talet vägen från Arvidsjaurs kyrka fram till kust
landsvägen. I byn fanns gästgiveri, och lokaliseringsfaktorn kan
ha varit den viktiga vägkorsning som låg här. Gästgiveriet finns
belagt i Frostkåge från 1660-talet. Innan dess låg gästgiveriet i
Storkåge, där det inrättades 1642. Det finns omnämnt i Storkåge
ännu 1654. Vägen till Arvidsjaur finns första gången dokumente
rad på en karta från 1638, men kan ha funnits redan från slutet av
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1500-talet, när det inrättades ett kapell i Arvidsjaur. Anledningen
till att vägen fick den här sträckningen är sannolikt den rullstensås
som går från havet öster om Östanbäck och sedan över Östanbäck,
Ostvik, Frostkåge, Drängsmark, Lillkågeträsk, Degerträsk, Gran
berg, Kåtaselet och vidare upp till Arvidsjaur längs Byskeälven.
Åsen fortsatte förbi Arvidsjaur och grenade sig sedan i två delar,
som bägge gick till Arjeplog. Under början av 1640-talet bröts en
väg från Arvidsjaursvägen till Avaviken. Vägen gick troligen från
Granberg över Ullbergsträsk och fram till Upplandsgränsen söder
om Sjuberget.63 Från Drängsmarksåsen väster om Drängsmark går
ett sandigt parti söderut mot bosättningen Kusmarksliden. Möj
ligen har sandheden fungerat som väg för samer. Under slutet av
1700-talet och hela 1800-talet finns en samisk bosättning i Kusmark. Men det går även från åsen väster om Lillkågeträsk ett san
digt stråk som följer Kågeälven genom Storkågeträsket och vidare
förbi Häbbersfors och ner till Kusmark. Rullstensåsen har troligen
fungerat som en kommunikationsled även före 1500-talet.
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Under åren omkring 1830 förekom flera fall av renstölder längs
åsen mellan Degerträsk och Kåtaselet. De genomfördes av Anders
Slumpare i Hobergsliden och hans dräng Anders Gers. Den same
som drabbades av stölderna var Per Andersson från Tjakktjaur
(Lappträsk) i Arvidsjaur. I denna trakt går åsen fram vid Alsån,
där det finns rester av en kavelbro som är annorlunda byggd än
andra kavelbroar. Kavlarna är lagda i vägens längdriktning, och
inte tvärs över vägen. Lämningarna är registrerade under RAÄ
Jörn 1 och 2. Jägmästare Per André i Skellefteå uppger att i detta
område är åsen mycket hög och han tror inte att man åkt ren och
ackja uppe på åsen. Man bör i stället ha åkt längs lägre partier vid
sidan av åsen. Kartan från 1638 över leden mellan Skellefteå och
Arvidsjaurs kyrka visar två broar vid ett vattendrag som skulle
kunna tolkas som Byskeälven. Per André ställer sig frågande till
att vattendraget är Byskeälven, som har en mycket kraftig vårflod.
Vattendraget skulle dock kunna vara Alsån.64

Foto 7. Kavelbro på vägen till Snorum. Foto: Ernst Westerlund, 1970.
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Gamla ortnamn som innehåller ordet lapp finns vid Östanbäck,
och kanske är bakgrunden denna led mellan Lappland och kusten.
Namnet Lappviken finns på 1702-03 års karta över Ostvik och
Östanbäck. Platsen ligger vid havet där åsen kommer fram. Under
1500-talet finns birkarlar i Östanbäck och Storkåge som ligger
intill rullstensåsen.
I Drängsmark finns flera namn på Lapp-, men det är oklart om
dessa namn är gamla eller om de tillhör den samiska bosättning
som fanns i byn från slutet av 1700-talet. Några namn är Lappslyet, Lappberget och Lappkåtaberget. Söder om Ostträsket fanns
1794 namnet Lill-Lappänget. Vid Lappslyet finns ett system med
fångstgropar. I närheten ligger Lappberget där Ernst Westerlund
har beskrivit några märkliga fornlämningar:
Det finns en egendomlig samling små stenrösen, som ligger
intill vägen Drängsmark-Kusmark, öster om Tallhammar.
Såvitt man vet saknar de direkta motsvarigheter på annat

Foto 8. Fynd 1950 i ”lappgrav”.
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håll. Det är ett 30-tal rösen och de ligger mycket tätt på
Lappbergets utlöpare mot sydost, alldeles intill en sank myr
och i skogbeväxt terräng, ganska bemängd med blocksten.
Dessa smårösen är inte så omsorgsfullt byggda som de vanliga
gravrösena. Sedan gamla tider har de ansetts vara av lapskt
ursprung. Ett par rösen öppnades 1950, och 1957 och 1963
företogs under ledning av Ernst Manker och Ernst Westerlund en undersökning av ett flertal av rösena, som visade sig
innehålla ett mycket underligt inventarium.
I Ostvik norr om Ostträsket finns namnet Lappgärdan, som har
sitt namn efter en samisk bosättning på 1800-talet. Vid havet öster
om Östanbäck finns namnet Lappviken, som tidigare omnämnts.
Vid denna plats finns renbete idag. Enligt en muntlig uppgift har
samer bott här året om, men det är oklart om det är på 1800talet eller långt tidigare.65 Intill Lappviken finns indikationer på
en gammal hamn, som kan vara så gammal som från vikingati
den. Hamnen indikeras av namn som Lilla Hamnträsket och Stora

Foto 9. Asen i Östanbäck. Foto: Peter Lilja.
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Hamnträsket och ligger nedanför 10-meterskurvan. Vid denna
tidpunkt fanns en långsträckt vik som bör ha varit en god hamn.
Dessa skyddade hamnar som låg långt in i en vik brukade benäm
nas ”modermagar”. Hamnen studeras nu av Peter Gustafsson i
Skellefteå och Bernt Andersson i Östanbäck. Möjligen finns något
sammanhang med Lappviken.
Kattisholmen intill Frostkåge kallades på sockenkartan från 1664
för Kappelskär, så där har förmodligen legat ett kapell. Platsen kan
ha fungerat som en mötesplats, där åsvägen slutade och havskommunikationerna tog vid. Kattisholmen fungerade på 1830-talet
som upplagsplats för järnmalm som skulle fraktas från Näsbergets
gruva vid Myrheden till Robertsfors bruk. På fastlandssidan fanns
en hamn i Boviken. Från vägen som gick västerut från Frostkåge
gick en väg till Fällfors, där det fanns ett viktigt laxfiske. Troli
gen är det samma fiske som ägdes av Helgeandshuset i Stockholm
från 1337. Tidigare hade det ägts av stormannen Gudlav Bilder
i Sollefteå. Fortfarande åren 1552-53 fick Helgeandshuset 10-15
spickelaxar från fisket i Byskeälven. Aren 1554-57 brukades fisket
av Fällfors byamän, som till kronan fick betala skatt som uppgick
till 15-30 spickelaxar årligen. Fisket blev kronofiske 1558. I Fäll
fors kallas idag en av holmarna för Jungfruholmen, och namnet
kan syfta på en kyrklig närvaro på platsen. Namnet finns dock
inte belagt i äldre källmaterial.66 På 1702 års karta skrivs namnet
”Källingsholmen”.
En annan indikation av ett centrum vid Kågefjärden kan vara
namnen Stor- och Lillsnäckhamnen som ligger nära Kågefjärdens
mynning. Namnen anses syfta på fartygstypen snäcka som använ
des i det medeltida sjöförsvaret ledungen.
I Storkåge fanns en köpmannakoncentration under 1500-talet,
och på 1620-talet inrättades i byn en sommarmarknad som
ägde bestånd till slutet av 1700-talet. Ett intressant namn i byn
är Björkön. Öar med namnet Björkön kan som tidigare nämnts
enligt vissa forskare vara gamla handelsplatser där den medeltida
handelslagen, Bjärköarätten, gällde. Tolkningen är dock inte oom
stridd. Christer Westerdahl påpekar att det är svårt att skilja på
namn som har bakgrunden i att bjärköarätten tillämpades på ön
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och namn som bara visar att det växer gott om björk på stället.
Om det går att på något sätt göra det troligt att vissa Björkö-namn
faktiskt har med särskild jurisdiktion och bjärköarätt att göra så
kan detta enbart stödjas på annan bevisföring än ortnamnsforskning. Westerdahl menar att de norrländska Björkö-namnen ännu
är omöjliga att tolka som uppkallelsenamn efter bjärköarätten.67
Jörn Sandnes menar att namnen Bjarköy, Bjerköy/Björköy längs
norska kusten har som bakgrund att det växte (rikligt med) björk
på öarna.68 Andra namn i Västerbotten som innehåller Björkö är
Björkön vid Skäran i Nysätra socken samt Björkön vid Sävarfjärden, vilket finns upptaget på militärens rekognoseringskarta från
1810. År 1549 fanns två landsköpmän i Sävar. Björkön vid Skäran
ligger nära den plats där Burträskåsen kommer fram till havet och
Björkön vid Sävarfjärden ligger på den plats där Sävaråsen kom
mer fram till havet. Även Björkön i Storkåge och i Bureå ligger på
platser där åsar kommer fram till havet.
Under 1700-talet tycks Storkåge ha varit den viktigaste hamnen
för det sockencentrum som fanns vid Skellefteå kyrka. Detta handelscentrum i Storkåge har sannolikt som grund den goda hamnen
samt läget i närheten av den ås som går mellan Arjeplog och Öst
anbäck. Någon gång under mitten eller senare delen av 1700-talet
byggdes en väg mellan Ersmark och Storkåge och Kågedalsvägen
kom då fram i Storkåge. Tidigare gick all vägtrafik från Ersmark
och byarna väster därom, söderut från Ersmark och kom fram i
Stämningsgården intill sockenkyrkan. På grund av de nybyggen
som anlades i övre Kågedalen från 1767 och framåt fick området
en väg.
Det kommunikationsnav som låg vid Frostkåge/Storkåge verkade
sedan försvagas. När Nasafjälls gruva lades ner 1659 verkade vägen
mot lappmarken förlora sin betydelse. Men vägen fanns dock kvar
1752-53, enligt en karta över gränsen mellan Lappland och Skel
lefteå socken.69 När gruvdriften återupptogs 1771 gick vägen från
Skellefteå kyrka västerut och över byarna Bjurvattnet, Hornsträsk,
Missenträsk och Glommersträsk. Storkåge förlorade sin marknads
plats i slutet av 1700-talet och vid samma tid fanns Bockholmen
dokumenterad som en viktig lastageplats vid Skellefteälvens myn
ning. Detta kan ha försvagat ställningen för Storkåge.
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Storkåge kan ha varit ett kommunikationsnav under lång tid. Här
kan påminnas om Storkågefyndet från tiden 300-500 e Kr, som
innehåller smycken med baltiskt ursprung. Fyndet kan dock vara
ett enstaka fynd.
En annan plats som kallas Lappviken ligger vid Kåtaselet, vid
Drängsmarksåsen några kilometer öster om gränsen mot Lapp
land. På platsen finns en husgrund 11 x 7 meter, som genom fynd
av importerade föremål är unik för övre Norrlands inland. I huset
som varit timrat, finns två rum, en smedja med stensatt källarut
rymme och en stalldel. Bland fynden finns brons- och järnföremål
från smidesverksamheten, ett mynt från Sten Sture d.ä.:s tid, cirka
år 1500, och en örtug, det vill säga ett räknemynt med lågt värde,
från slutet av 1400-talet. Fynd av pottkakel tyder på en välbyggd
värmeanläggning.70 Platsen har bland annat tolkats som en utbytesplats mellan samerna och kustborna. Intill Lappviken på södra
sidan av Garaselet finns fynd från en lång tidsrymd, från 6000 f
Kr in i nutid.
Området vid Lappviken, Kåtaselet, Ulriksberg och Kaxliden är ett
gammalt samiskt område som tillhörde Kåtaselets lappskatteland.
Att området har varit bebott av samer långt fram i tiden kan man
se av den mängd samiska ortnamn som finns i byarna Kåtaselet,
Hemberg, Ulriksberg och Kaxliden. (Se vidare under kapitlet om
nybyggena i Jörns socken i denna bok och i boken Skellefteå sock
en 1650-1790 s. 780-781). Flera av namnen har delvis översatts till
svenska och andra har förvanskats. Även öster om detta område
kan samernas närvaro skönjas. Inom Blankselet finns namnen
Kåtabergsmyran och Renvallmyran. På den sistnämnda fanns två
renvallar år 1808. Att detta område har en svagare samisk identi
tet ses av att namnen inte är på samiska utan det är svensktalande
som namngivit lokaler efter samer.
En färdväg med anslutning till Drängsmarksåsen har troligen gått
från trakten av Lillkågeträsk och följt Kågeälven över Storkågeträsk, Häbbersfors och ner till Kusmark.
I Kusmark fanns en relativt stor samisk bosättning i slutet av
1700-talet och under 1800-talet. Sträckan mellan Kågeträsk och
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Kusmark består av sandig mark enligt de nybyggesutsyningar som
gjordes under den här tiden. Här fanns även namn som Sandber
get och Storsandheden. I Kusmark fanns 1806 namnet Lappheden
som låg på ömse sidor av Bastubäcken väster om bykärnan.

Foto 10. Fångstgrop öster om Lillkågeträsk, 1952. Foto: Ernst Westerlund.

TÅMEÅSEN OCH TÅME
I Norrfjärdingen har Tåme varit en viktig plats från slutet av
1500-talet och till mitten av 1600-talet. Här fanns länsman och
gästgiveri. Ett intressant ortnamn vid byn är Korsholmen som
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finns på sockenkartan från 1664. I mitten av 1600-talet flyttades
dessa funktioner till Abyn, som blev platsen för länsman och gästgiveri. I Åbyn finns åren 1642-1740 ett kapell, och i Åbyn förlädes
1643 en saltstapel. En annan saltstapel fanns vid sockenkyrkan. I
Åbyn fanns en vägkorsning, där en kyrkväg från Gagsmark och
Källbomark kom fram till kustlandsvägen. I Gagsmark fanns en
stig som gick till Hemmingsmark i Piteå socken och som kallades
för Pitestigen. Enligt en tradition i Gagsmark skulle Karl IX ha
övernattat i byn.711 Hemmingsmark i Piteå socken finns uppgiften
att Karl IX skulle ha övernattat i den byn.72 Detta skulle då ha
skett år 1602. Dessa uppgifter kan peka på omständigheten att
vägen fortsatte norrut från Gagsmark till Piteå och att denna vägsträckning var äldre än kustlandsvägen eller en parallellväg till den
sistnämnda. En notis som kan syfta på denna väg finns från år
1616. Herr Olof som var kaplan i Bygdeå hade kommit till Källbo
mark och begärt att få leja en häst. När bonden vägrade hade han
misshandlat honom. Herr Olof var på väg till Tåme.73 Allt tyder på
att Herr Olof var på genomresa. Under mitten av 1800-talet fanns
ett förslag att dra kustlandsvägen över Gagsmark, men detta gick
inte igenom.
Kyrkoherde Carl Solander i Piteå socken som tjänstgjorde 1741-60
gjorde en anteckning som kan syfta på vägen och som idag finns i
kyrkoarkivet. ”Under den tiden Kyrkan var på den så kallade Kyrkobyn, har landsvägen gått genom Hemmingsmark och Svensbyn,
och så vidare dit, (till Kyrkobyn), sedan genom Böle till Sjuismark
och så till Ersnäs i Luleå.”74 Denna uppgift kan jämföras med
uppgiften från Gagsmark. En anledning till att vägen gick genom
Gagsmark och Hemmingsmark kan vara att kyrkan i Piteå tidi
gare låg längre upp efter Piteälven, vid Gamla Kyrkbyn, och då var
det bättre att färdas över Gagsmark än att åka genom kustbyarna.
Där blev ju vägen mera besvärlig på grund av öar och sund vid
Infjärden, Pitholmen och Häggholmen där Piteå stad ligger idag.
Om nu den äldsta landsvägen runt Bottniska viken gick över Gagsmark och Hemmingsmark, när lades den då om till nuvarande
sträckning? På kartan över vägarna till Nasafjäll från Piteå och
Skellefteå från 1638 går landsvägen ute vid kusten. Möjligen kan
en omläggning ha skett mellan 1602 och 1638. Men det kan även
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tänkas att vägen över Gagsmark och Hemmingsmark var en parallellväg till kustvägen eller alternativt att landsvägen gick över Gags
mark och Hemmingsmark under den tid Piteå kyrka låg i Gamla
Kyrkbyn, det vill säga fram till 1400-talet. I Gagsmark finns nam
net Borgarknabben som ligger vid gamla vintervägen mot Piteå.
Där rastade borgarna (Piteköpmännen) på sina marknadsresor till
och från Skellefteå.75
Grunden för att ett centrum etableras i Tåme och i Åbyn kan vara
den viktiga korsväg som finns i Åbyn. Men innan vägkorsning
en fanns i Åbyn har rullstensåsen som kom fram till Tåme varit
viktig för kommunikationerna. Den gick västerut från Tåme och
passerade Tåmeträsk och Finnträsk samt kom fram vid Åbyälven
vid Norrfors. Sedan fortsatte åsen upp efter Åbyälven till Arvidsjaurssjön och vidare västerut längs Piteälven. Denna rullstensås
kan ha varit en gammal led mellan Lappmarken och kusten. En
rullstensås gick även från Tåmeträsk och västerut till Seiet vid Byskeälven. Från Tåme finns flera arkeologiska fynd som kan indi
kera att byn var en viktig plats redan under vikingatiden. Från byn
finns en oval spännbuckla från 900-talet som hittades år 1881 i
Skånberget mellan Tåme och Åbyn. Spännbucklan anses vara
en typisk skandinavisk produkt. Från Tåme finns även ett fynd
av en slädmede som enligt ett pollenprov dateras till vikingatid.
I byn har även hittats en örring av brons som är halvmånformig
och typen går tillbaka till bysantinska former under 1000-talet.
Ringen hittades 1959 i ett potatisland norr om åsen men strax
söder om Tåmeälven, och platsen låg på 1000-talet i strandkanten.
I närheten ska även en spjutspets och ett mynt ha hittats. Enligt
uppgifter ska en gårdstomt ha legat på platsen. Fornlämningsplatsen har beteckningen Byske RAÄ 346. Inga Serning har visat att
örringen har motsvarigheter i de samiska offerplatsfynden och bör
ses mot bakgrunden av karelsk handel i Norrland. Här kan vi se
att olika kulturer lämnat avtryck i Tåme under vikingatiden, i det
område där den kulturgräns som benämns Byskegränsen antagits
gå. Det intressanta med fyndplatsen för örringen är att den ligger
strax norr om gården Tåme nr 1 som fanns redan 1539. En fråga
är om det funnits en bosättningskontinuitet på platsen ända från
vikingatiden och fram till nutid.76
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Foto 11. Gammal bebyggelse på Tåmeåsen. I förgrunden låg enligt traditionen
den äldsta gården i Tåme. Intill har gården Tåme 1 legat åtminstone sedan
1500-talet. Bilden är tagen från väster. Foto: Ernst Westerlund, 1953.

I Tåme bodde under 1500-talet storköpmannen Olof Andersson,
kallad Tåmefursten. Johannes Bureus kallar honom birkarl, och
troligen har samerna färdats till och från kusten längs rullstensåsen
genom Tåme. Ar 1602 fick Olof Andersson i uppdrag av Karl IX
att från samerna köpa in 40 renar som kronan skulle använda för
transporter. Som betalning fick Olof Andersson 20 tunnor korn.
Det kan tänkas att samerna inte fanns så långt från Olof Anders
sons gård i Tåme. En bit väster om Finnträsk som ligger väster om
Tåme ligger Rengårdsberget, Rengårdsmyran, Rengårdstjärnen
och kronoparken Rengårdsheden. Vid Kälfors intill Finnträsk lig
ger Lappkåtakläppen och vid Rajmyran i Finnträsk ligger Lappkåtagället. Sjulänget som ligger väster om Tåme kan ha en samisk
koppling.
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OMRÅDET MELLAN GAGSMARK OCH KINNBÄCK
I Byskeområdet går den gamla gränsen mellan finskt och nordiskt.
Ortnamnen Gagsmark och Källbomark har i skrivningarna en
vacklan mellan g och k i slutet av 1500-talet. (Se Bönder och gårdar
i Skellefteå socken 1539-1650 s. 5 och 10). Man kan ställa frågan
om en finsk påverkan kan ligga bakom denna vacklan. Lars-Erik
Edlund anser att Kinnbäck troligen är ett finskt namn som kan
sättas i förbindelse med det finska namnet Kiiminki, Kiiminginjoki
som avser en älv i närheten av Uleåborg. De äldsta skrivningarna
av namnet är Kimmingebeck (1539), Kijmmingebeck (1543) och
Kimingebeeck (1546). En fiskeplats vid Kinnbäck heter ”Kymmingh Nässet” på 1550- och 1560-talen. Namnet Kiiminki inne
håller basmorfemet kiima ’brunst, fågellek’ och samma ord ingår i
Kinnbäck där efterleden senare har översatts till svenska.77
Tre sjöar med namnet Finnträsk finns i området. Sjöarna kan vara
namngivna av nordisktalande som bodde söder om området och
innebörden kan vara att finnar nyttjade sjöarna. Det finns i detta
område även en samisk influens. Namnet Kuljomyran (1781) vid
Brännäs ligger nära Gagsmark. Det är dock oklart om namnet är
gammalt eller om det tillhör en samisk inflyttning under 1700talet. På Stavsjöheden, två kilometer öster om Gagsmark ligger en
förmodad samisk offerplats.78
Ett sandigt område går längs Tvärån från gränsen till Norrbotten
och ner till byn Tväråfors. I detta område finns några namn på ren,
Storrentjärnen och Storrenen (Stor Rena) som tidigast är belagda
1826. Om nu inte namnet syftar på ren i betydelsen ’smal mark
remsa’, t.ex. vägren och åkerren. Intill Finnträsket vid gränsen mot
Norrbotten ligger Rengårdstjärnen (skrivs 1702 Ren gåls kärn). En
vik av Finnträsket som ligger inom Norrbotten heter Lappviken.
Väster om Gagsmark och norr om Båtfors ligger Lappkåtaheden. I
detta område och vidare ner mot Kinnbäck vid kusten samt söde
rut mot Åbyn och Tåmeåsen finns ett stort antal fornlämningar,
främst härdar. Här finns även namn på ren såsom Renholmen
(1664) vid Åbyälvens mynning och kanske ön Rönnskär (1557)
i havsbandet som vissa år skrivs Renskär (1559 Renesker, 1560
Reeneskär). Orden ren och rönn uttalas i dialekten nästan likadant,
”rain”, men i rönn är diftongen förlängd. Det här sandiga området
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fortsätter i några avbrutna områden på Norrbottens sida av grän
sen och ansluter högre upp till Tåmeåsen. Området vid Gagsmark
besöks idag av samebyarna Västra och Östra Kikkejaure.

Karta 6. Renholmen med varvsplatsen

1811.

Krigsarkivet.

I början av 1800-talet förflyttas tyngdpunkten i norrfjärdingen till
Byske. Där hade 1796 Ytterstfors finbladiga såg uppförts, som i
sin tur gav upphov till ett sågverkssamhälle. Sågverket komplet
terades på 1830-talet med ett glasbruk. Ytterstfors var därefter
egen församling 1838-1866 men återgick sedan till Skellefteå. Ar
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1875 blev Byske egen församling. Byn hade gästgivargård sedan
1736, men det är oklart när en väg började byggas från Byske och
västerut. Selets nybygge väster om Byske tillkom 1738, men enligt
ortstraditionen hade Seiet sin kyrkväg söderut över Drängsmark79.
Vägen västerut från Byske kanske byggdes först när Stensjön blev
nybygge 1778. Som nämnts ovan hade Fällfors en kyrkväg över
Norrlångträsk, Drängsmark och Frostkåge. Men fortfarande på
1830-talet verkar huvudvägen från Fällfors till kyrkan ha gått över
Drängsmark och Frostkåge.

RÖNNSKÄRS LOTSS1A1IÖN,

belägen pl en ö utanför Kinnbäcksfjärden nära
gränsen 'till Norrbotten, anlitas av fartyg pA ingående till PiteA. Kinnbäckxfjärden är en god och
rymlig nödhamn.

LA^^?AN^>^3°
'

Foto 12. Pite-Rönnskär på 1920-talet. Foto: Svenska Turistföreningen.

ANDRA SANDIGA OMRÅDEN
Inom Jörns socken finns en del sandiga områden som inte ingår i
åssystem. Bland annat har Mausjaurs sameby haft en flyttningsled
från Mausjaur och vidare förbi Grundträsk, Moräng, Svanträsk,
Lillträsk, Storträsk och till Högheden. Ett annat flyttningsstråk
var från Mausjaur och vidare till Sandträsk, Stenbacken, Petikträsk, Mossarotträsk, Högheden och fram till Fjällboda.80 År 1826
låg samen Sven Andersson från Arvidsjaur strax öster om Höghe
den med sin renhjord. Sven Andersson kan vara identisk med Sven
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Andersson f. 1754 från Betsatjaure, som ligger inom Mausjaurs
sameby.81
ÅSARNAS UTNYTTJANDE
Kanske får man se rullstensåsarna som uråldriga färdvägar mel
lan kusten och inlandet som använts av samer och nordisktalande
kustbor. Åsarna i kustlandet kanske kan ses som samiska kultur
korridorer, eftersom samiska lämningar i kustlandet finns grup
perade längs dessa.

Foto 13. Johan Larsson från Arjeplogs sameby (nuvarande Svaipa) vid
Stavalund intill Stavaträsket i början av 1920-talet.

När det gäller åsarna kan man se att de nyttjats av samerna under
lång tid. En del namn som börjar med Lapp- är gamla och finns
belagda mellan 1500-talet och början av 1700-talet. Andra namn
härrör från slutet av 1700-talet och 1800-talet. Därför kan man
se att åsarna har nyttjats under lång tid. Det är inte otroligt att
åsarna även brukats för färder mellan inlandet och kusten under
medeltiden och järnåldern. Denna fråga kan utvecklas när man
kan lägga in hela fornlämningsregistret över åsarna och då under
söka eventuellt samband. Samerna kan ha funnits vid kusten som
en fastboende befolkning där, eller också färdades de på åsarna
redan under järnåldern mellan inlandet och kusten.
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Hur har åsarna nyttjats för kommunikation? I södra Sverige har
forskning gjorts om åsarnas funktion som kommunikationsleder.
Adolf Schiick pekar på att i synnerhet i östra Svealand har åsarna
varit viktiga kommunikationsleder eftersom de går i nord-sydlig
riktning. Åsarna var lättframkomliga och påverkades obetydligt
vid kraftig nederbörd. Några viktiga exempel är Uppsalaåsen
och Brunkebergsåsen som varit betydelsefulla för uppkomsten av
städerna Uppsala och Stockholm. Åsen som passerar Svartån har
varit viktig för uppkomsten av staden Örebro.
Ett annat viktigt arbete om åsar har skrivits av Bengt Hesselman,
Långheden och Hälsingeskogen från 1930. Hesselman går igenom
olika färdvägar i Sverige och Norge som landsvägar, vintervägar och
vattenvägar och kan i ortnamnen rekonstruera äldre sträckningar.
Viktiga ortnamnselement vid gamla vägar är bland annat ed, bor
(i östra Mellansverige), stad, mo och stuga. Vägar kan ligga bakom
benämningar på skogar och fjäll som kan benämnas utifrån två
synpunkter: 1) efter målet för resan, till exempel Hälsingeskogen,
Fulufjäll (där vägen till Falun gick över), Kynnefjäll (Kornbornas
fjäll), Trundhatt (”Trönderberget”), 2) efter den tröttande längden
eller besvärligheten i övrigt av vägen över skogen eller fjället, till
exempel Sjumilaskogen eller Ödemården. Hesselman visar med
många exempel från östra Svealand att åsarna i äldre tid i mycket
stor utsträckning användes som vägar. Han redogör för olika bety
delser för ordet hed och hur ordet används i ortnamn.82
Jan Paul Strid skriver att:

”från äldsta tid har åsarna nyttjats i samfärdselns tjänst. Man
färdades uppe på åskrönen, där marken var jämförelsevis
plan, tallarna stod glest och snön lätt blåste bort. Att åsarna
ofta löper ganska rakt, mil efter mil genom landskapet, mins
kade inte deras användbarhet”.83
Eftersom åsarna är lättframkomliga under sommartid bör en vik
tig användning ha skett under sommaren. Det som komplicerar
frågan om hur åsarna använts i norra Sverige för kommunikatio
ner mellan inlandet och kusten är hur åsarna passar in i samernas
näringar. I Övre Norrland går åsarna i väst-östlig riktning, eller
snarare från nordväst mot sydost. Men även för samerna bör ett
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visst nyttjande av åsarna ha skett under sommaren, åtminstone i
äldre tid, det vill säga innan rennomadismen slog igenom. Men
även under rennomadismens tid kan samer som inte var renskötare
ha nyttjat åsvägarna, för att exempelvis ta sig till Bottenviken för
att nyttja havsfisket eller för att livnära sig i kustbygden med andra
sysslor.
Hösten var troligen en attraktiv tid för samerna att färdas efter
åsarna och följa vildrenarnas vandring. Gustaf Hallström skissar
ett scenario från slutet av järnåldern i Lövångers socken, där samer
på vandring efter vildrenar kommer till Lövångerskusten och där
träffar säljagande hälsingar och birkarlar. Hösten, när vildrenarna
kom till kusten, var även den bästa tiden för sälfångst.84 (Se vidare
nedan)
För färder med häst och släde kunde man tänka sig att resor vinter
tid längs åsarna vore besvärliga eftersom backarna gjorde resandet
tyngre. Därför kunde de bästa kommunikationsstråken ha varit
myrsträckningar och sjösträckningar. Där var marken jämn och
lättframkomlig.85 Men det kan även tänkas att åsarna inte var
besvärliga att använda vintertid. Om man väl var uppe på åsen så
var den förhållandevis jämn. Därför kanske åsarna var attraktiva
även vintertid. Kustborna kan ha nyttjat åsarna under sommaren.
En antydan om detta är att Drängsmarksåsen mellan Frostkåge
och Arvidsjaur användes som väg mellan Skellefteå och kyrkan i
Arvidsjaur, enligt den tidigare omnämnda kartan från 1638.
Sannolikt nyttjade samerna åsarna främst under vintern. Samerna
har tidigt tämjt renen för att användas till vintertransporter med
ackja. Enligt Kjell-Ake Aronsson kan detta ha skett så tidigt som
under 500-talet e Kr.86 Åsarna med anslutande sandhedar bör ha
varit ypperliga stråk för färder med ren och ackja under vintrarna,
eftersom det finns renbeten på dessa sträckor i sammanhängande
stråk. Samerna har sannolikt nyttjat färdvägarna vintertid när
man flyttade ner till kustlandet för att jaga och fiska. Fransman
nen Louis Henri de Loménie beskrev vintern 1655 ett sameläger
en och en halv mil väster om Umeå. Lägret bestod av ett flertal
familjer som bodde i tältkåtor. De hade kommit för att fiska och
jaga. Sannolikt har de kunnat använda sockenallmänningen till
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dessa näringar. Denna form av användning av kustlandet kanske
har varit vanligt hos samerna före rennomadismen.87 Ett exempel
på flyttande samer som under vintern varit ute på jakt finns även
från Petisträsk i Degerfors socken år 1729. (Se nedan)

Foto 14. Gamla vägar drogs ofta längs åsar eller sandhedar. Gamla vägen
genom Byske älvdal, ”Tjeruvägen”, söder om Hällfors. Foto: Ernst Westerlund.

Dessa marker förblev viktiga när rennomadismen slog igenom,
och nu som flyttningsvägar för renhjordarna. Men fram till senare
delen av 1700-talet hade inte samerna tillstånd att låta sina renar
beta utanför landskapet Lappland. När samerna fick tillstånd att
låta sina renar beta nedanför lappmarksgränsen gällde detta först
endast som en engångsföreteelse på kronomark, under senare delen
av 1700-talet.SN
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Åren 1786-1791 hade samer renbete vid byarna Fällfors, Stryckfors
och Åselet vid Byskeälven. Bönderna klagade över att renarna hade
gjort skada på ängar och intrång på hedar med renlav som låg nära
gårdarna (renlaven användes av bönderna vintertid till kreatursfo
der). Det sägs att samerna kom från Arvidsjaur och Arjeplog. En
av samerna var Mats Eriksson i Arvidsjaur.89
På 1790-talet upplät landshövdingen flera allmänningar nedanför
lappmarken till renbete. Den 31 mars 1793 fick alla fjällsamer i
Arjeplog rätt att nyttja kronoallmänningarna i landskapet Väster
botten mot en årlig avgift av tio riksdaler. Tillståndet redovisas
under andra fögderiet i Västerbottens län vilket omfattade Piteå,
Skellefteå och Burträsk socknar. Lappmannen Nils Jonsson i
Arvidsjaur fick den 5 september 1791 landshövdingens tillstånd att
utnyttja renbetet på kronoallmänningen vid Kåtaselet, Stenträsket med flera ställen mot en årlig avgift av en riksdaler. Renbetet
vid Itemvareberget samt fisket vid Stemvorksjön och Småträsken
uppläts enligt landshövdingens resolution av den 24 maj 1793 till
lappmannen Hans Nilsson i Arvidsjaur.90
År 1795 hade samerna Hans Larsson, Sara Andersdotter och Sara
Matsdotter i Arvidsjaur renar på kronoallmänningen vid Tåmeträsk, vid Tåmeåsen. Nybyggaren Per Persson i Tåmeträsk blev
åtalad och fälld för att han hade skjutit tre renar. Händelsen ägde
rum 24 februari samma år, den tid när borgarlassen kommit från
Arjeplogs marknad. Per Persson menade att renarna hade kommit
in på hans mark och skadat höhässjor, men detta kunde han inte
bevisa för rätten. Samerna hade som vittnen samen Mats Sjulsson
i Arvidsjaur och nybyggarna i Finnträsk Hans Larsson och Anders
Erikssson.91
Jon Eriksson i Kepesjaur, våra dagars Skeppträsket i Malå, fick
1827 länsstyrelsens tillstånd till renbetesland från lapplandsgränsen i väster och till och med Brännberget i öster, från Malån i
söder och till Sarvaijvegeles i norr. Bönderna i Mensträsk anförde
att om Jon Eriksson fick tillståndet yrkade de att deras ängar, som
till någon del gränsade mot renbetesområdet, skulle ”vårdas från
rentrampning.” 92
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Men i ett senare skede har rättigheten även utsträckts till bondeägd
mark. Under detta senare skede har rennomadiserande samer även
kunnat följa sandig mark som till exempel längs norra sidan av
Byskeälven, där det finns sandmark men inga åsar. I detta område
tycks det inte finns några äldre samiska namn. Åsarnas största
betydelse är att de förbinder fjällen och kusten, med i stort sett
sammanhängande marker där renlaven trivs.
Sammanfattningsvis kan sägas att kustborna troligen har nyttjat
åsarna sommartid. De kan även ha färdats på åsarna under vin
tern med hjälp av ren och ackja. Kanske färdades de i samarbete
med samerna. Samerna kan till en del ha nyttjat åsarna sommar
tid innan rennomadismen slog igenom på allvar, men sannolikt
använde samerna åsarna mestadels under vintern, när man kunde
färdas med ren och ackja. Under rennomadismens tid har samerna
nyttjat åsarna för att flytta sina renhjordar. Samerna kunde även
välja andra sandiga områden som inte var åsar, men dessa sandiga
partier fanns vanligen vid kusten och för att nå dessa fick samerna
färdas längs åssträckningarna.
Sannolikt var åsarna även stråk för de vilda renarna. Därför finns
det ett samband mellan åsarna och fångstgropssystem. Sannolikt
betade även renarna på sandiga områden som norra stranden av
Byskeälven och Medie- och Mycklehedarna på norra sidan av Skellefteälven. Det är tänkbart att samerna före rennomadismens infö
rande följde efter vildrenarna på deras vandringar mot kusten för
att jaga dem. Nere vid kusten har dock vildren fångats av bönderna
fortfarande under 1600-talet. År 1662 hade Olof Nilsson och Olof
Pedersson i Byske satt ut ”rengårdar”, troligen fångstgropar, och
Olof Pederssons häst hade gått ner i en grop och blivit dödad. Olof
Pedersson stämde sin granne Olof Nilsson och menade att hästen
hade gått ner i dennes fångstgrop. Olof Nilsson menade att hästen
gått ner i Olof Pederssons egen rengård. Men eftersom bägge hade
satt ut sina rengårdar i olaga tid, nämligen 14 dagar före Mickelsmäss, dvs. första helgen i oktober, fick bägge svara för hälften av
den uppkomna skadan, det vill säga tio daler.93 Rengårdarna torde
ha funnits på det sandiga stråk som finns norr om Byskeälven. De
fick alltså sättas ut från Mikaeli då betessäsongen hade upphört
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för böndernas djur. Av domboksnotisen ser vi att renarna fanns
på plats i mitten av september. Men frågan är om renarna fanns
permanent i kustlandet eller om de vandrade från fjäll till kust. På
sommartinget i Lövånger år 1696 berättas att nämndemannen Nils
Jönsson i Blacke hade varit i lag med Nils Johansson och Rasmund
Hansson i samma by och skjutit tre renar och sex sälar. På tinget
kom man överens om hur skinnen skulle delas. Nils Johansson och
Rasmund Hansson skulle dela det ena renskinnet, och de övriga
skinnen skulle delas mellan alla tre personerna. Den här jakten
kanske ägde rum under hösten.94
I projektet ”Förändringsprocesser i tid och rum” vid Humlab har
vi lagt in ortnamn som innehåller ren. Rennamnen indikerar att
marken varit attraktiv för renar som vistats där. En hel del av
dessa namn innehåller leden rengård, som betecknar en fångst
grop för ren. Rennamnen kan visa på fler marker där renar vistats
än jordartskartorna från Sveriges nationalatlas. Jordartskartorna
kan ha en grov beteckning och missa sandiga områden av mindre
omfattning. Rennamnen har i de allra flesta fall ingen koppling till
samer, eftersom i kustlandet fångades vildren av bönder. Men på
allmänningen kan det tänkas att samerna fångade vildren.
Det finns uppgifter om att samer var nere vid kusten för att jaga
björn. År 1723 var samen Clemet Turesson, som troligen är iden
tisk med Clemet Turesson från Grans sameby i Sorsele (nämnd i
1723 års mantalslängd för Grans sameby), nere i Burvik och Bäck
där han sköt en björn som Nils Jakobsson i Bäck och Erik Jons
son i Burvik först hade jagat. Bönderna stämde samen till tinget.95
Enligt uppgifter var hösten och förvintern en viktig tid på året för
jakt, eftersom viltet då var i rörelse. Jakten var en basnäring för
samerna i äldre tid, och det är mycket sannolikt att man utnyttjat
området ner mot kusten som jaktmarker. Jakten på rovdjuren var
dessutom tillåten i bondebygd eftersom de betraktades som skade
djur. Däremot har sannolikt inte samerna kunnat jaga vildren på
byamark vid kusten.96
Här har pekats på samiska ortnamn och nordiska ortnamn som
börjar på Lapp- nere i kustlandet. Finns det några belägg på att
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kustbor har färdats upp till inlandet? I beskrivningen till Jonas
Geddas karta över Umeå lappmark från 1671 finns lappskattelandet ”Tachie Pachti” eller ”Börkell lijden”, det vill säga Birkarlsliden.97 På själva kartan finns ”Birkarle Lijden” utsatt. Platsen låg çà
nordvästra stranden av Storjuktan, alltså inom Rans sameby. År
1559 upptas fiskesjön ”Byrkarla träsk”, det vill säga Birkarlaträsk,
bland de sjöar som Arvidsjaursbyn inom Pite lappmark nyttjade.
Sjön ligger i närheten av sjöarna Storträsket och Baktsjaur och kan
vara identisk med sjön Mausjaur.98 Dessa platser, som på 1500talet låg inom Pite lappmark, kan vara namngivna efter birkarlar
från Skellefteområdet som tycks ha haft intressen i dessa delar av
Lappmarken. I Umeå lappmark förekom inte birkarlar. Rent all
mänt kan sägas om Pite lappmark att många av ortnamnen som
nämns i 1500-talets skattehandlingar är av nordiskt ursprung,
medan i Lule lappmark är de flesta namnen samiska. Detta förhål
lande pekar på att Pite lappmark genomkorsats av nordisktalande
i en högre grad än nordligare belägna lappmarker. Några exempel
på gamla nordiska ortnamn i området är Hornavan och Storavan.
ÅSARNA OCH DEN FASTA BEBYGGELSEN
Gårdar har uppförts på åsar. Några exempel är byarna Östanbäck,
Ostvik, Drängsmark, Lillkågeträsk och Stavaträsk vid Drängsmarksåsen. Särskilt i inlandet verkar gårdar ha uppförts på åsarna.
Här kan det tänkas att närheten till färdvägarna varit avgörande.
Västerut efter Drängsmarksåsen finns bebyggelsen i Lillkågeträsk,
där den äldsta gården fanns redan 1539. Sedan tillkom Lillkåge
träsk 2 år 1686 och Lillkågeträsk 3 år 1775. Efter samma ås låg
Stavaträsk 1 sedan 1543. Denna bebyggelse som var den västli
gaste i norra delen av Skellefteå socken tycks ha en klar koppling
till åsen och färdvägen mot inlandet.
Efter Burträskåsen låg byarna Vebomark, Mårtensboda, Lapp
vattnet, Gammelbyn och Ljusvattnet. I inlandet fanns efter samma
ås Kattisträsk, nuvarande Kattislund, som fanns redan 1539 och
lades ner mot slutet av 1600-talet, vidare Bastuträsk 1-2 av vil
ka Bastuträsk 1 fanns 1539, medan Bastuträsk 2 kom till 1590.
Längre upp efter åsen finns Långträsk, där gårdarna 1 och 2 fanns
redan 1539, medan Långträsk 3 kom till 1684. Dessa gårdar ver
kar också ha en tydlig koppling till åsen. Detsamma kan sägas om
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Norsjö som ligger intill åsen men inte på den. Möjligen kan de för
sta bönderna i detta område ha kommit via Burträskåsen. Under
1600- och 1700-talen finns många giftermålsförbindelser mellan
Norsjöområdet och byarna i Burträsk socken.
Efter åsen genom Villvattnet, som är en sidoås till Burträskåsen,
fanns bebyggelse tidigt i Risåträsk från 1577, och 2 gårdar i Vill
vattnet från 1539. Redan 1543 hade byn fyra gårdar.
I närheten av sandhedarna norr om Skellefteälven låg två gårdar
i Bjurvattnet vilka fanns redan 1539. Efter sandhedarna på norra
sidan av Byskeälven fanns Fällfors, där den äldsta gården fanns
redan 1539. Sedan tillkom tre gårdar under slutet av 1500-talet
och början av 1600-talet.
Åsarna var troligen attraktiva lägen för bondgårdar. Den sandiga
åkermarken var lättarbetad och väldränerad, men det fanns risk
för torka. Vidare fanns det intill åsarna tillfälle till renfångst,
främst genom fångstgropar. Många hemman på åsarna låg även
intill en sjö där fisket var en viktig resurs. Ett tydligt exempel är
Villvattnet, där byns gårdar ursprungligen låg på en udde i sjön.
Efter hand flyttades gårdarna upp på sluttningar runt sjön.

Foto 15. Härd intill tjärnen Hampsänket som ligger i Seiet vid Byskeälven.
Foto: Peter Gustafsson.
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ÅSARNA OCH FORNLÄMNINGARNA
Längs åsarna finns det gott om fornlämningar. De typer som
främst finns på åsarna är fångstgropar, härdar och boplatser.
Åsarna var vandringsstråk för vildren, vilket hänger ihop med att
renlaven växer på de sandiga åsarna. Fångstgroparna har använts
under lång tid. Från 1600-talet finns domboksbelägg på att bönder
nyttjat fångstgropar för att fånga vildren. Antalet härdar är stort
längs åsarna. En del är från de senaste århundradena och är san
nolikt samiska härdar som använts vid rennomadism. Vid åsarna
finns även en mängd boplatser, vilket visar att åsarna varit attrak
tiva under en lång tid."
ÅSARNA OCH LAPPMARKEN
Åsvägarna pekar på att Skelleftebygden haft sina främsta kontakter
i inlandet med de nuvarande kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur,
Sorsele och Malå. Hela detta område tillhörde Pite lappmark fram
till 1607. Sedan fördes samebyarna Gran och Lais (Ran) över till
Umeå lappmark, och samerna i dessa byar skulle besöka kyrkan i
Lycksele. Frågan är hur detta har påverkat handeln med samerna
för de birkarlar som bodde i Skellefteå och Lövångers socknar.
Försvann möjligheterna att handla med samerna? När städerna
i Västerbotten anlades 1621-22 kunde i alla fall lokala köpmän i
Skelleftebygden inte längre fortsätta lappmarkshandeln; den togs
över av borgarna i städerna Piteå och Umeå. Men genom färdstrå
ken fortsatte Skelleftebygden att ha god kontakt med samerna i
samma område som skissats ovan. Detta visar sig bland annat i
de samer som bosatte sig permanent i kustlandet under slutet av
1700-talet. Men även kontakter med samer som vistades tillfälligt
i kustlandet, samt från senare delen av 1700-talet med rennomadiserande samer.
KONTAKTER MELLAN NORGE OCH
BOTTENVIKSKUSTEN
Under perioden 1500-1790 finns en rad kontakter mellan Norge
och Bottenvikskusten noterade. Det kan antas att åsvägarna spe
lade en stor roll i dessa kontakter. I Johannes Bureus’ släktsam
manställning ”Om Bura namn och ätt” finns anteckningen att
Anna Eriksdotter från Ostvik 7 och kusinen Anna Olofsdotter
från Ostvik 9 flyttade till Norge. Flyttningarna bör ha skett cirka
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1550. Här kan man ställa frågan om man använt sig av åsvägen
mellan Ostvik och Arjeplog för kontakten med Norge.
I närheten av Finnfors laxfiske bosatte sig omkring 1524 åtta röva
re från Norge i en grotta, enligt en dombok från 1571. Här kan
man ställa frågan om rövarna hade kommit via åssträckningen
mellan Avaviken vid Storavan och Skellefteå eller åsen över Malå,
Sorsele och Ammarnäs.
Från 1800-talet finns flera flyttningar dokumenterade, till exempel
norska pigan Agneta Stina Norberg (1760-1854) i Falmark som
kom från Norge år 1800. Olof Nils Nilsson Holmgren, som var
född 1815 i Norra Bastuträsk, flyttade 1833 till Norge. Orsaken
var sannolikt den svåra tiden med missväxt nästan varje år. Holm
gren flyttade till Saltdalen, där han var dräng några år och sedan
gifte sig med Helene Christensdatter som var född i Junkerdal
1817. Makarna fick tio barn och var arrendatorer på flera gårdar i
trakten, men de bodde den längsta tiden på fjällgården Kvenflåget
i Fauske kommun.100 Tydligen hade Olof Nils Nilsson Holmgren
följt Skellefteälven, i alla fall från Arjeplog till Saltdalen.
Ett ortnamnselement som är av västnordiskt ursprung är -vatt
net som betyder ’sjö’ och ingår i ett antal ortnamn. Beläggen på
-vattnet i norra Västerbottens kustland har lagts in på kartan, och
namnelementets koppling till åsarna har undersökts. Sammanlagt
finns 39 namn belagda i norra delen av Västerbotten, och 17 av
dessa namn finns belagda redan i mitten av 1500-talet. På socken
kartorna från 1660-talet samt från beskrivningar av sockengränser
finns tio namn belagda för första gången. Även namn på -vattnet
som ligger utanför norra Västerbotten har noterats, men här har
det inte varit möjligt att snabbt ta fram första belägg.
Längs Villvattnetåsen finns fyra namn på vattnet - Villvattnet,
Andersvattnet, Risvattnet och Ultervattnet. Vid Burträskåsen
finns tre namn - Ljusvatttnet, Lappvattnet samt Lillvattjärnen i
Vallen. Strax norr och öster om Burträskåsen ligger 10 namn på

-vattnet - Brännvattnet, Renbergsvattnet, Mjödvattnet, Holmsvattnet, Lillvattnet, Stavvattnet, Stor-Lövvattnet, Lill-Lövvattnet, Stor-Kråkvattnet samt Lill-Kråkvattnet. Mellan Burträskåsen
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vid Skarviken och över Renbergsvattnet och till Brännvattnet gick
före 1850 en renflyttningsled. Den kan ha gått vidare över Skråmträsk till Bureåsen vid Klutmark. Det är tänkbart att denna led har
äldre traditioner. Mellan Villvattnetåsen och Burträskåsen finns
sju namn - Långvattnet, Mora-Örvattnet, Örvattnet, Hålvattnet,
Krokvattnet, Risvattnet och Stavvattnet. Efter Bureåsen finns fyra
namn - Hemvattnet, Ökvattnet, Fågelsvattnet101 samt Ljusvatt
net. Dessutom finns tre namn efter sandhedarna vid Skellefteälven
- Bjurvattnet, Lilla Bjurvattnet, nuvarande Bjurlidträsket, samt
Gillervattnet. I Arvidsjaurs socken fanns 1553 sjön ”Storvattnet”.
Sjön heter idag Storträsket och ligger på ett mindre åsstråk mel
lan Bureåsen och Drängsmarksåsen. Vid Skellefteälven inom Malå
kommun finns ett namn på -vattnet, Ledvattnet, som verkar vara
en förvanskning av ett samiskt Liädhvahta.102 Efter Drängsmark
såsen finns åtta namn - Ljusvattnet (Östanbäck), Ljusvattnet
(Drängsmark), Småvattnet (Inre, Mellan, Yttre), Degervattnet,
Grundvattnet, Sumpvattnet, Storvattnet samt Ledvattnet. Vid
Sävaråsen finns nio namn, vilka ligger i utkanten av och väster
om den medeltida bygden - Stor-Hålvattnet och Gladvattnet intill
Botsmark, Yttre Ljusvattnet, Inre Ljusvattnet, Stor-Krokvattnet,
Lill-Krokvattnet, Ljusvattnet, Krokvattnet och Ökvattnet.

Tabell 1. Namn som innehåller Namn
Andersvattnet
Bjurvattnet
Brännvattnet
Brännvattnet
Degervattnet
Fågelsvattnet
Gillervattnet
Hemvattnet
Holmsvattnet
Hålvattnet
Inre Ljusvattnet
Krokvattnet
Lappvattnet

Nummer
8019
8011
8005
8038
8010
8025
8013
8023
8014
8016
8035
8028
8003

vattnet.

Belagt år
1539
1539
1664
1753

Namn
Ledvattnet
Ledvattnet
Lilla Bjurvattnet
Lilla Krokvattnet
Lill-Kråkvattnet
Lill-Lövvattnet
Lillvattnet
Ljusvattnet
Ljusvattnet
Ljusvattnet
Ljusvattnet
Långvattnet
Miölvattnet

1790
1664
1539
1600
1539
1570
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Nummer
8037

Belagt år
1695

8012
8030
8034
8032

1556

8004
8020
8031
8007

1664
1664
1717
1539
1664
1860
1553
1553

Namn

Nummer

Belagt år

Namn

Nummer

Belagt år

Mjödvattnet
Mora-Örvattnet
Renbergsvattnet
Risvattnet
Risvattnet
Stavvattnet
Stora Krokvattnet
Stor-Kråkvattnet

8002
8026
8001
8017
8018
8015
8029
8033

1539
1714
1539
1539
1664
1664

Stor-Lövvattnet
Storvattnet
Storvattnet
Ultervattnet
Villvattnet
Yttre Ljusvattnet
Ökvattnet
Örvattnet

8022
8008
8009
8021
8006
8036
8024
8027

1664
1553
1553
1539
1539

1664

Sävaråsen ligger nära Villvattnetåsen, och kan ha nyttjats som
en förlängning av den åsen. År 1967 flyttade en grupp ur Malå
sameby från Burträskåsen över till Villvattnetåsen och vidare till
Sävaråsen vid Eksträsk i Vindelns kommun. Sedan gick färden
tillbaka till Burträsk. Släppträskgruppen ur Malå sameby flyttar
längs Åmans vattensystem över Kvarnåsen, Stenträskkammen,
mellan Njuggträsket och Aj aur sjön, förbi Manj aur träsket och
ner mot Åmsele.103 Men Sävaråsen kan även ha hängt ihop kommunikationsmässigt med åsarna efter Vindelälven. Under andra
halvan av 1900-talet har Rans och Grans samebyar flyttat längs
Vindelälven, alltså något väster om detta område. Men år 1729
vistades samer från Rans och Grans samebyar på bondeskogen
runt Petisträsk under vintern. De var där för att jaga. Området låg
då inom Burträsk socken, och länsmannen i Burträsk hade hand
om ett mål som handlade om samernas intrång ”med fågel- och
djurskjutning”. Samerna Jon Nilsson och Lars Mårtensson kom
från Gran, och Clemet Larsson från Ran. Denna grupp bestod av
tre kåtor och en annan grupp bestod av två kåtor.104 Likaså tycks
Sävaråsen med tanke på de många namn som slutar på -vattnet
höra ihop med det område i mellersta och norra Västerbotten som
har många vattnet-namn. Byn Petisträsk hörde till Burträsk sock
en från 1630-talet när bosättningen uppstod. Efter 1673 räknades
byn till Umeå jordebokssocken, men de sista banden till Burträsk
upphörde så sent som 1854. Byarna Åträsk, Lill-Sävarträsk och
Stor-Sävarträsk hörde till Burträsk socken i kyrkligt hänseende
fram till 1854, men överfördes då till Sävar socken. En orsak att de
låg under Burträsk var att det var lättare ta sig via vattenvägar till
kyrkan i Burträsk än att ta sig till Umeå.
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Söder om Sävaråsen blir namnen på -vattnet ovanliga. Längs den
ås och sandiga mark som går över Tavelsjö och mot sandhedarna
vid Vindelälven finns två namn, Varmvattnet och Bergvattnet.
I Bjurholms socken finns några namn, Ottervattnet, Vitvattnet,
Stensvattnet, Långvattnet och Stora Tällvattnet. I västra delen
av Ångermanland finns några namn, Långvattnet, Torrvattnet,
Gäddvattnet, Saxvattnet, V. Kortingsvattnet och Hållvattnet.
I Åsele socken finns Långvattnet. I Jämtland finns många namn
som slutar på -vattnet. Ett vanligt namn efter åsarna är Ljusvatt
net. Vattnet är ljust på grund av den sandiga marken.
Många av namnen med efterleden -vattnet går att koppla till åsar
na och de leder som åsarna utgjorde (se karta). En fråga man stäl
ler sig är om namnen fått sin spridning genom impulser från Norge
som har förmedlats via åsvägarna. Vidare kan man fråga sig om
det rör sig om en direkt kontakt mellan Norge och Bottenviken,
eller om det är samerna som förmedlat västnordiska kulturdrag.
En koncentration av namn på -vattnet finns i området mellan
Lövångers, Burträsks och Nysätra socknar. I Ångermanland, södra
Västerbotten och Norrbotten ligger namnen som slutar på -vattnet
ofta i den västra delen av bygden. Men i mellersta och norra Väs
terbotten (undantaget området norr om Ostvik och Drängsmark)
finns namnen nästan ända fram till havet.
Två viktiga kommunikationsstråk skulle då kunna urskiljas. Det
ena är Drängsmarksåsen västerut till Arvidsjaur och vidare längs
den ås som går norr om Arvidsjaurssjön till Arjeplog och vidare
längs norra stranden av Hornavan och därefter längs Sieldutjåkkås
(Skellefteälvens) dalgång. Den andra viktiga leden eller knippan
av leder verkar ha en koppling till samebyarna Grans och Rans
flyttvägar, det vill säga från Bureåsen i norr till Sävaråsen i söder.
En viktig led är leden som går från Malåns utlopp i Skellefteälven, över Malå och Sorsele och vidare över Ammarnäs. En tredje
färdväg är måhända sträckan från Petiknäs vid Skellefteälven, upp
längs Petikån och över Rörträsk och vidare till Storavan. Sedan
kan leden ha fortsatt som en sjöväg/isväg upp till norska gränsen.
(Se nedan om de arkeologiska fynden i Rörträsk). Sjöarna Stora
van och Hornavan har nordiska namn, och sannolikt har nordbor
tidigt vistats i området.
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En annan ortnamnsefterled med västligt ursprung, som finns vid
havet intill detta område, är ånger-namnen, det vill säga Lövånger,
Kräkånger och Hertsånger. Ånger betyder ’vik’. Tidigare har nam
nen tolkats som en nordlig utlöpare längs kusten från Ångerman
land. Men om man ställer namnen i relation till ortnamnsefterleden
-vattnet, som finns rikligt företrätt i detta område, och till åsarna
kan man diskutera en koppling till åsvägarna. Åwger-namnen och
i synnerhet namnet Lövånger har antagits kunna vara så gam
malt som från 600-talet. Lars-Erik Edlund bedömer att namnen
Kräkånger och Hertsånger är yngre än namnet Lövånger. Något
som kan tala emot ånger-namnens koppling till åsarna och vattnet-namnen är att namnen kan komma från olika tidsskikt. Men
å andra sidan har sannolikt åsarna varit viktiga för kommunika
tionerna under lång tid. Ångernamnens koppling till åsarna skulle
möjligen kunna förklara det förhållande att namnen Hertsånger,
Kräkånger och Lövånger ligger som en nordlig utlöpare från ett
sammanhängande område med ånger-namn där det nordligaste
namnet är Ullånger.
Det finns likheter i utbredningen av ortnamnen på -vattnet och
-ånger. I södra Västerbotten finns det få namn som slutar med vattnet, i Umeåområdet två stycken. Elementet -vattnet verkar
som tidigare nämnts ha sin största utbredning i mellersta och nor
ra Västerbotten. I detta område finns även namnen nära kusten.
Att märka är att namnen på vattnet inte finns norr om Drängsmarksåsen. I samma område går den så kallade Byskegränsen. I
området norr om Drängsmarksåsen saknas alltså detta västliga
inflytande. Namn som innehåller -vattnet kommer tillbaka i Älvs
byns och Bodens kommuner. I Älvsbyn finns namnen Mjövattnet,
Pite-Altervattnet och Hollsvattnet. I nordligaste delen av Piteå
kommun finns Krokvattnet. I Luleå kommun finns Inre och Yttre
Mjövattnet och Hollsvattnet som ligger vid sandmarker söder
om Luleälven. I Bodens kommun finns Degervattnet, Mjövattnet
och Hollsvattnet. Dessa sjöar finns längs åsar och sandmarker på
norra sidan av Luleälven. Längs Luleälven finns i Lappland Stora
Lulevatten och namnet kan vara relativt ungt. På 1500-talet skrivs
sjöns namn ”Lula Jaure” eller ”Grota Lula Tresk”.1051 Kalix kom
mun finns namnet Vitvattnet, och sjön ligger vid en långsträckt
ås mellan fjällvärlden och Säivis vid kusten. Vidare finns vid Töre
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namnet Ökvattnet samt några andra namn på -vattnet. Lars-Erik
Edlund har pekat på att i Lulebygden finns en del gamla nord
iska ortnamn, medan det i Pitebygden finns ett markant finskt
inslag.106
Avsaknaden av ortnamn på -vattnet i Pitebygden (namnen på
-vattnet i Älvsbyns kommun och Piteå kommun ligger alla nära
gränsen mot Luleå) kan bero på att där fanns en annan kultur
under medeltiden och kanske dessförinnan. Gunnar Pellijeff menar
i sin bok (1988:49) att namnen på -vattnet är unga och ligger i
utkanten av bygden. Jag menar att namnen som slutar på -vatt
net i Västerbotten inte tycks vara yngre än sjönamn som slutar på
-träsk eller -sjö. Många av namnen som även är byanamn finns
åtminstone belagda på 1500-talet. Många av sjöarna som innehål
ler -vattnet i Västerbotten är små, men det gäller inte alla sjöar.
Ett annat namnelement som saknas i Pitebygden är ortnamn som
innehåller ordet håp. De finns i Västerbotten upp till Storkågeträsk
i Kågeälvens dalgång men saknas norr därom och återkommer
först på vattendelaren mellan Piteå och Luleå älvar.107
Namnet Tåme som ligger norr om Drängsmarksåsen har tolkats
som ett västligt namn. Men härledningen är inte fullständigt
säker.
Båttypers utbredning i Västerbotten kan möjligen sammanfalla med
andra gränser. Norr om Drängsmarksområdet går nordgränsen för
Skelleftebygdens insjöbåt. Utbredningen söderut omfattar södra
delen av Skellefteå kommun och möjligen Robertsfors kommun.
En annan skillnad som finns mellan norra och södra Västerbot
ten gäller inlandssnipans utbredning. I södra Västerbotten används
inlandssnipan ända fram till havet. Skillnaden skulle kunna tän
kas höra samman med kommunikationerna och de samfärdsmedel
som var viktiga. Sommartid var kanske åsarna viktigast i norra
Västerbotten för att ta sig till platser i inlandet såsom Arvidsjaur,
Arjeplog och kanske Norge. Skellefteälven hade besvärliga forsar,
men det kan även vara så att åsarna gick den kortaste vägen mel
lan Skellefteå och Arvidsjaur/Arjeplog. Skellefteälven gör en kraftig
krök och passerar överhuvudtaget inte Arvidsjaur. Älven passerar
Arjeplog, men forsarna och älvens krökning kanske gjorde färder
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med båt ointressanta. I södra Västerbotten kanske man tog sig
fram med båt till platser som Lycksele och Sorsele. I alla fall var
det lätt att med båt ta sig fram på Umeälven och Sävarån. Kanske
var det så att det var lättare att färdas från norra Västerbotten om
man skulle resa till Norge. Sträckan till Norge var kanske kortare
här, eftersom floddalarna och åsarna går från nordväst till sydost.
Även vid platser där andra åsar kommer fram till havet finns västli
ga namn som Tåme, möjligen Ostvik samt namnen som innehåller
Vara, det vill säga Levar, Sävar och Vara som var det gamla nam
net på Klintforsån, strax väster om Skellefteå kyrka. Tåme som i
fornsvenskan bör ha hetat Tama är ett gammalt ånamn som kan
gå tillbaka dels på ett substantiv i norska dialekter taam(a) ’uklarhet i luften, tyndt skydække’, dels på ett verb taama ’bli uklar’. För
dessa ord har man antagit en rot tem ’vara mörk’ som finns i tys
kans dämmern ’skymma’ och latinets tenebrce ’mörker’. Namnet
Tåme skulle då betyda ’den mörka (dunkla, oklara)’. Tåmån anses
ha ett mörkt vatten.108
SAMERNAS FLYTTNINGSVÄGAR
Även när det gäller samernas vinterflyttningar med renar har
man valt att flytta efter åsarna. På kartor visas flyttningsvägar för
familjerna Blind, Bark, Nutti, Lango och Omma i Svaipa sameby
år 1945. Dessa flyttvägar finns dokumenterade i detalj av Ernst
Manker.109 På 1920-talet nyttjades betesmarkerna vid Stavaträsk
av makarna Johan och Anna Larsson från Arjeplogs sameby
(bytte sedan namn till Svaipa).110 Svaipasamerna flyttar ner mot
Källdal och Drängsmark. Idag finns även renar på vinterbete vid
havet intill Östanbäck samt ute på Romelsön. På Granön, som lig
ger intill Romelsön, finns samiska härdar, som under 2002 har
koordinatsatts och kommer att läggas in i fornlämningsregistret.111
I Bygdeträsk i Burträsk socken hade Grans sameby i Sorsele vinter
bete före början av 1920-talet. En same som vistades i området år
1904 var Lars Israelsson, f. 1876, från Bertjaur i Sorsele. I början
av 1920-talet förändrades rensbetesområdena och Malå sameby
övertog området i Bygdeträsk.112 Grans sameby hade 1768 renbete
i Bodbyn inom Burträsk socken.113 Detta är det tidigaste kända
belägget på rennomadism i norra Västerbottens kustland.
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En del av Svaipa flyttade över Arvidsjaur och följde Drängsmarksåsen mot kusten. Från Kåtaselet gick en grupp över Fällfors och
sedan över till Finnträsk vid Tåmeåsen och ner till Tåme. Skogssamer från Mausjaurs sameby i Arvidsjaur fanns också i Fällfors.
Möjligen gick även denna sameby ner mot Tåme.114
Även den bofasta samebefolkningen går att relatera till åsarna.
I Skellefteå socken fanns från slutet av 1700-talet och fram till
cirka 1900 några större bosättningar; Stämningsgården, Kusmark
och Drängsmark. I Stämningsgården kom de första samerna från
Rans och Grans samebyar i Sorsele. De första samerna i Kusmark
och Drängsmark kom från Arvidsjaur och Arjeplog. Sedan dessa
samiska bosättningar väl etablerats gifte man sig inom den egna
folkgruppen och vanligen med en person från en annan samisk
bosättning i kustlandet.
NAMNELEMENTET FINN- OCH ÅSARNA
Flera gamla ortnamn som innehåller ordet finne går att koppla till
åsarna. I norra delen av Skelleftebygden finns tre sjöar som heter Finnträsket. En sjö ligger strax väster om Tåme längs Tåmeåsen och plat
sen har under senare tid varit betesmark för renar. På gränsen mellan
Skelleftebygden och Pitebygden ligger ytterligare en sjö med namnet
Finnträsket. Här finns ett område med en sträckning av sandhedar.
Den tredje sjön med namnet Finnträsket ligger efter Drängsmarksåsen
ett stycke norr om Degerträsket. Samtliga dessa namn finns doku
menterade redan på 1550-talet. Strax söder om Drängsmarksåsen vid
Norra Bastuträsk ligger Finntjärn som första gången är belagt 1702.
Intill Storkågeträsk finns likaså en Finntjärn (1759).
Längs Skellefteälven finns ett tydligt inslag av finnar. Ett namn
som innehåller finne är Finnforsen som varit ett kronolaxfiske i
Skellefteälven. Finnforsen ligger längs sandhedarna efter Skellef
teälven. Namnet är första gången belagt på 1540-talet. Väster om
Finnforsen ligger Finnselet och strax väster om den sistnämnda
platsen finns Finnberget som är belagt år 1840.1 Myckle strax väs
ter om Skellefteå landsförsamlings kyrka fanns på 1703 års karta
över byn Finnholmen. Holmen kallas idag för Pataholmen. Pata är
ett ord av finskt ursprung och på holmen fanns en laxpata under
1800-talet och fram till 1960.
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Vid Gillervattnet som ligger norr om Skellefteälven finns ett fynd
av ett hästskoformat spänne, vilket har paralleller i sydvästra Fin
land. Spännbucklan är från vikingatiden. Fyndet kan möjligen ha
en koppling till den antagna färdvägen som följde åsen/sandheden.
Längs den ås/sandhed som går mellan Skellefteälven och Avaviken vid Storavan ligger Rörträsk. Där har i samma fynd hittats två
hästskoformade spännen med ursprung i sydvästra Finland samt
en nordisk spännbuckla. Fyndet är från vikingatid. Från början
fanns ytterligare en spännbuckla samt en krukskärva. Fyndplatsen
låg på högsta punkten av en ås.115 Vid Rörträsk finns även fem
fångstgropar. Ett annat namn är Finnmyran vid Mensträsket som
finns belagt från 1776 då Mensträsk utsynades som nybygge. Den
na plats ligger vid sandhedarna längs Malån.
Frågan är om förleden i dessa ord verkligen betecknar finnar. Om
det är så kan ortnamnen peka på omständigheten att även finnar
har nyttjat dessa färdvägar.
I Norge och i Jämtland-Härjedalen är finne en beteckning för sani
er. Denna betydelse finns inte belagd i övriga Sverige, där samer i
äldre tid benämndes lappar. Rent sakligt vore en koppling mellan
/xwnamnen och samerna tilltalande. Flera av dessa platser ligger
vid områden som har goda lavmarker och det finns andra västliga
markörer i närheten. Men skulle finne ha betecknat samer vid en
viss tidpunkt så måste vid ett senare skede ordet finne ha bytts ut
mot lapp. I Bysketrakten där två av sjöarna med namnen Finnträsket ligger tycks det finnas färre västliga namn, i alla fall finns inte
namnen på -vattnet där. Detta kunde möjligen vara ett argument
mot att finne skulle ha betecknat same i området.
VATTENVÄGAR/ÅSVÄGAR
I skriften Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650 s.
94-103 har redogjorts för vattenleder i Skellefteå socken. Vatten
leder har uppenbarligen förekommit i området, och bland annat
Bureälven med de angränsande floderna Risån, Sikån och Tallån
har troligen varit viktiga leder. I anförda skrift finns en rad exem
pel. Även Skellefteälven och biflödet Malån har troligen använts
för båtfärder. En situation där vattendragen använts är troligen
vid fjällträskfisket för att ta sig fram och tillbaka mellan kusten
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och fiskesjöarna i inlandet. En fördel med att använda båten vid
fjällträskfisket var att man kunde ta med fångsten som bestod av
torkad fisk i båten. Fjällträsken kan under våren och försommaren
ha varit kontaktplatser mellan samer och kustbor. Birkarlen Olof
Jonsson på Bureå nr 2 hade 1553 ett fjällträskfiske i Malån.116 I
skriften Bönder och gårdar antogs att kontakten mellan birkarlarna och samerna gick längs Bure älvdal, men det kan vara så
att den primära kontakten mellan samerna och birkarlarna skedde
vid Bureåsen (Falmark och Bureå) och Burträskåsen (Lappvattnet)
som korsade Bureälven. Därifrån kan varorna ha transporterats
efter Bureälven till kusten. Vid andra kontakter mellan kusten och
inlandet än fjällträskfisket var sannolikt landtransporterna och
åssträckningarna viktigare än vattenlederna.
Det viktigaste området i inlandet för skellefteborna har varit Arvid
sjaur, Arjeplog, Malå och Sorsele. I varje fall vad gäller Arvidsjaur
och Arjeplog gick åsvägarna mera direkt mot målet än vad Skellefteälven gör. Skellefteälven gör en stor krok, innan den går upp mot
det stora sjösystem där Arjeplog ligger. Arvidsjaur ligger dock långt
från älven. I södra Västerbotten har sommartid båttransporterna
på Umeälven varit viktigare än vad landtransporterna var. Det
finns dokumenterat att transporterna mellan Lycksele och kusten
gick med båt på älven i äldre tid. Båttrafiken beskrivs av Nikolaus
Lundius redan på 1670-talet. Carl von Linné reste med båt mel
lan Umeå och Lycksele år 1732. Transporter med båt kan även ha
förekommit på Sävarån, som är ett bra kanotvatten i nutid.
Det kan även tänkas att samerna använde sig av vattenvägar
sommartid. Längs Sikån tycks det finnas vissa samiska indika
tioner, till exempel Lapptjärnen väster om Kalvträsk. Längre upp
efter Sikån ligger Sijockmyran, vars namn troligen är av samiskt
ursprung. Sikån rinner sedan genom Granträsket, där det finns
flera fångstgropar och ett samiskt viste på Lappvikholmen. Vid
Sikåns utlopp ur Granträsket ligger en gammal by med samma
namn, och den uppkom troligen i början av 1600-talet. Vid Risån
finns det tidigare omtalade Lappselet (1553) samt fångstgropar vid
Södra Lidsträsket. I Södra Lidsträsk uppstår en fast jordbruksbosättning cirka år 1600.
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ANDRA ÅSAR I NORR- OCH VÄSTERBOTTEN
Andra åsar i Norr- och Västerbotten kan ha haft liknande bety
delse för kontakterna mellan inlandet och kusten. En långsträckt
ås finns i södra Västerbotten och går längs Sävarån och slutar
vid Sävar. Längre västerut ansluter åsen till en ås, som följer Vindelälven ända upp till Sorseletrakten. Längs den åsen har man i
dagarna färdigställt en vandringsled som kallas just Isälvsleden,
eftersom den går längs åsar. Leden går från Vindeln norrut en bit
från Vindelälven och passerar Hällnäs och Hjuken. Sedan lämnar
leden Vindelälven och går till sjön Åmträsket, där leden och åsen
går över sjön på en långsträckt ö. Därefter passerar åsen nära sjön
Abborrträsket och kommer fram till Åmsele vid Vindelälven.117
Den gamla åsvägen kan ha fortsatt ut till havet vid Sävar. Enligt
traditionen skulle Holmöns första invånare vara tre fiskarlappar.
Frågan är om bosättarna kan ha kommit längs åsen eftersom Holmön ligger i åsens förlängning.
En ås i Umeälvens mynningsområde går från Tavelsjö, Hissjö och
ner till Backens kyrka och över älven till Röbäck och Stöcksjö. Där
åsen passerar Umeälven ligger Backens kyrka som är Umeå sockens
gamla centrum. Här kan det vara korsningen av vägen längs åsen
och vattenvägen i älven som ligger bakom placeringen av detta cen
trum. Innan Umeå stad anlades 1622 gick troligen kustlandsvägen
längs åsen från Stöcksjö över Röbäck och fram till färjeläget på
södra stranden av Umeälven mittemot Backens kyrka.118
En annan ås går söder om Umeälven i Lycksele nuvarande kom
mun. Längs åsen ligger sjön Mörtträsket, där det så kallade Mörtträskfyndet gjordes. Fyndet är av samiskt ursprung och från tiden
1000-1350. Fynden överensstämmer med fynd som gjorts på
samiska offerplatser. Längs sjöarna Haukträsket, Mörtträsket och
Rusträsket gick en flyttningsväg och en orsak till varför samerna
valde denna väg ska ha varit att isen på Umeälven var osäker, på
grund av att det fanns flera kraftiga forsar.119
Väster om Haparanda kommer två långsträckta åsar fram till
Sangis och Säivis intill havet. Bägge åsarna sträcker sig upp mot
fjällvärlden. Torne lappmark var på 1500-talet den största lapp-
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marken och kanske har topografin med åsarna spelat in, liksom
Torneälvens stora tillrinningsområde. Strax öster om Sangis börjar
en nutida vandringsled som kallas Skridfinnarleden. Den följer
delvis isälvsavlagringar och passerar Espinära där Sveriges nord
ligaste gravhög från vikingatiden ligger. Därefter fortsätter leden
fram till Kalixälven vid Svartbyn. Leden uppges vara en gammal
vandrings- och handelsled.120
SAMMANFATTNING
Norra Västerbottens kustland har av allt att döma utgjort ett gräns
område under en lång tid i historien. Detta gäller både en gräns
mellan finskt inflytande från norr och skandinaviskt från söder.
Men även en gräns mellan samiskt i inlandet och nordiskt/annan
kultur i kustlandet. Kustlandet har varit en mötesplats mellan kul
turerna, och man får förutsätta ett utbyte mellan grupperna i form
av handel. Vissa platser har troligen varit mer intressanta som
utbytesplater än andra. Åsarna, vars sträckningar många gånger
sammanfaller med vattendragens lopp, har varit viktiga kommu
nikationsleder och kan förklara handelsplatsers lokalisering men
kan kanske även vara förutsättningen för de större samhällen som
fanns under tiden från 1500-talet och framåt. En del av dessa har
kvar sin betydelse än i dag.
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2

Vägar
1800-talet innebar en expansion befolkningsmässigt och prägla
des av tillkomsten av nya församlingar och kyrkor. I kronofogdens
sammanställda femårsberättelse för andra fögderiet 1817-1821 sägs
att kommunikationerna har ökat i området genom att många nya
hemman har anlagts. Allmänna vägar har anlagts till angränsande
socknar samt till nybyggda kapellkyrkor och marknadsplatser,
men vägarna var ännu inte klara. Förutom Bureälven kunde vat
tendragen inte användas för kommunikation. 1800-talet var med
andra ord en tid av omfattande vägbyggande, vilket hörde ihop
med anläggningen av nya socknar och ett stort antal nybyggen.
Alla nybyggen behövde nämligen vägar, och under århundradet
anlades cirka 500 nybyggen i området (då är inte Burträsks och
Lövångers socknar medräknade). Dessutom moderniserades vägsträckningarna inom byarna i samband med laga skiftet. Vägarna
kom till stånd trots motsättningar mellan nybyggare och bönder
som inte ansåg sig ha någon nytta av de nya vägarna. Myndighe
terna ivrade för att vägar skulle byggas och på så sätt lägga grun
den för utveckling och framsteg.
I detta kapitel presenteras ett antal vägar, som exempel på det
omfattande vägbyggande som ägde rum under tiden, och vilka
överväganden som gjordes när det gällde att bestämma var vägar
na skulle gå för att ge mest utbyte. De överväganden som gjordes
känns helt moderna idag. Några större vägar som byggdes under
tiden har valts ut, liksom några exempel på vägar till och från
nyanlagda nybyggen. Syftet är att få en inblick i det komplicerade
spel som anläggning av vägar utgjorde. Dessutom har några vin
tervägar och vattenvägar valts.
Vägarna var mycket viktiga, och som exempel kan nämnas att
när sockenstämman skulle uttala sig om var den nya staden skulle
grundas på 1840-talet verkar avgörandet ha berott på att det sam
manstrålade ett stort antal vägar vid Prästbordet. Någon liknande
kommunikationsknutpunkt fanns inte i Kåge.
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Foto 16. Vägarbete mellan Älund och Brännland 1921-1922. Foto: Eugen
Fahlgren.

VÄGEN MELLAN KYRKORNA I JÖRN OCH SKELLEFTEÅ
Invånarna i Jörns kapellförsamling ansökte i mitten av 1840-talet
om byggandet av en väg mellan kyrkorna i Jörn och Skellefteå.
Länsstyrelsen utfärdade en resolution den 18 augusti 1845, som
innebar att ärendet remitterades till Skellefteå häradsrätt för hand
läggning. Är 1847 hölls en syn på vägen mellan Skellefteå kyrka
och Jörns kapell. Att dra den rätta vägsträckningen var en stor
apparat, eftersom man skulle utreda var vägen fick maximal nytta.
Synen genomfördes av nämnden från Lövångers socken som bestod
av Nils Olofsson från Kräkånger, Anders Hansson i Näset, Olof
Andersson i Hötjärn, Anders Persson i Bissjön, Samuel Jonsson i
Broänge, Anders Johansson i Önnesmark samt Per Persson i Vebomark. Sannolikt tillkallades en nämnd utifrån som skulle vara
opartisk i frågan. Skellefteå sockens fullmäktige vid behandlingen
av frågan var handlaren och bonden Anders Markstedt i Myckle
och bonden Jon Sundqvist på Sunnanå. Ombuden för Jörns kapell
församling var Martin Andersson i Pärlström och Per Johansson i
Hornsträsk. Bonden Nils Nilsson i Bastuträsk var ombud för Norsjö församling.
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Synerätten hade tre alternativa vägsträckningar att ta ställning till.
En sträcka som föreslagits av Skellefteå sockens fullmäktige var
från Jörns kapell över Hornsträsk, Klockträsk, Stavträsk, Bjurvattnet, Klemensbodarna och över Medie till Skellefteå kyrka. Denna
väg var kortast att bryta och underhålla och därför den billigaste.
Vägen gick dessutom fram i terräng som var lämplig för vägar, och
väg fanns redan till en del upptagen. Men vägen gick i gränstrak
terna mellan Norsjö och Jörns församlingar, och den skulle vara
till nytta endast för en liten del av Jörns församlings invånare. Den
skulle inte heller vara till någon större fördel för Norsjö socken.
Byar längs denna vägsträckning hade redan nu utfartsvägar som
gick fram till Norsjövägen och de skulle alltså inte få kortare väg
till Skellefteå. Synerätten gick emot denna sträckning och ville inte
kosta på en vidare undersökning av vägen.

Foto 17. Jörnsvägen vid Svanström.
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En annan sträckning var från Jörns kapell över Fjällboliden, Häbbersfors, Kusmark, Ersmark och till Kåge. Vägsträckningen hade
fördelen att den blev kortare än alternativet genom Bastunäs och
Svanfors och den ledde dessutom till hamn och lastageplats. Vägen
skulle också vara till fördel för invånarna i norra delen av Jörns
socken eftersom de kunde bryta utfartsvägar till denna vägsträckning. Till nackdelarna hörde att markens beskaffenhet i området
var otjänlig för vägar, så kostnaden skulle bli stor för att anlägga
och underhålla vägen. Det skulle behövas 23 broar över vattendrag
som var mellan 10 till 50 alnar breda, samt fyra kavelbroar över
myrar som varierade i längd från 50 till 300 alnar. En del av vägen
från Kusmark och Kåge drabbades av översvämningar och bestod
av jäslera. Denna väg skulle inte medföra de åsyftade fördelarna att
leda till stad, marknadsplats, tingsställe och läkarstation. Därför
fanns det inga fördelar med vägen. Synerätten avstyrkte förslaget
med en väg längs Kågedalen.
Väg fanns redan från Skellefteå kyrka till Svanfors, men från Svan
fors till Jörn var man tvungen att bryta ny väg. Synen började i
Svanfors där det fanns uppbruten väg för hjuldon fram till Bastu
näs. Mellan Bastunäs och Jörn fanns obanade vägar. Vägen skulle
dras från prästgården i Jörns by, mellan begravningsplatsen och
bönhuset väster om Jörnsträsket. Vidare efter södra stranden av
Jörnsträsket där marken dels var stenbunden, dels bestod av myr.
Vägen gick fram till en punkt som låg mittemot begravningsplat
sen fast på södra sidan av sjön. Därefter gick vägen efter jämnt
hedland fram till en tjärn och därifrån omväxlande efter hedland
och myrland fram till Bergnäs, sedan efter en jämn och rak sandås
samt stenbunden sank mark norr om Kankberg. Vägen gick på
stenbunden mark fram till Bastuliden där terrängen blev backig
och sträckte sig fram till Bastunäs. Från Bastunäs till Degerbyn
nyttjades den befintliga vägen som var uppbruten för hjuldon. Men
det skulle på vissa ställen göras rättelser i den vägsträckningen.
Det var ofta fråga om att undvika stora backar. Vägen från backen
vid rågången mellan Grundnäs och Varuträsk skulle rätas och gå i
en rak linje över Olof Bergmans gårdsgärda och fram till den upp
brutna vägen. Vägen från Varuträsk skulle gå så långt mot söder
som det lät sig göras utan att man kom in på Stormyran. Sedan
fortsatte vägen fram till Degerbyn där Norsjövägen korsades.
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Denna vägsträckning mellan Jörn och Skellefteå hade föreslagits
av invånarna i Jörn.
Vägen hade den fördelen att många kunde bruka den, närmare
bestämt 45 byar eller 84 hemman skulle kunna ta upp utfartsvägar och nyttja vägen. Denna väg var den som innebar den genaste
vägen som för kapellaget öppnade ständig förbindelse med trakten
av Skellefteå kyrka, den egentliga avsättningsorten för egna pro
dukter och uppköpsstället av erforderliga förnödenheter. Synerätten ansåg att denna väg var den enda lämpliga och ändamålsen
liga. Jörnsborna behövde vägen för att föra sina produkter ner till
Skellefteå stad, hamn eller lastageplats och marknad, men även för
att färdas till ting och stämmor, för att betala skatten samt för att
söka läkarvård och annat biträde. Vägen skulle komma att leda
till allmän nytta genom den utvidgade rörelse med lantmanna- och
skogsprodukter, den förökade uppodling av avsättbar mark, samt
utvidgade bosättning och stigande folkökning som kunde föran
ledas av vägen. Jörnsborna var enligt synerätten berättigade att
komma i åtnjutande av de fördelar som allmänna vägar innebar.
Vägen skulle brytas upp till sex alnars bredd mellan dikena, och
skulle få den sträckning som lantmätare hade uppmätt och stakat
och som fanns på karta.121
År 1865 rapporterades att bron i Svanström höll på att rasa. Sock
nen utsåg då fjärdingsmannen Per Andersson Hedquist (18201869) i Myckle att leda reparationsarbetet. Arbetet genomfördes
den 13-16 juni och omfattade 16 mansdagsverken och fyra häst
dagsverken. För reparationen inköptes ekspik, så trävirket var san
nolikt ek. Förutom virke användes även sten till reparationen.
I Svanfors fanns 1872 gästgivaren Johan Marklund.
VÄSTRA UTFARTEN FRÅN SKELLEFTEÅ
När synen över Jörnsvägen gjordes år 1847 tittade man även på
Norsjövägens utfart från Skellefteå. Skellefteå häradsrätt hade
behandlat frågan den 3 december 1845, den 28 januari 1846 samt
vid en häradssyn den 17 augusti 1846. Länsstyrelsen utfärdade en
resolution i frågan den 20 november 1846. Det sägs i syneprotokollet att vägen gick från södra hörnet av kyrkoherdeboställets
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trädgård och sedan mellan trädgården och åkrar genom Kläp
pen, där det fanns kyrkstugor och inhysesboningar. Sedan fram
till Klintforsån som då kallades Kvarnån. Därefter över bron
och genom Degerbyns ängar och åkrar. Vägen gick sedan mel
lan gårdarna i byn fram till bruksägaren Carl Magnus Hernods
gårdsplats, där en väg från Varuträsk med flera byar anslöt. Den
gick från Hernods gårdsplats och fram till bonden Johan Löfgrens
gårdsgrinda. Vägen var besvärad av fyra backar, och i synnerhet
backen vid Kläppen som bestod av två avsatser. Den backen och
Wallmarksbacken (kallas Samuelsbacken på kartan, ett namn som
fortfarande används) var branta fastän vägen blivit nedgrävd vid
dessa platser.
Backarna besvärades vid regn och snösmältning, eftersom vattnet
rann efter den nedgrävda vägen. Detta gjorde också att vattnet
gjorde utskärningar i vägbanan. När isgata bildades var det svårt
om inte omöjligt att färdas efter vägen med tyngre lass. Men vägen
var alltid svår och tung att färdas efter. Bron över Kvarnån (nuva
rande Klintforsån) som var 50 alnar lång befanns vara i högst
dåligt skick, så en betydlig reparation eller nybyggnad var inom
kort var tvungen att genomföras. Efter vägsträckan fanns ytterli
gare två broar på fem och en halv alnars längd samt två vägtrummor eller så kallade vattufar. Marken efter vägen bestod dels av
blandad lösmylla och dels av jäslera.
Den gamla vägen över Kläppen upphörde definitivt som genomfartsväg i april 1855 när bron över Klintforsån såldes på auk
tion.122
VÄGEN ÖVER BRÄNNAN 1850-1969
Vid synen 1847 stakades den nya vägen ut. Den föreslagna vägomläggningen skulle ta sin början strax hitom Löfgrens grind i
Degerbyn och skulle gå fram i en rak sträckning över Varuträskvägen till norra fätået, där en liten brytning fanns och sedan förbi
Lars Stenlunds gård och mellan bönderna Erik Eriksson och hand
laren Hortelius’ gårdar. Sedan skulle vägen gå fram till ån eller
den så kallade Prästgårdsforsen. Över forsen skulle man slå en bro.
Därefter skulle vägen gå över kyrkherdebordets äng, rakt fram till
allmänna landsvägen vid Brännan. Hela denna vägsträcka befanns
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vara i det närmaste jämn utom vid ån, där höga branta backar
fanns. Marken bestod av hed och hedland. En del av vägsträckan
var redan vid synen farbar väg för hjuldon. I ån fanns säker grund
för brokistor och landfästen. Åbackarna bestod av lös sand och var
lätta att gräva ut och göra jämnt sluttande. Backarna kunde också
helt och hållet undvikas om bron byggdes till erforderlig höjd, men
mest ändamålsenligt var det om landfästena till sina väggar lades
av sten och fylldes med den sand och jord, som skulle grävas ut
från åbackarna. Lantmätaren löjtnant Bergmark gjorde en karta
över vägsträckningarna.
NORSJÖVÄGEN
Vägen gick i alla fall sedan 1600-talet från kyrkan och över
Degerbyn, Myckle och Medie fram till Bomansforsen vid nuva
rande Krångfors, där den gick på en bro över Skellefteälven. Sedan
fortsatte vägen över Finnfors, Röjnoret, Bastuträsk, Långträsk,
Kvavisträsk och fram till Norsjö. I början på 1700-talet lade man
om vägen i östra delen av Degerbyn, och den drogs nu över den
kraftiga och besvärliga Samuelsbacken. I västra delen av Degerbyn
gick vägen längs nuvarande Mobackavägen fram till Bjurån och in
i Myckle. Denna vägsträcka var landsväg fram till 1910, då vägen
fick en nordligare sträckning.
År 1815 blev bönderna i Degerbyn, Myckle och Medie instämda
till tinget, för de skulle tvingas bredda vägen vid Mobacken. För
att kunna göra detta skulle backen grävas ut. Byamännen hade
redan kommit överens om att utvidga vägens bredd till tre alnar
(1,77 meter). Lejonströms sågverk skulle inte delta i arbetet. Bya
männen utsåg Sven Svensson och Per Fahlgren i Myckle som skulle
genomföra beslutet.123
Den 12 december 1842 beslutade landshövdingen att Norsjövägen
skulle plogas vintertid med en fem alnar bred snöplog och underhållningsskyldigheten skulle utbjudas för fem år i sänder på en
entreprenadauktion. Sockenstämman var rädd att en sådan auk
tion kunde bli kostsam, och därför fick riksdagsman Normark och
Jonas Sundqvist i uppdrag att resa upp till Röjnoret och försöka nå
en billig överenskommelse med bönder efter vägen.124
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Foto 18. I Långträsket i Norsjö socken går den gamla Norsjövägen fram på en
ås ute i sjön. Foto: Asta Burvall/Skellefteå museum.

SKJUTSHÅLL OCH GÄSTGIVARE LÄNGS NORSJÖVÄGEN
Ett system för skjutshåll fanns efter Norsjövägen redan 1786.
Ett antal bönder hade nedsättning i skatten för att de skjutsade
längs två vägar till lappmarken. Bönderna var unga Jon Nilsson,
Jon Olofsson och Jon Larsson på Medie 10-12, Anders Olofsson
i Krångfors, Lars Andersson och Anders Persson i Hemmingen,
unga och gamla Anders Nilsson i Bastuträsk samt Olof Svensson
och Jakob Olofsson i Finnfors.
Skjutshåll fanns 1829 bland annat i Krångfors, Finnfors och Röjnoret. Samma år var lantmätare J.O. Widestedt, vice kronobefallningsmannen Ulfhielm och en tredje person på resa till Norsjö.
En av resenärerna skulle besikta salpeter i Norsjö. När de var på
hemresa hade de åkt med Isak Jakobsson i Röjnoret mellan hans
hemby och Finnfors. I Finnfors skulle de åka vidare med en annan
häst och vände sig till den ende bonden där, Olof Jakobsson, som
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vägrade trots att han hade två hästar hemma. Han hade inget
annat skäl än att ”två hästar kan inte skjutsa tre personer”. Besiktaren av salpeter förklarade att han reste i tjänsten och hade rätt
till hästbyte enligt ett påbud från landshövdingen. Olof Jakobsson
sade enligt vittnena med hög och fräck röst att han ville ha högre
skjutspenning om han skulle skjutsa. Sällskapet tvingades att för
söka skaffa andra hästar, vilket i princip var omöjligt. De började
gå tillbaka mot Röjnoret och träffade efter en två och en halv kilo
meter på en grupp bönder som var på väglagning och kunde då
låna en häst av Lars Jakobsson Fahlgren från Myckle. Kostnaden
för hästen mellan Finnfors och Krångfors var tre riksdaler riks
gälds för trekvarts mil. En andra häst fick de låna av Isak Jakobs
son från Röjnoret mot en kostnad av 18 riksdaler. Tjänstemannen
rapporterade saken till länsstyrelsen och önskade att Olof Jakobs
son skulle inkallas till kansliförhör för att man skulle få bort detta
hinder för resande.
Den 25 juni utfärdade länsstyrelsen en resolution där Olof Jakobs
son skulle infinna sig i Umeå inom åtta dagar eller skicka en skri
velse med förklaring i fallet. Om Jakobsson inte gjorde detta skulle
han böta 6 2/3 riksdaler.136
Anders Johansson i Krångfors och Jon Lundberg i Medie hade blivit
ålagda att ta hand om gästgiverier enligt landshövdingens utslag av
den 12 december 1842. De klagade över beslutet hos Kammarkol
legiet. Orsaken var sannolikt att sockenstämman inte ville bevilja
tillräcklig ersättning för besväret. Sockenstämmans åsikt var att
eftersom antalet resande var litet efter vägen så var inte besväret så
stort. RA. Nyström (1825-1885) i Medie var gästgivare 1852.
Gästgivare efter Norsjövägen var år 1845 J. Grahn i Norsjö, Anders
Nilsson i Bastuträsk, Nils Ersson i Pjäsörn, Isak Jakobsson i Röj
noret och Anders Johansson i Krångfors. De ansökte hos kronobefallningsmannen att få samma förmåner som gästgivarna efter
allmänna landsvägen (kustlandsvägen). Skellefteå sockenstämma
yttrade sig över ansökan och menade att för socknens del var de
likställda, men ville de ha samma förmåner som landsvägens gäst
givare vad gällde kronan skulle de ställa ansökan dit. Sockenmän
nen ansåg att deras ansökan var obefogad eftersom deras besvär
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som gästgivare var obetydligt och kunde inte jämföras med gästgi
varna efter landsvägen.137
LYCKSELEVÄGEN
Under 1800-talet fanns en väg mellan Skellefteå och Lycksele.
Vägen gick från Norsjö till Risliden och sedan vidare till Rusksele.
En vinterväg mellan Lycksele och Skellefteå hölls öppen vissa år
under senare hälften av 1600-talet, då samerna tvingades erlägga
uppbörd i Skellefteå. Först från och med 1729 förekom regelbun
den trafik i samband med hämtandet av domhavanden i Norsjö.
Vägen passerade Rusksele men ytterligare hållpunkter saknas.
Vägen hölls sannolikt öppen även efter det att ny domhavande
tillsatts 1755. Under 1800-talet passerade vägen Arvliden, Busjön,
Siksele och Risliden.125
Risliden var en viktig punkt efter vägen till Lycksele. Byn grunda
des som nybygge 1767 men fick redan 1768 kyrkorätt i Lycksele,
men hörde fortsatt till Skellefteå i andra ärenden. Därför hade byn
behov av väg både till
Lycksele och till Skel
lefteå. Vägen tycks fin
nas 1786, för det året
hade följande bönder
nedsättning i skatten
för sitt skjutshåll efter
Lappmarks vägen: Jon
Olofsson och Jon Lars
son i Medie med en och
en halv tunna vardera,

Karta 7. Lyckselevägen gick
fram till sjön Kippträsket
i Risliden och sommartid
måste resenärer färdas
över sjön med båt. 1805
års avvittringskarta över
Risliden, LMV zzi, nr 131:1.
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Anders Olofsson i Krångfors, Olof Svensson och Jakob Olofsson i
Finnfors med en tunna vardera, Lars Andersson och Anders Pers
son i Hemmingen med en tunna vardera samt bönderna unga och
gamla Anders Nilsson i Bastuträsk med en halv tunna vardera.126
På 1805 års avvittringskarta över Risliden finns vägar utmärkta
mellan Risliden och Norsjö samt mellan Risliden och Hemmingen.
Skjutsbönder fanns både i Hemmingen och i Bastuträsk, vilket
tyder på att bägge vägarna nyttjades vid transporter mellan Lyck
sele och Skellefteå. Från Risliden gick en väg ner till sjön Kippträsket och sedan tycks man ha färdats med båt över sjön. Vägen fort
satte därefter fram till ängarna Nyänget. Sedan gick den sannolikt
vidare till Manjaur, Siksele, Busjön och Lycksele.
I beskrivningen till kartan berättade åborna att de ofta var besvä
rade med brevbäring, forslor samt skjutsande av vägfarare mel
lan Lycksele och Arvidsjaurs kyrkor både sommar som vinter.
De menade att detta orsakade både besvär och tidsspillan och
om skjutsverksamheten skulle bli en skyldighet för dem ville de
ha lättnad i sockenskyldigheterna eller också befrias från brevbä
ringen.127
NASAFJÄLLSVÄGEN
Åren 1771-1810 drevs gruvan i Nasafjäll som låg intill riksgränsen
mot Norge. Linder den här tiden fanns en väg som från Skellefteå
följde Norsjövägen fram till Skellefteälven vid nuvarande Fors
backa. Där vek vägen av och fortsatte efter Bjurvattnets kyrkväg.
Efter Bjurvattnet gick vägen över Kankberg, Klockträsk, Horn
sträsk, Granbergsträsk och Missenträsk.
Vid Hornsträsk fanns en färja över Skidträskån år 1780 när Pärlström utsynades som nybygge. Två år senare lyckades Nasafjällsbolaget genom majoren Fredrik Holmström tillsammans med nybyg
garen Nils Larsson i Granbergsträsk förmå nybyggaren Jakob
Nilsson i Hornträsk att gå med på ett brobygge. Jakob Nilsson
var tveksam eftersom han menade att en bro skulle bli för kostsam
och en bro kunde dessutom skadas vid översvämningar och kraftig
isgång. Men Jakob Nilsson lovade att bygga halva bron och stå
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för halva underhållet av bron om Robertsforsbolaget som ägde det
andra hemmanet i byn svarade för bygget av halva bron ensamt
eller i lag med Nils Larsson i Granbergsträsk. Bron skulle bli 70
alnar eller drygt 40 meter. Jakob Nilsson höll vägen farbar mel
lan Hornsträsk och Granbergsträsk både sommar som vinter längs
Hornsträsks marker och de marker som tillhörde de nybyggen som
Jakob Nilsson låtit utsyna.128
Jakob Nilsson ville egentligen bygga bron på ett ställe där det var
kortare över Skidträskån, och bron verkar också ha byggts på ett
annat ställe än vid färjestället. För på skattläggningskartan över
Pärlström från 1808 gick vägen på östra stranden av Skidträskån
genom Hornsträsk och Pärlström och passerade älven vid sträckan
som rann mellan Hornsträsket och Stavträsket. På samma karta
fanns även en väg utmärkt på västra sidan av Skidträskån som gick
vidare till Granbergsträsk. Den vägen tycks ha gått ner till Skid
träskån strax nedströms Pärlströms gårdsplats, och det verkar som
att färjestället låg här och inte vid gårdarna i Hornsträsk. Detta
styrks även av att färjestället låg inom den mark som utsynades för
Pärlströms nybygge 1780.129
År 1786 var bonden Adolf Olofsson i Bjurvattnet befriad från
skatt, eftersom han skötte skjutshåll efter vägen. Detsamma gällde
för Jakob Nilsson i Hornsträsk.
VÄGEN MELLAN HORNSTRÄSK OCH STRÖMFORS
Jakob Nilsson stämde 1782 nybyggarna som bodde söder om
Hornsträsk med krav att de skulle delta i underhållet av vägen. Det
rörde sig om nybyggarna Lars Larsson i Klockträsk, Anders Jons
son i Kankberg och Johan Nikodemusson i Strömfors. Problemet
var att sträckorna mellan nybyggena var olika långa så att sträckan
Hornsträsk-Klockträsk var mer än en mil, Klockträsk-Kankberg
två och en halv kilometer och Kankberg-Strömfors sju och en halv
kilometer. De kom överens om att Lars Larsson i Klockträsk som
hade längst väg att underhålla skulle börja sitt underhåll en halv
mil ovanför sitt nybygge men sluta en tredjedels mil nedför nybyg
get. Överenskommelsen skulle gälla fram till dess rågångarna i
skogen var slutgiltigt fastställda.130
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Delar av vägen syns på skattläggningskartan över Klockträsk
från 1807. Vägen passerade över Pottbäcken intill Bergtjärnen och
följde sedan Kvarnbäcken ner till Klockträsk. Efter 1810 gick en
väg från Klockträsk mot norr och passerade Klockberget och gick
vidare till Bergnäs. Någon väg på norra sidan av Bastuträsket ner
till Strömfors finns inte utmärkt på kartan, men däremot finns
Nasafjällsvägen som gick mot Bjurvattnet inritad.131 Vägen nämns
inte på 1850-talet, när landsvägen mellan Skellefteå och Jörns kyr
kor skulle byggas. I det sammanhanget nämns att väg var bruten
från Skellefteå till Bastunäs.
URSVIKSVÄGEN (KALLAD BOCKHOLMSVÄGEN)
Lastageplatsen för Skelleftedalen låg på Bockholmen på södra sidan
av Skellefteälvens mynning. Sockenstämman beslutade den 2 och
9 juni 1841 att rusta upp vägen till Bockholmen. Den var ”av dålig
beskaffenhet”. Enligt en kunglig förordning från 19 februari 1824
gällde allmänna lagens bestämmelser om landsvägar även vägar
till hamnar och lastageplatser. Kronolänsman Bjur, pastor Klockhoff och kapten Hollsten upplyste att enligt landshövdingens utslag
skulle vägen underhållas som allmän väg. Sockenmännen beslutade
att om de hade denna skyldighet så skulle de på gemensam bekost
nad genom gångled reparera vägen och sätta den i lagenligt skick.
Vid den kommande vägdelningen skulle Bockholmsvägen finnas
med. Sockenmännen föreslog Salomon Hedström i Hedensbyn
som föreståndare för väglagningen. Men först ville sockenmännen
ha landshövdingens utslag uppläst på en ny sockenstämma. Efter
uppläsning på stämman den 9 juni accepterade sockenmännen att
laga vägen. Landshövdingens utslag var av den 5 april 1839 och
6 september 1841. Ar 1845 hade apotekare Mattias Dyhr lämnat
timmer till brobyggnader längs Bockholmsvägen. I en skrivelse
till länsstyrelsen begärde han att få 100 riksdaler, 23 skilling från
socknen. Länsstyrelsen gav sockenskrivaren Lars Nilsson Hällgren
i uppdrag att debitera summan från sockenborna.132
Redan 1848 beslutade landshövdingen att vägen som från Skellef
teå kyrka gick på norra sidan av älven till hamnen i Ursviken skulle
vara allmän väg. Vägen skulle rätas genom staden samt i Ursvikens
by. Vägen skulle uppbrytas där så inte redan skett, och bredden
skulle uppgå till sex alnar (tre och en halv meter). Vägen skulle
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underhållas av socknens skatteägare, och staden skulle delta efter
den skatt som var lagd på deras hemman. Vägen genom staden
skulle stadsborna ensamma underhålla. Detta beslut fastställdes
av Kammarkollegiet den 30 oktober 1849, men beslutet verkställ
des inte genast.
År 1851 kom det besvär mot att vägen skulle tas in bland socknens
allmänna vägar. Besvären kom från en del av Skellefteå socken
män och var undertecknat av E.F. Wiklund i Boviken. I december
samma år gav landshövdingen en resolution att vägen skulle brytas
upp och sättas i stånd på gemensam bekostnad. Staden skulle stå
för uppbrytningen av vägen som anslöts till stadens gata, det vill
säga Storgatan, som skulle bli allmän väg genom staden. Staden
skulle använda delar av den gamla vägen till tomtmark.
År 1852 skickade häradsrätten efter en häradssyn en begäran till
landshövdingen om att få ändra vägen som gick från kyrkan och
till ”Bockholmens eller Ursvikens” hamn. Mellan kyrkstaden och
Skellefteå stad gick vägen över två svåra backar varav en var Körrbacken. Dessutom bestod marken av jäslera vilket gjorde att vägen
aldrig kunde bli fast och i lagligt skick. Det sägs att vägen höst
och vår samt vid regn nästan var ofarbar. Därför ville häradsrätten
flytta vägen så att den gick på södra delen av Fredriksgärdan, det
vill säga nuvarande Kyrkstadsvägen. Den nya vägen skulle även få
en rakare sträckning och ansluta till stadens gata, Storgatan. Lant
mätare Strinnholm fick i uppdrag att mäta upp och beskriva den
nya och gamla vägsträckningen samt upprätta ett kostnadsförslag.
VÄGEN MELLAN JÖRN OCH KÅGE
På 1880-talet planerades mellan Storkåge och Jörn en väg som följ
de Kågedalen. Frågan om en väg drevs av Kåge kvarnaktiebolag
som drev den stora Norrlandskvarnen i Kåge. Kvarnen importe
rade främst från Ryssland säd som sedan såldes på orten. I Skel
lefteå stad uttryckte lantmätaren Ludvig Zethraeus 1883 farhågor
att Skellefteå stads handelsområde kunde minskas genom vägen.
Därför motarbetades vägen av borgarna i Skellefteå stad utifrån
handelspolitiska skäl. Zethraeus ville att staden skulle driva frågan
om en väg mellan Malå kyrka och Holmfors by i Sorsele socken.
För sorseleborna skulle vägen till Skellefteå bli kortare än den
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långa vägen till Umeå och då kunde Sorsele fås över till Skellefteå
handelsområde. Skellefteå stad utsåg en kommitté som skulle sätta
sig i förbindelse med sockenmännen i Sorsele och Malå med målet
att gå in till länsstyrelsen med en anhållan om undersökning av
vägsträckan.133 Vägen började brytas upp på 1890-talet och var
klar 1901.
John Nordfelth, som var ingenjör, berättar i ett brev hem till famil
jen att han under sommaren 1895 börjat med renstakning av en
landsvägslinje, där arbetet skulle börja under hösten. Nordfelth
berättade att han inte trodde att arbetet skulle ta så lång tid. I bre
vet skriver han att han skulle gå 17 kilometer den här dagen i mark
och moras fastän klockan redan var fyra på eftermiddagen. Den 6
mars 1896 är John Nordfelth i Nilsliden, och han hade då återvänt
efter en resa. Han säger att arbetet delvis hade pågått under hans
frånvaro men hade blivit misskött, så att han blev på dåligt humör.
När Nordfelth skrev brevet stod arbetet stilla, eftersom arbetarna
hade farit hem för att proviantera. De senaste dygnen hade det
snöat så mycket att Nordfelth inte visste hur man skulle kunna
återuppta arbetet. Nordfelth som arbetade under en ingenjör Eng
ström reste i augusti 1896 till Ulricehamn för att arbeta med järnvägsstakning. Under hösten återvände han till Jörn för att avsyna
vägarbetet. I mars 1897 var Nordfelth åter i Ulricehamn. Den 15
mars 1898 hade Nordfelth utsynat några träd på sin svärfars hem
man i Nilsliden som behövdes till bron över Kågeälven.
VÄGEN MELLAN BRÄNNÄS OCH GAGSMARK
På hösttinget 1858 stämde nybyggarna Carl Gustaf Nilsson i Tväråfors och Johan Eriksson Brännström i Brännäs Gagsmarks bya
män för att de skulle bryta upp och sätta i körbart skick väg över
sina områden mot Tväråfors och Brännäs. Vägen skulle brytas på
det ställe som nybyggarna bekvämast kunde komma till vägen i
Gagsmark. Byamännen i Gagsmark svarade att de redan hade väg
så att de kunde köra med häst och kärra, och de var inte skyldiga
att ordna väg åt nybyggarna i Tväråfors och Brännäs. Tydligen
fanns någon form av väg redan, eftersom nybyggarna menade att
vägen var ofarbar och farlig för hästarna som riskerade att bryta
benen.
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Foto 19. Vägen genom Kågedalen under en översvämning på 1930-talet.

Frågan om vägen till Tväråfors togs upp igen på vårtinget 1859.
Nu hade ett kronoombud utsetts, kronolänsmannen J.M Ström,
som stödde Carl Gustaf Nilsson i fråga om vägen och råhagen.
Carl Gustaf Nilsson kunde även lämna in en syn av vägen som
hade besiktats av N.E. Lundström i Avan och Jonas Augustinsson i
Abyn. Vägsträckan från Gagsmark till rågången mot Tväråfors var
cirka två och en halv kilometer. Vägen var endast en gammal gång
stig eller ridväg som inte kunde kallas för körväg för hjuldon. Bro
arna bestod av gamla ruttnade kavelbroar som inga kreatur kunde
färdas på utan att riskera att gå ned sig. Carl Gustaf Nilsson hade
låtit bryta upp en ordentlig körväg från rågången och till sin gård,
men han var inte klar med vägen på en 300 alnar lång sträcka över
en myr (kallades sly i handlingen) som låg nedanför gårdsgärdan.
Han hade där börjat ta upp diken. Denna plats låg väster om det
ställe där vägen till Brännäs tog vid, så det var endast Carl Gustaf
Nilsson själv som drabbades av att vägen inte var klar.
På hösttinget 1859 behandlades åter frågan om vägen. Vittnet
Jonas Augustinsson i Abyn menade att Gagsmarksborna hade
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nytta av vägen till Tväråfors och Brännäs vid färder till sina ängar.
Kronoombudet Ström menade att 1806 hade Gagsmarks byamän
yrkat på att Källbomark och Åbyn skulle ta upp väg över sina
områden och hade blivit ålagda av rätten att göra detta. Rätten
beslutade ålägga Gagsmarksborna att bryta upp en kärrväg över
sitt område och att underhålla den i framtiden. Vägen skulle möta
den väg som Carl Gustaf Nilsson hade brutit upp. Vägen skulle
vara så bred att kärror kunde mötas på vägen, men vägen skulle
inte vara bredare än sex alnar. Uppbrytningen skulle börja omgå
ende våren 1860 när tjälen hade gått ur marken. Vägen skulle vara
klar inom ett år därefter. Gagsmarksborna skulle ersätta nybyg
garna i Tväråfors och Brännäs med 20 riksdaler banco, en ersätt
ning som nybyggarna fick använda för att ersätta sina vittnen
med två riksdaler och 24 skillingar banco vardera. Rätten ansåg
att Gagsmarksborna genom tredska hade åsamkat nybyggarna i
Tväråfors och Brännäs skada.
VÄGEN FRÅN LÖVLUND TILL JÖRNSVÄGEN
Den 23 november 1847 började nybyggarna i Lövlund sina
ansträngningar att få till stånd en förbättrad väg från nybygget och
fram till Varuträskvägen mellan Varuträsk och Degerbyn. Nybyg
garna tog ut stämning på samtliga bönder i Degerbyn att de skulle
förpliktigas att sätta i stånd och underhålla den väg som gick från
Lövlund till Varuträskvägen. Dessutom skulle de underhålla halva
bron över Klintforsån. Nybyggarna i Lövlund ville också att bön
derna i Degerbyn skulle ersätta nybyggarna för deras rättegångs
kostnader. Eftersom hovkamrer Nils Clausén var frånvarande,
uppsköts målet till nästa ting. Degerbyns byamän gick inte med
på yrkandet, eftersom de inte hade någon användning för vägen,
varken för att ta sig till åkrar, ängar eller till kvarn.
Nämndemännen Lars Larsson i Myckle och Jonas Stenmark i
Varuträsk berättade att de hade besiktat den här vägsträckningen
samt en annan som låg närmare Stämningsgården och som Degerbybönderna hade föreslagit. Den senare var trekvarts mil lång och
gick över oländig mark, medan den föreslagna vägen var kanske
något över en åttondels mil lång och hade en tjänligare mark. Där
fanns även en någorlunda farbar väg redan bruten. Frågan blev
uppskjuten till nästa ting, eftersom Nils Clausén var sjukskriven.
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Frågan återupptogs på hösttinget 1848 och då berättade Degerbybönderna att de för några år sedan hade brutit upp vägen och satt
den i stånd. Men bönderna i Lövlund hade inte velat underhålla
den, varför den hade förfallit. Degerbyns byamän kunde tänka sig
att bönderna i Lövlund fick dra vägen över Degerbyns mark men
att Lövlundsborna skulle underhålla den. Vid tinget upptäckte
man att Lövlund var ett kronohemman, och därför borde kronan
få yttra sig i frågan genom att utse ett kronoombud.
Målet togs upp på vårtinget 1849 där kronoombudet länsmannen
J.M. Ström stödde Lövlundsbornas ståndpunkt. Degerbybönderna
motsatte sig kraven från Lövlundsborna. Vid rättegången framkom
att postmästaren Anders Höijer och kyrkvärden Jonas Degerstedt
hade en äng vid Klintforsån intill Lövlund. Men ägarna menade
att de inte behövde någon väg, eftersom höet togs hem på vinter
föret. Rätten menade att vägen skulle gå där Lövlundsborna ville,
eftersom lagen sade att en väg skulle läggas där det var lämpligast
och där våglängden blev kortast. Rätten dömde Degerbyborna till
att göra klar sin halva av bron, om det inte redan var gjort, efter
som den ingick i det åtagande att bryta upp vägen som de redan
tidigare antagit. Degerbyborna kunde däremot inte dömas till att
underhålla vägen eller bron eftersom § 8 i Kungliga resolutionen
på adelns besvär stadgade att byavägar endast skulle underhållas
av dem som brukade vägen.
VINTERVÄGAR
Vintervägarna var viktiga i äldre tid och vintern var den viktigaste
tiden för större transporter. Man försökte undvika backiga partier
och kunde därför ta större lass på slädarna som drogs av hästar.
Sträckorna gick ofta efter sjöar, myrar och låglänta områden.
Vägarna skulle stickas ut med granruskor samt plogas eller bultas.
Under vintern drogs vägen längs sjöar och låga partier för att und
vika besvärliga backar.
Vintervägen mellan Jörn och Skellefteå gick över sjöarna Varuträsket, Bastuträsket och Jörnsträsket. När våren kom och vintervägen
blev obrukbar skulle sommarvägen skottas upp. Den 15 april 1871
höll man en entreprenadauktion i Jörn över underhållet av som

106

marvägen. Arbetet innefattade uppbrytning av sommarvägen på
våren samt underhåll på hösten. Den som lämnade lägsta anbudet
var Anders Johansson i Jörn som krävde 40 riksdaler riksmynt för
arbetet. Hans anbud skulle sedan prövas av kommunstämmorna
inom Skellefteå härad. På generalstabskartan från 1921 finns vin
tervägens sträckning väster om Varuträsket markerad.
I Varuträsk hade man en särskild ”snöbult” som var cirka tre meter
bred och en meter i diameter. Den var ihålig och tillverkad som en
stor tunna. Bulten drogs av parhästar (tviok) och byarna Bergfors
och Varuträsk hade tillsammans skyldighet att hålla vintervägen
öppen över Varuträsket.134
År 1805 delades vintervägen över Falmarksträsket och Ökvattnet.
Vid västra änden av Långholmen slutade Gamla Falmarks vägsträcka, och där vidtog Östra Falmark som skulle hålla vägen farbar mot norr fram till Degeränget på norra stranden av Falmark
sträsket. Därifrån skulle Långviksborna hålla väg över Ökvattnet
och till södra stranden av Bodaträsket där Bodabornas vägstycke
började. Vägen skulle både stickas ut med ruskor samt plogas.135
RESENÄRER MELLAN BÅTVIK OCH YTTERVIK
Jonas Fredrik Stenmarks räkenskapsbok visar på att en viss tra
fik förekom med båt över Bodaträsket. Jonas Fredrik Stenmark
skjutsar personer från Båtvik till Yttervik. I vissa fall har personen
fortsatt till Ursviken och ibland har Stenmark skjutsat till Innervik, troligen till gästgivargården där. Flera av dessa personer kom
mer från Falmark. Den 22 maj 1842 hade Jonas Stenmark skjutsat
pigan Sara Helena Jakobsdotter i Falmark från Båtvik till Innervik.
Resan kostade åtta skilling banco. Fältjägaren Styf i Gummark fick
den 23 december 1842 skjuts till Innervik.
Det verkar som att bönder i Ursviken malde mjöl i en kvarn i Falmarksforsen. Den 25 augusti 1843 skjutsades en tunna mjöl mel
lan Båtvik och Yttervik för gifte drängen Lundström i Ursviken.
Den 13 september samma år förde Stenmark ett mjöllass åt Per
Mårtensson i Ursviken mellan Båtvik och Yttervik. Några dagar
senare var det Nils Johan Lindbergs hustru i Ursviken som lejde
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Stenmark att föra ett mjöllass mellan Båtvik och Ytterviksfjärden.
Den 30 december 1843 skjutsade Jonas Stenmark Haqvin Persson
i Ursviken. Den 3 juni 1844 åkte skräddaren Gustaf Fahlgren i
Ursviken med Jonas Stenmark mellan Båtvik och Yttervik. Den 17
oktober 1845 fick Jonas Stenmark av Martin Persson i Ursviken 18
skilling banco för ett kvarndygn samt skjuts av mjöl till Yttervik.
Jonas Stenmark har lejt bort kvarndygn i den kvarn han själv nytt
jade i Falmarksforsen.

Karta

8.

Vägen ner till bätlänningen i Båtvik
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i8ii.

Krigsarkivet.

Den 23 mars 1844 har Stenmark forslat tjära och salt för Jöns
Marklund i Renbergsvattnet i Burträsk socken. Transporten har
troligen gått på isarna över Bureälven och Bodaträsket och vidare
till Yttervik. Den 12 maj 1844 rodde Jonas Stenmark längs Bure
älven till Ytterforsen och fick fem skilling och fyra runstycken i
betalning från Jöns Marklund i Renbergsvattnet. Den 9 oktober
1844 rodde Jonas Fredrik Stenmark den avskedade soldaten Gran
från Hedensbyn till Falmarksforsen. Rodden gick över Bodaträs
ket och sedan efter Bureälven fram till Falmarksforsen. Färden
inklusive två koppar kaffe kostade åtta skilling banco. I början av
januari 1845 skjutsade Jonas Stenmark åter avskedade soldaten
Gran till Innervik.
Den 1 juli 1842 skjutsade Stenmark inhysesmannen Jon Svensson i
Yttervik från Båtvik till Yttervik.
ÖVERGÅNGAR VID VATTENDRAG
Vägar som passerade bredare vattendrag saknade länge broar. På
kartan över Falmark från 1810 passerade vägen mellan Sjöbotten

Foto 20. Första bron som byggdes över fallet i Fällfors uppfördes 1863 och
revs 1913.
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och Östra Falmark Bureälven intill den sistnämnda byn. På ömse
sidor av Bureälven strax nedströms utloppet från Falmarksträsket
fanns båtplatser på ömse sidor om älven.
STORBRON ELLER LEJONSTRÖMSBRON
Underhållet av bron var utlagd på hemmanen i Skellefteå socken.
Som exempel på hur underhållet för en by såg ut kan Boviken tas
som exempel.
Uttaget av pengar och virke skedde efter varje hemmans skattetal.
Det sammanlagda skattetalet för Boviken var 14 och tre kvarts
tunnor. Gustaf Lundström på Sunnanå lämnade över en skrivelse
till Bovikens byamän den 25 november 1843 att han till Andersmässomarknaden ville ha Bovikens avgift till bron. Den uppgick
till 12 skillingar riksgälds av varje tunnland skatt i byn. Summan
hade beslutats av brolaget vid sockenstämman den 12 november.
Bovikens byamän betalade summan vilket kvitterades. Ar 1836
skulle bron repareras och den 5 mars begärde Jonas Degerstedt i
Degerbyn och Gustaf Lundström i Sunnanå att Bovikens byamän
skulle leverera virke till bron. Leveransen, som skulle ha skett inn-

Foto 21. Storbron över Skellefteälven i början av 1860-talet eller möjligen
under 1850-talet när ännu träkistorna fanns kvar.
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an den 2 april, bestod av en bjälke som var 24 alnar lång och 12
tum på varje sida samt var värd tio riksdaler. Vidare fem stockar
som var 16 alnar långa med tio tum i lilländan, som var värda en
och en halv riksdaler. Dessutom behövdes fyra pålar som var 12
alnar långa med tio tum i lilländan till ett värde av 1 1/6 riksdaler.
Om inte Boviksborna skulle leverera virket skulle det anskaffas till
dessa angivna priser. Bovikens byamän blev kallade till bron den
2 oktober 1826 och skulle då ställa upp med nio karlar och tre
hästar. Utrustningen skulle bestå av en järnstör och en järnlina
och resten av manskapet skulle ha med sig spadar och hackor.
Arbetet beräknades till ett dagsverke per tunnland skatt. Ordern
var undertecknad av länsmannen C.J. Moritz. Beslutet hade tagits
på sockenstämman den 3 september. Bron kallas i detta dokument
för Storbäcksbron.us
POSTFÖRINGEN MELLAN SKELLEFTEÅ OCH BURTRÄSK
År 1819 förekom postföring längs Burträskvägen mellan Sunnanå
och Burträsk. Fjärdingsmännen Eric Åström och Olof Åman hade
uppgiften att utan ersättning transportera ämbetsbrev och order
en gång i veckan till Ragvaldsträsk. Grunden till detta var lands
hövdingens resolution från den 19 juli 1784. Men efter det att reso
lutionen utfärdades hade den förändringen skett att postbäringen
hade flyttats från Ragvaldsträsk till Gummark där den sköttes av
bonden Per Sundling. Problemet var att Gummark upplevdes ligga
avsides från allmänna landsvägen och på andra sidan av en sjö.
Fjärdingsmännen klagade i en skrivelse till landshövdingen över att
det vid vissa tider på året var förenat med livsfara att ta sig fram till
byn. Postföringen var även utlagd på flera gårdar, så många gånger
var de tvungna att fara från gård till gård innan de träffade på den
som just då skötte posten och kunde lämna postväskan. Sträckan
som de måste färdas inne i byn kunde röra sig om en halv mil.
Årligen var de tvungna att vandra 159 mil vilket tog i anspråk
53 dagar. Fjärdingsmännen hade i årslön 50 riksdaler riksgälds.
De skulle resa till ting och stämmor, bevaka fångar och biträda
vid utmätningar. Fjärdingsmännen ville ändra på brevbäringen så
att de kunde lämna postväskan hos någon bonde i Kroksjön eller
Gärdsmark. Bonden Olof Olofsson i Renbergsvattnet berättade att
han endast hade två riksdaler banco från socknens rotebesparings-
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kassa för sitt besvär med posten. Han ville nu sluta med posten
om han inte fick bättre betalt. Sockenmännen i Burträsk berättade
att Olof Olofsson även hade befrielse från håll- och reservskjutsar
åt gästgivaren, men menade att hans ersättning var för liten för
de två mil han måste föra posten varje vecka. Han förde posten
till och från Gummark. Burträsk sockenmän menade att han även
borde få frihet från allmänna tur-, krono- och transportskjutsar.
Kronobefallningsmannen Johan Dyhr menade att fjärdingsmännens besvär med posten hindrade dem att hjälpa länsmännen med
andra göromål och detta särskilt som antalet ärenden ökat på
senare tid. Dyhr säger att det varit besvär med bonden Per Sundling
(1775-1848) i Gummark som varit försumlig med postföringen.
Gummark låg även avlägset från allmänna landsvägen och särskilt
höst och vår var det svårt att ta sig in till byn. Dyhr föreslog att
bönderna Olof Stefansson på Gärdsmark 2 och Jon Andersson
på Ragvaldsträsk 5 som bodde nära allmänna landsvägen skulle
ta över postföringen. De var villiga till detta om de fick befrielse
från håll-, tur-, krono- och transportskjutsar. Förslaget skulle inte
göra någon skillnad vad hålltiderna vid Frostkåge gästgivargård
beträffade eftersom hemmanet Gummark nr 8 hade 3/32 mantal
mera i skatt än Gärdsmark 2 och Ragvaldsträsk 5. Fjärdingsmännen skulle få hälften så lång väg i samband med sin postföring.
Kronofogden menade att genom detta förslag skulle bonden Olof
Olofsson i Renbergsvattnet få högst en mils postföring genom att
han skulle transportera posten till Ragvaldsträsk, och han kunde
få behålla samma ersättning som tidigare.
Landshövdingen skrev i sin resolution att postföringen mellan
Skellefteå och Burträsk egentligen var inrättad för att föra offent
liga försändelser mellan orterna. Han förordnade nu att privata
som ville skicka brev efter sträckan borde betala två skilling per
lod. Efter årets slut kunde summan delas av postförare och de
som expedierade posten. Men för ämbetsbrev och order skulle
inte betalas något. I Burträsk expedierades posten av länsmannen,
och fjärdingskarlen transporterade posten mellan Burträsk och
Renbergsvattnet. Landshövdingen beslutade att bifalla förslaget
från kronofogden. Olof Stefanssons hemman i Gärdsmark och
Jon Anderssons hemman i Ragvaldsträsk blev befriade från hålls
kjutsen vid Frostkåge gästgivargård, vilken togs över av Per Sund-
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ling i Gummark. För hans överskjutande 3/32 mantal av skatten
skulle han betala kontant till Skellefteå sockens inbördes kassa.
Betalningen skulle utgå efter vad en vanlig hålltur vid gästgiveriet
kostade samt beroende på hur många hålldygn Per Sundling hade
enligt skatten.139

Foto 22. Kamvägen i Burträsk mot nordväst under början av 1900-talet.

POSTFÖRING MELLAN SKELLEFTEÅ OCH PITEÅ
År 1815 stämde länsmannen Nils Clausén postföraren Nils Jons
son i Byske eftersom han hade handskats oansvarigt med posten.
Natten mellan den 2 och 3 februari klockan halv två hade pos
ten anlänt söderifrån till Byske och Nils Jonsson hade då skickat
Johan Johanssons 14-årige son Carl med posten vidare norrut.
Nils Jonsson hade följt honom några 100 alnar norrut. I Åbyn
hade Carl lämnat släden på landsvägen utan tillsyn till klockan sju
på förmiddagen då den återfanns av en annan person. Carl hade
sedan legat i skjutshåll i Åbyns gästgivaregård. Posten hade anlänt
17 timmar försenad till Piteå.
Nils Jonsson erkände att han varit försumlig och bad om skonsam
het, eftersom ingen skada hade skett. Fallet hade anmälts till rät
ten av postinspektören Schjåltz. Rätten visste att posten hade gått
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klockan 23 på kvällen från Frostkåge som låg en och en kvarts
mil från Byske. Men man kontrollerade med postmästaren Gus
taf Wallmark och fick uppgifter ur postens diarium. Posten hade
avgått från Stockholm den 26 januari och kom till Skellefteå den 2
februari kl. halv sju på eftermiddagen och gick norrut klockan sju.

Foto 23. Gamla bron över Byskeälven i Byske år 1912. Kustlandsvägen
passerade här Byskeälven och intill låg Byske gästgiveri.

Förutom en kraftig utbyggnad av vägnätet gjordes också omlägg
ningar och rätningar av den stora pulsådern kustlandsvägen. Detta
gällde bl.a. partier vid Byske och Frostkåge. Upprustningsarbetet
fortsatte under 1900-talet, när bilarna kom och landkommunika
tionerna på ett helt annat sätt kom i fokus. Under 1800-talet var
högteknologin ångbåtarna och järnvägen.
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IL Territoriella indelningar
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I

Socknens indelning i
mindre enheter
Det äldsta mindre administrativa området inom Skellefteå socken
är fjärdingen, som existerade redan i mitten av 1500-talet, men
som troligen fanns redan på medeltiden. Fjärdingarna användes
när det gällde underhåll av prästgården, och de olika fjärdingarna
tycks också ha utsett var sin fjärdingsman som var medhjälpare till
länsmannen. Fjärdingarna verkar även ha haft en roll i uppbörden
av skatten, eftersom fjärdingarna anges i några skattelängder. (Se
vidare i Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650 s. 18-24
och Skellefteå socken 1650-1790 s. 27-30). Fjärdingarna i Skel
lefteå socken omtalas senast i slutet av 1600-talet.
Under 1600-talet omtalas rotarna, och de används i militära sam
manhang från 1620-talet och ända fram till 1901. På 1700-talet
införs husförhörsrotar, vars befolkning tillsammans kallades till
husförhör, där prästen kontrollerade kunskaper i den kristna läran
men även undersökte läskunnigheten. Husförhörsrotarna, som på
1800-talet kallas för skriftlag, minskar i betydelse mot slutet av
århundradet. Från 1600-talet och fram till i början av 1900-talet
hade Skellefteå socken även en indelning i norra och södra sock
nen. Under 1800-talet fick socknen en indelning i distrikt, och det
fanns olika indelningar för socknen, skolan och fattigvården.
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Antalet administrativa indelningar ökar över tiden allt eftersom
samhället blir mer komplext och får flera funktioner. Genom att
folkmängden ökar, stiger även antalet områden för varje samhälls
funktion. År 1724 fanns till exempel 12 husförhörsrotar men 1860
var antalet skriftlag 61.
I det här kapitlet kommer även kulturgränser att kortfattat berö
ras.
NORRA OCH SÖDRA SOCKNEN
Skellefteå socken har under en lång tid haft en indelning i norra
och södra socknen. Indelningen har bland annat använts när det
gäller de båda länsmännens områden redan under slutet av 1500talet. De båda områdenas utsträckning finns angiven i 1602 års
längd över kvartalspenningar, se karta nedan.140
Under 1800-talet såg indelningen helt annorlunda ut, sedan Bur
träsk och Norsjö med Jörn blivit egna socknar. De bägge områ
dena inom socknen finns redovisade i en tiondelängd för Skellefteå
socken 1845-1858.141 Området söder om Skellefteälven tillhörde
södra socknen. Men till södra socknen hörde även byar på norra
sidan av älven, såsom byarna från Böle och ner till Ursviken vid
älvens mynning. Vidare byarna Bjurvattnet och Bruträsk som lig
ger väster om Medie men på norra sidan av Skellefteälven. Sock
nen var indelad i två länsmansdistrikt, en indelning som verkar
gå tillbaka till senare delen av 1500-talet. År 1918 var Skellefteå
landskommun indelad i tre valdistrikt; Skellefteå norra, Skellefteå
södra samt Ursviken.142 Ursviken var hamn för staden och området
vid Skellefteälven, och växte under 1800-talet till att bli ett stort
samhälle. År 1890 bodde i Inre och Yttre Ursviken sammanlagt
578 invånare. Den gamla indelningen i norra och södra socknen/
kommunen kvarstod alltså i början av 1900-talet, men varje del
omfattade ett allt mindre område på grund av flera socken- eller
kommundelningar.
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Karta 9. Norra och södra socknen 1602
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Karta io. Norra och södra socknen 1845-1858
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Under 1900-talet och fram till idag har södra socknen varit ett
levande begrepp i byarna Kroksjön, Gärdsmark, Gummark och
Ragvaldsträsk. Beteckningen användes exempelvis av de två stu
diecirklar som studerade kyrkoliv i början av 2000-talet. I norra
socknen har begreppet norra socknen nog inte varit lika levande
på grund av flera kommun- och församlingsdelningar. Byske blev
egen socken 1875 och Kågedalen egen församling 1933. Södra
socknen har också snävats in i geografisk omfattning sedan Bureå
blev egen kommun 1914 och egen församling 1922. Under senare
delen av 1800-talet tillhörde Bureå södra socknen.
FJÄRDINGAR
I boken Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650 s. 18
finns en rekonstruktion av fjärdingsindelningen från 1500-talet
redovisad. På grund av arkivfyndet med indelningen i norra och
södra socknen från 1602 måste gränsen mellan sörfjärdingen och
översta fjärdingen korrigeras något. Byarna Ljusvattnet och Villvattnet ska ligga inom översta fjärdingen och inte inom sörfjär
dingen. Eftersom Villvattnet är en by som finns utspridd över ett
stort område, blir det en betydlig gränsändring. Att Ljusvattnet
och Villvattnet verkligen tillhörde översta fjärdingen styrks även
av att de bägge byarna i alla skattelängder från tiden 1539-1606
kommer i ordning mellan byarna i Norsjö och Skråmträsk. (Se
karta nedan). På kartbilden ser vi att översta fjärdingen är gigan
tiskt stor till ytan. Nere i socknens sydöstra hörn ligger två till
ytan små fjärdingar som har en stor folkmängd. Ett annat litet
område med relativt stor folkmängd är Lövångers socken. Kan
detta förhållande indikera att i detta sydostliga område ligger den
äldsta jordbrukskulturen i området? Det kan vara så men är natur
ligtvis inget bevis för detta. Det kan också ha att göra med att den
goda jordbruksmarken, slåtterängarna och fisket finns samlat på
en liten yta i sörfjärdingen och ytterfjärdingen. I norra socknen var
kanske de goda markerna mera spridda. I Lövångers socken finns
visserligen en del gamla nordiska namn, till exempel Lövånger,
Västanbyn (i formen Väståt) samt Kräkånger. Men pollenprov från
Lövsele visar sädespollen från cirka 1000 e Kr, och samma date
ring av sädesodling finns från alla socknar norr därom i dåvarande
landskapet Västerbotten, som omfattade dagens Västerbotten och
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Norrbotten. I Umeåområdet finns en tidigare jordbruksbygd där
sädespollen har konstaterats från cirka 500 e Kr.

Karta ii. Fjärdingarna i Skellefteå socken under 1500-talet.

NÖDHJÄLPSDISTRIKT 1867
År 1867 delades socknen in i nödhjälpsdistrikt som skulle fördela
hjälp till de nödlidande. Socknen var indelad i nio distrikt. Det
är oklart om indelningen var gjord vid detta tillfälle eller om det
fanns en redan existerande indelning som användes.
Distrikt 1. Gagsmark omfattade byarna Gagsmark, Källbomark,
Lejonströms såg 1780-1905, Kinnbäck, Avan, Åbyn och Tåme.
Distrikt 2. Seiet omfattade byarna Seiet, Byske, Fällfors, Norrlång
träsk och Tåme.
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Distrikt 3. Drängsmark omfattade byarna Drängsmark, Ostvik,
Frostkåge, Norrlångträsk och Östanbäck.
Distrikt 4. Kusmark omfattade byarna Kusmark, Ersmark, Kåge,
Kågeträsk, Gråliden och Grånäs.
Distrikt 5. Klintforsliden omfattade byarna Klintforsliden, Varuträsk,
Svanfors, Kusliden, Sandberg, Tarsbäckliden och Bastunäs.
Distrikt 6. Medie omfattade byarna Medie, Klutmark, Bjurfors,
Myckle, Krångfors, Skråmträsk, Lund, Finnfors, Karsträsk och
Forsberget.
Distrikt 7. Handlingar saknas för detta distrikt, men det torde ha
omfattat byarna Degerbyn, Stämningsgården, Prästbordet, Sunnanå, Böle, Boviken, Morön, Hedensbyn, Tuvan och Bergsbyn.
Detta område täcks inte in av övriga distrikt.
Distrikt 8. Kroksjön omfattade byarna Kroksjön, Gärdsmark, Gummark, Ragvaldsträsk, Hjoggböle, Bodan, Mullbacka och Rönn
bäcken.
Distrikt 9. Falmark omfattade byarna Falmark, Långviken, Sjö
botten, Hjoggböle, Holmsvattnet och Bodan.
Distrikt 10. Yttervik omfattade byarna Yttervik, Innervik, Bureå,
Burvik, Bäck, Kroknäs, Istermyrliden, Rönnbäcken, Tjärn, Sävenäs, Klemensnäs och Ursviken.

SKOLDISTRIKT
När allmänna folkskolan infördes 1842 delades socknen in i föl
jande nio distrikt:
Distrikt 1. Gagsmark, Brännäs, Källbomark, Brännland, Finnträsk,
Tåmeträsk, Alund, Islandsbäck, Lundfors, Svartbäck, Malbäck,
Tväråfors, Norra Båtfors, Avan, Åbyn, Kinnbäck och Gravlund.
Distrikt 2. Tåme, Ytterstfors, Byske, Stensjön, Seiet, Hällfors,
Backa, Ostvik, Östanbäck, Östbäck och Lundbäck.
Distrikt 3. Drängsmark, Orrtjärn, Storbrännan, Nyfors, Antkläp-
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pen, Aspliden, Svartå, Norrlångträsk, Storvik, Tvärån, Holm
strand, Forsliden, Fällforsliden, Gammelboliden, Fällfors, Frostkåge, Lillkågeträsk, Dalbäck, Lillkågeliden, Nyheden, Bodal, Djup
fors, Lidbacken, Mullberget, Åkerberget, Klöverfors och Nide.
Distrikt 4. Storkåge, Ersmark, Kusmark, Brattliden, Kusliden,
Högdal, Bastuträsk, Norra Bastuliden, Eriksdal, Häbbersliden,
Häbbersfors, Kvarnforsliden, Gran och Kågeträsk.
Distrikt 5. Varuträsk, Hällbergssvedjan, Tarsmyran, Grånäset,
Nyland, Grundnäs, Åliden, Klintforsliden, Bjurån, Stensund,
Svanfors, Sandberg, Stövernäs, Stöverfors, Norra Bergfors, Bjurliden, Dalliden, Mulltjälen, Nyholm, Tarsnäs, Svanström, Löparnäs, Norrliden, Bastunäs, Bruträsk, Bjurvattnet, Räftkläppen,
Skärudden, Gillervattnet, Södra Båtfors, Långselet, Bastuliden och
Strömfors.
Distrikt 6. Finnfors, Karsträsk, Orrträsk, Röjnoret, Högliden, Sör
träsk, Granfors, Dalfors, Norrström, Brännfors, Holmfors, Högnäsfors, Krångsvarvet, Skråmträsk, Bergliden, Bjurfors, Orrliden,
Gråberg, Holmselet och Krångfors.
Distrikt 7. Gummark, Mullbacka, Kronobacka, Svedun, Ragvaldsträsk, Hjoggböle, Sidberget, Falmark, Hedåker, Nyborg, Holmsvattnet, Bölesvik, Falvik, Vikmyran och Brännvattnet.
Distrikt 8. Bureå, Vikdal, Istermyrliden, Kroknäs, Häggnäs, Häggdal, Bergfors, Burvik, Bäck, Ljusvattnet, Storön, Yttervik, Ytterursviken och Inner urs viken.
Distrikt 9. Innervik, Tjärn, Rönnbäcken, Kyrkobordet, Furunäs,
Bergsbyn, Tuvan, Risön, Hedensbyn, Morön, Fällbäcken, Boviken,
Böle, Bodan, Gärdsmark, Kroksjön, Sunnanå, Lund, Klutmark,
Degerbyn, Myckle, Medie, Stämningsgården, Storkåge, Lejon
ström, Klintfors såg, Lövlund, Orrbäcken och Flocktjärn.
SOCKENSJÄLVSTYRELSE
Alla fullvuxna manspersoner, det vill säga bönder, sågverksägare,
icke hemmansägande ståndspersoner, nybyggare, torpare, soldater,
hantverkare och inhyseshjon, deltog i allmän sockenstämma. Varje
person kunde rösta som enskild person, men hela byar kunde enas
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om ett ombud som röstade för hela byns räkning. Socknens kom
mittéer, såsom berednings- och taxeringskommittén, sammanträd
de under 1830- och 1840-talen i Apeldorfska gården på Kläppen
inom Prästbordet. Ar 1849 sammanträdde de i Enbergska gården
på Brännan. Ledamöterna i dessa två kommittéer var samman
satta av representanter för olika stånd. År 1840 ingick i beredningskommittén fanjunkare Ulfhielm för riddarståndet och adeln,
kapten Nikanor Sandström för ståndspersoner, och nämndeman
Johan Westermark i Degerbyn och bonden Jonas Lindberg i Medie
för bondeståndet. I taxeringskommittén ingick löjtnant E. Hollsten
och fanjunkare Ulfhielm för riddarståndet och adeln, hovpredi
kant Nils Nordlander och kyrkoherde Högström för prästståndet,
kapten Nikanor Sandström och kapten Johan Hällberg för stånds
personer, samt Anders Markstedt i Myckle för bondeståndet.
Skellefteå socken inrättade en nödhjälpsfond 1841. Och direktionen
som utsågs var utsedd efter stånd och innehöll tre ståndspersoner,
tre bönder, tre torpare, tre inhysesmän och tre drängar. I socken
nämnden ingick representanter från socknens 16 olika distrikt.
År 1843 indelades socknen i 16 distrikt och varje distrikt skulle ha
en representant i sockennämnden. Beslutet var en följd av Kungl.
Majt:s förordning om sockennämnd från den 29 augusti 1843 och
landshövdingens förordning av den 11 oktober 1843.
Distrikt 1. Gagsmark, Brännäs, Källbomark, Brännlund, Finnträsk, Tåmeträsk, Ålund, Islandsbäck, Lundfors, Svartbäck, Malbäck, Tväråfors, Norra Båtfors, Avan, Åbyn, Kinnbäck och Grav
lund.
Distrikt 2. Tåme, Ytterstfors, Byske, Stensjön, Seiet, Hällfors,
Backa, Ostvik, Östanbäck, Östbäck och Lundbäck.
Distrikt 3. Drängsmark, Orrtjärn, Storbrännan, Nyfors, Antkläppen, Aspliden, Svartå, Norrlångträsk, Storvik, Tvärån, Holmstrand, Forsliden, Fällforsliden, Gammelboliden, Fällfors, Lillkågeträsk, Dalbäck, Lillkågeliden, Nyliden, Bodal, Djupfors, Lidback
en, Mullberget, Åkerberget, Klöverfors och Nide.
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Distrikt 4. Kusmark, Brattliden, Kusliden, Högdal, Bastuträsk,
Norra Bastuliden, Eriksdal, Häbbersliden, Häbbersfors, Kvarnforsliden, Gran och Kågeträsk.
Distrikt 5. Frostkåge, Storkåge och Ersmark.
Distrikt 6. Varuträsk, Hällbergssvedjan, Tarsmyran, Grånäset,
Nyland, Grundnäs, Åliden, Klintforsliden, Bjurån, Stensund, Svan
fors, Sandberg, Stövernäs, Stöverfors, Norra Bergfors, Bjurliden,
Dalliden, Mulltjälen, Nyholm, Tarsnäs, Svanström, Löparnäs,
Norrliden, Bastunäs, Bruträsk, Bjurvattnet, Södra Båtfors, Skär
udden, Gillervattnet, Långselet, Bastuliden och Strömfors.
Distrikt 7. Finnfors, Karsträsk, Orrträsk, Röjnoret, Högliden, Sör
träsk, Granfors, Dalfors, Norrström, Brännliden, Holmfors, Högnäsfors, Krångsvarvet, Holmselet och Krångfors.
Distrikt 8. Skråmträsk, Bjurfors, Bergliden, Orrliden, Gråberg,
Klutmark och Lund.
Distrikt 9. Degerbyn, Myckle, Medie, Stämningsgården, Lövlund
och Klintfors.
Distrikt 10. Kroksjön, Bodan, Gärdsmark, Orrbäcken, Flocktjärn,
Gummark, Ragvaldsträsk, Svedun, Mullbacka, Kronobacka och
Brännvattnet.
Distrikt 11. Hjoggböle, Sidberg, Falmark, Hedåker, Nyborg,
Holmsvattnet, Bölesvik, Falvik och Vikmyran.
Distrikt 12. Bäck, Burvik, Ljusvattnet, Bergfors, Häggdal, Häggnäs, Kroknäs, Istermyrliden, Bureå och Storön.
Distrikt 13. Vikdal, Yttervik, Innervik, Tjärn och Rönnbäcken.
Distrikt 14. Ytterursvik, Innerursvik, Furunäs, Bergsbyn, Tuvan
och Risön.
Distrikt 15. Hedensbyn, Morön, Fällbäcken och Boviken.
Distrikt 16. Norrböle, Sörböle, Sunnanå, Prästbordet och Lejon
ström.
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HUSFÖRHÖRSROTAR - SKRIFTLAG
Skriftlagen skulle bland annat hålla präst ute i byarna vid husför
hör. Skriftlagen betalade även avgifter till Skellefteå sockens nödhjälpskassa, i samband med husförhören. Vid husförhören erlades
även avgifter för påskmål och vinpenningar. Vid påsk förekom
årets enda nattvardsgudstjänst, och avgiften skulle betala brödet
och vinet. Nedan följer en förteckning över skriftlagen år 1860.
Det har varit svårt att få full visshet om skriftlagens omfattning.
Skriftlaget har som regel namn efter huvudbyn, vilken vanligen är
av medeltida ursprung. Skriftlagens namn är hämtade från annon
ser i Skellefteå Nya Tidning i januari och februari 1860. Endast
för några skriftlag finns det källmaterial som visar på lagets hela
omfattning. Inom parentes redovisas byar som sannolikt ingått i
skriftlaget. Numreringen är godtycklig.
1.

Gagsmarks skriftlag. Gagsmark. (Norra Båtfors, Tväråfors,
Stavsjön, Hednäs, Hedfors, Islandsbäck, Malkälen, Borgfors,
Selsfors, Storliden, Jakobsfors, Lundfors, Malbäck, Norrfors,
Ålund och Blåfors)

2.

Källbomarks skriftlag. Källbomark. (Brännlund och Ekenäs)

3.

Kinnbäcks skriftlag. Kinnbäck, Avan och Gravlund. (Perstorp
och Harrsjö)

4.

Seiet, Stensjön m.fl. skriftlag. Seiet och Stensjön. (Skogfors,
Bjurselet, Landfors, Backa och Åfors)

5.

Åbyn och Brännfors skriftlag. Åbyn och Brännfors.

6.

Tåme, Tåmeträsk m.fl. skriftlag. Tåme och Tåmeträsk. (Vit
sjön, Nordanå, Björklund, Dalmyran och Långsjöliden)

7.

Byske skriftlag. Byske. (Selsvik)

8.

Fällfors skriftlag. Fällfors. (Fällforsliden, Fällforsheden, Norr
backa, Hällfors, Hälleström, Holmstrand, Pitmanliden, Forsliden, Degerliden, Storvik och Krokliden)

9.

Drängsmarks skriftlag. Drängsmark. (Hemmistjärn och Brattliden)

10. Ostviks skriftlag. Ostvik.
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11. Östanbäcks skriftlag. Östanbäck. (Östbäck)
12. Storkåges första skriftlag. Storkåge.
13. Storkåges andra skriftlag. Storkåge.
14. Ersmarks skriftlag. Ersmark.
15. Kusmarks första skriftlag. Kusmark.
16. Kusmarks andra skriftlag. Kusmark. (Granå, Eriksdal, Kusliden, Rönnberget, Norrberget, Högdal, Björkdal, Sandfors,
Gråliden, Gråliden eller Klösan, Häbbersfors, Häbbersliden,
Gran, Bäckfors, Grånäs, Tarsbäcksliden, Storselet, Falkliden,
Kvarnforsliden, Olofsberg, Brännberg, Djupgroven, Norrbäck,
Höglund, Brännkläppen, Västbäck och Slyberget)
17. Kågeträsk skriftlag. Storkågeträsk, Strömsgård, Bastuträsk,
Bastuliden, Nyheden och Hedlunda. 1877.
18. Varuträsk skriftlag. Laget omfattade år 1850 följande byar:
Varuträsk, Norra Bergfors, Nyland, Bjurån, Stensund, Stövernäs, Örliden, Grundfors, Klintforsliden, Liden, Långbäck,
Grundnäs, Åliden och Hällbergssvedjan. År 1858 var laget
delat och då fanns även Bjuråns skriftlag, se nedan. Varuträsk
skiftlag omfattade efter 1858 Varuträsk. (Nyland, Norra Berg
fors, Grundnäs, Åliden, Hällbergsvedjan och Frängsberget)
19. Bjuråns skriftlag. Bjurån. (Stövernäs, Stensund, Örliden,
Löparnäs, Norra Grundfors, Klintforsliden, Liden, Långbäck
och Hälliden)
20. Nyholms skriftlag. Nyholm. (Svanström, Svanfors, Strömfors,
Bastunäs, Sandberg, Norrliden, Dalliden, Mulltjälen, Tarsnäs,
Tarsmyran, Granholm, Brännet, Klockarberget och Talliden)
21. Bjurvattnets skriftlag. Bjurvattnet. (Räftkläppen, Bruträsk,
Gillervattnet, Långsele, Bjurliden, Långheden, Åkerlund och
Långdal)
22. Finnfors skriftlag. Röjnoret, Loberget, Liberg, Högstliden,
Orrträsk, Myrliden, Sörträsk, Andersberg, Nygård, Grönliden, Finnfors, Grannäs och Petersberg. 1859.
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23. Lunds skriftlag. Lund.
24. Sunnanås skriftlag. Sunnanå.
25. Gärdsmarks skriftlag. Gärdsmark. (Flocktjärn, Mullbacka
och Kroksjön)
26. Gummarks skriftlag. Gummark.
27. Östra Hjoggböles skriftlag. Östra Hjoggböle.
28. Västra Hjoggböles skriftlag. Västra Hjoggböle.
29. Långvikens skriftlag. Långviken.
30. Sjöbottens skriftlag. Sjöbotten.
31. Gamla Falmarks skriftlag. Gamla Falmark.
32. Tjärns skriftlag. Tjärn.
33. Sörböle skriftlag. Sörböle.
34. Norrböle och Skellefteå stads skriftlag. Norrböle och Skellef
teå stad.
35. Moröns skriftlag. Morön.
36. Hedensbyns första skriftlag. Hedensbyn.
37. Hedensbyns andra skriftlag. Hedensbyn.
38. Bergsbyns skriftlag. Bergsbyn.
39. Tuvans skriftlag. Tuvan.
40. Ursvikens skriftlag. Ursviken. (Furunäs)
41. Innerviks första skriftlag. Innervik.
42. Innerviks andra skriftlag. Innervik.
43. Ytterviks skriftlag. Yttervik.
44. Bureå bys skriftlag. Bureå.
45. Bureå sågverks skriftlag. Bureå sågverk.
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46. Burviks skriftlag. Burvik.
47. Bäcks skriftlag. Bäck.
48. Stämningsgårdens skriftlag. Stämningsgården. (Lövlund och
Johannestorp)
49. Degerbyns skriftlag. Degerbyn.
50. Skråmträsk skriftlag. Skråmträsk. (Kyrkbäcken, Orrliden,
Djupliden och Brännvattnet)
51. Krångfors skriftlag. Krångfors. (Krångsvarvet, Forsbacka,
Holmfors, Brännfors, Dalfors, Högnäsfors, Holmselet, Norr
ström och Karsträsk)
52. Sävenäs skriftlag. Sävenäs.
53. Bjurfors skriftlag. Bjurfors. (Björnberg, Bergliden, Västra Val
liden och Östra Valliden)
54. Klutmarks skriftlag. Klutmark. (Johannesfors såg)
55. Myckle skriftlag. Myckle.
56. Medie skriftlag. Medie.
57. Bovikens skriftlag. Boviken. (Fällbäcken)
58. Norrlångträsks skriftlag. Norrlångträsk. (Åkerberg, Storbrännan, Segerlund, Nide, Granlunda, Klöverfors, Lillkågeträsk,
Rismyrliden, Larsbo, Lillkågeheden, Lillkågeliden, Lidbacken,
Björkträsk, Lundåker, Mullberg, Orrtjärn, Tällberg, Skurudal, Dalbäck, Bodalen, Nydal, Källdal, Aspliden och Tvärån)
59. Finnträsk skriftlag. Finnträsk. (Blåfors, Ålund, Kälfors och
Brännan)
60. Ragvaldsträsk skriftlag. Ragvaldsträsk. (Svedun)
61. Östra Falmarks skriftlag. Östra Falmark. (Vikmyran)
Det tycks som om skriftlagen bestod av en gammal medeltida
by samt senare nybyggen som uppstått i den gamla byns närhet.
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I exemplet med Stämningsgården räknades tidigare Lövlund och
Johannestorp till byns område, men avskildes som kronoöverloppsmarker vid avvittringen på 1790-talet. Områdena blev senare
nybyggen. Här ser man att skriftlagsgränserna kan ha en lång kon
tinuitet. När det gäller Finnfors, som ligger i västra delen av gamla
Skellefteå socken, låg nybyggena runt Finnfors inte inom Finnfors
tidigare mark, men Finnfors hade tidigare ängar inom hela skrift
lagets område.
Skillnaderna mellan husförhörsrotarna mellan 1724 och mitten
av 1800-talet är stora. År 1724 ingick i varje rote flera medeltida
byar och avstånden inom roten kunde uppgå till flera mil. Antalet
invånare per rote varierade mellan 114 och 317, och genomsnit
tet låg på 188 personer. Som underlag till siffrorna har använts
1724 års husförhörslängd. (Se vidare i Skellefteå socken 16501790 s. 31-46). Siffrorna redovisar antalet personer över 9-13 år,
och dessutom finns pigor och drängar med. Däremot saknas barn
under 9-13 år samt en del av soldaterna med familjer. Vissa barn i
nioårsåldern som hunnit börja läsa och kunde en del av bönerna,
finns med på husförhöret. Befolkningsiffrorna ligger i underkant,
eftersom en del av soldatfamiljerna och de yngre barnen var fler än
pigorna och drängarna.
I mitten på 1800-talet omfattade en rote eller ett skriftlag en med
eltida by med intilliggande nybyggen. Under 1800-talet ökade
antalet skriftlag genom delningar. Folkmängden ökade, och nya
enheter som nybyggen och industrisamhällen kom till. Mellan 1850
och 1860 delades Varuträsk skriftlag i de tre skriftlagen Varuträsk,
Bjurån och Nyholm. Folkmängden i skriftlagen på 1800-talet
varierade mellan 80 och 800 med en genomsnittlig folkmängd på
277. Skriftlagen var nu små till ytan, men genom befolkningsök
ningen var folkmängden åtminstone något större, och då har hän
syn tagits till att siffrorna från 1724 är minimisiffror.
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Tabell 2. Folkmängd i skriftlagen 1870.
Skriftlag

Nr

Befolkning

Skriftlag

Nr

Befolkning

Gagsmark

1

538

Morön

35

148

Källbomark

2

170

Hedensbyn 1

36

166

Kinnbäck

3

154

Hedensbyn 2

37

166

Seiet
Åbyn, Brännfors

4

226

Bergsbyn

38

388

5

336

Tuvan

39

403

Tåme

6

192

Ursviken

40

306

Byske

7

554

Innervik 1

41

184

Fällfors

8

225

Innervik 2

42

184

Drängsmark

9

472

Yttervik

43

244

Ostvik

10

303

Bureå

44

320

Östanbäck

11

497

Bureå såg

45

80

Storkåge 1

12

389

Burvik

46

246

Storkåge 2

13

389

Bäck

47

170

Ersmark

14

496

Stämningsgården

48

233

Kusmark 1

15

605

Degerbyn

49

278

Kusmark 2

16

606

Skråmträsk

50

335

Kågeträsk

17

225

Krångfors

51

144

Varuträsk

18

235

Sävenäs

52

219

Bjurån

19

152

Bjurfors

53

144

Nyholm

20

252

Klutmark

54

284

Bjurvattnet

21

165

Myckle

55

240

Finnfors

22

200

Medie

56

331

Lund

23

249

Boviken

57

262

Sunnanå

24

100

Norrlångträsk

58

500

Gärdsmark

25

288

Finnträsk

59

321

Gummark

26

326

Ragvaldsträsk

60

266

Östra Hjoggböle

27

150

Östra Falmark

61

Västra Hjoggböle

28

149

Långviken

29

105

Sjöbotten

30

200

Gamla Falmark

31

158

Genomsnittlig folkmängd

Tjärn

32

180

i skriftlagen

Sörböle

33

138

34

798

Norrböle,
Skellefteå stad

146
16930
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När det gäller skriftlagen 1870 får siffrorna ses som minimisiffror.
Endast några skriftlag är kända med den exakta utbredningen. Till
de flesta skriftlag är endast huvudbyn känd, och då avser befolk
ningssiffran antalet personer i den byn. I tabellen ovan över skrift
lagen har i många fall antaganden gjorts om lagets utsträckning
och dessa redovisas inom parentes. Folkmängdssiffrorna i tabell 1
avser befolkningen i de områden som antagits. När det gäller stora
byar som är uppdelade i flera skriftlag har byns befolkningssiffra
delats med antalet skriftlag. I verkligheten kan det ha varit skillna
der i befolkningens storlek i de olika skriftlagen i dessa byar.
Husförhören minskade i betydelse mot slutet av århundradet, men
inom Skellefteå landsförsamling hölls husförhör, åtminstone till
namnet, fram till 1950-talet. Prästen åkte ut till bönhusen i byarna
och höll gudstjänst och hade med sig församlingsboken (husförhörslängden bytte namn till församlingsbok år 1900). De sista
årtiondena tycks det inte ha förekommit någon kunskapskontroll.
BEFOLKNINGENS RÖRLIGHET
Ett sätt att studera hur folk i de olika byarna rört sig i landskapet
är att titta på auktionsprotokoll. Vid auktionerna fördes över inro
pen protokoll där inroparens bostad noggrant angavs. Från 1700talet finns nästan inga auktionsprotokoll bevarade. I gårdsarkivet
på Bäck 10 i Övre Bäck finns dock några protokoll bevarade från
1770-talet.
Den 19 april 1776 hölls auktion efter den avlidne bonden Nikode
mus Andersson (1746-1775) på Bäck nr 8 som hade avlidit 1775.
Det var Per Andersson i Risböle och Nils Johansson i Daglösten
som var förmyndare för Nikodemus Anderssons omyndiga barn
som lät hålla auktionen som sannolikt ägde rum i sockenstugan
vid Skellefteå kyrka. Auktionen leddes av sockenskrivaren Per
Apeldorff som fick två öre av varje betald daler för besväret, till
sammans 26 daler och 29 öre kopparmynt. Inroparna kom från
hela Skellefteå socken och tillhörde olika sociala grupper som bön
der, gästgivare, soldater, hantverkare samt en präst och en kom
missarie. Auktionen gav 430 daler och 24 öre kopparmynt. Vid
auktionen såldes bland annat en sköt (finmaskigt fiskenät använt
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vid strömmingsfångst), en blå päls, en finntröja, ett blått livstycke,
två silverbägare som vägde 4 respektive 4 Va lod, en brämmössa, en
skinnväst, en koftrock, en blå rock, en hatt, fyra porslinstallrikar,
ett ranktyg (selbåge för hästar) och en kista.

AFSKRIFT.
Åhr 1776 then 19 April, efter utlyst auction 14 dagar förut, läto förmyndarne för
afledne Nicodemus Anderssons i Bäck omyndiga barn Per Andersson i Risböle och
Nils Johansson i Daglösten för up- och afslag utbiuda nedannämnde persedlar, nemln.
Insättningen

Krmt
Dr ör

Inroparnes namn

Krmt
Dr ör

i Skiöt

4:-

Olof Nilsson i Bodwiken

14:-

i Hatt

2:16

Christjan Gabrielsson i Myckel

4:12

i Blå Päls

24:-

Jon Persson i Hedesbyn

55:4

i Finntröja

92-

Sockneskrifwaren Apeldorff

2 7>

i Skiorta

1:8

H: Comminist: Mellin

5:_

i Par Byxor

1:16

Skomakaren Södermark

6:-

i Par Strumpor

24

Westermark

1:26

i Blå wäst

6:-

gästgifwaren i Bure

172-

i Blå råck

12:-

Soldaten Smed

312-

i Koftråck

82-

Hl Comministern Mellin

24:-

i Fårskinnspäls

32-

Skomakaren Södermark

II2-

i Skinnwäst

4:-

Sold. Dahlqwist i Ermark

15:8

i Grof Skiorta

24

Johan Nilsson i Daglösten

3:16

i Par Byxor

1:16

Lars Hansson i Degerbyn

9:16

i gl tröja

4:-

Skomakaren Johan Larsson

14:-

i blått lifstycke

1:8

Nils Gabrielsson i Degerbyn

4:4

i Par strumpor

1:8

Anders Persson i Bergsbyn

4:i2

i brämemössa

4:-

Gästgifwaren i Åbyn

IO:i6
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i röd mössa

2:8

Commissarien Sundström

5:8

i Silfwerbägare 4 lod

24:-

Hans Gabrielsson i Waruträsk

29:16

i Bägare 4

25:16

Nämdems i Bäck son Olof

31:16

4 st: porcellains tallrikar

^0
H
H

Olof Eriksson i Hiåggböle

4:-

i Ranktyg med mera

7:-

Östen Persson i Degerbyn

18:4

i skrin

i:i6

Soldaten Burstedt i Bure

7:4

i Kista

3:i6

Soldaten Dahlqvist i Ersmark

6:4

i/i6

48:-

Enkan Margeta Andersdr i Bäck

71:16

204:-

Summa

430:24

Va

Do

lott i ?

Summa

Rätteligen tilgådt, intygar
Pehr Apeldorff
Auctionist
Auctionistbeswäret med 2 öre af hwarje Dr tilsammans 26 Dr 29 öre Krmt är genom
tröjans inrop betalt. P: Apeldorff
Jag underteck idag mig Nils J. Hansson j beck (i Bäck) hafwa emottagit af Treding
karllen Lars Ersson tre hundrade tretio twå dahler otta öre kopparmynt som honom til
betyg lemnens.

Nils Johansson j Beck

Wittnar
Olof Pärsson i morön

Anders Andersson i Beck
Östen Andersson i bure.

Undertecknadt hafwer til fullo bekommit utaf besittnings Rätten för min faders hem
man Anders Giärssons i Bäck som härmed qwitteras.

Skellefteå Bäk (Bäck) den 7 februari 1777.
Pehr Andersson i Risböle
Avskrift:
Nerström
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Per Andersson i Risböle som var en bror till Nikodemus Anders
son lät hålla en ny auktion den 11 oktober i Lövånger. Då såldes
tre kor, två getter och en bockkilling. Auktionen inbringade 205
daler och 28 öre kopparmynt. Auktionist var Lars Degergren, som
fick 12 daler och 28 öre för besväret.143
Den 10 oktober 1777 lät Nils Johansson i Bäck hålla en auktion
för Nikodemus Anderssons barn. Auktionen, som troligen ägde
rum i sockenstugan vid Skellefteå kyrka, hölls av Johan Olofssson i Kågeträsk och inbringade 193 daler och 21 öre kopparmynt.
Vid auktionen gjorde Johan Johansson i Bäck nio inrop. Övriga
inropare kom från byarna Sunnanå, Kyrkobordet, Falmark, Öst
anbäck, Frostkåge, Abyn samt Varuträsk. Inroparna kom alltså
från större delen av Skellefteå socken. Vid auktionen såldes bland
annat en ko, en get, en killing, 1/5 av kyrkbåten, en sälskinnssäck,
ett segel av buldan (grov vävnad av lin-, jute- eller hampgarn), en
gammal spinnrock, en kopparpanna, en kittel samt ett slagur.

Foto 24. Hästauktion i Åbyn, Burträsk år 1902. Foto: Maja Forsberg.
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Under den tiden tycks auktionerna äga rum vid sockenkyrkan, och
då var hela socknens befolkning närvarande. Under 1800-talet
hölls auktioner ute i byarna efter avlidna personer, och besökar
na kom som regel från grannbyarna eller var släktingar till den
avlidne. Sockendelningarna under 1800-talet och uppbyggnaden
av lanthandlar och annan service utanför det gamla sockencentru
met/Skellefteå stad innebar också att den geografiska rörligheten
begränsades i och med att det började finnas service ute i den stora
socknen.
FATTIGVÅRDSDISTRIKT
Socknen var år 1800 indelad i 22 rotar ”på hvilka dess öfriga fatti
ga, som berättades med ömhet bemötas, varda försörjda”. Vid kyr
kan fanns en fattigstuga där sju-åtta personer åtnjöt underhåll.144
Aren 1830-96 var socknen indelad i 70 fattigrotar. Se bilaga l.145
Distrikt användes även som organisation för fattigvården. Det är
tänkbart att samma distrikt hade hand såväl om fattigvård som
annat. Den 24 maj 1840 talas om att några distrikt varit försum
liga när det gäller att uppge hur mycket tid salpeterpannorna hade
nyttjats under år 1838. En distriktsindelning nämns även samma
år när det gäller tunnkrönare.
År 1834 lyckades kyrkoherde Nils Nordlander på sockenstämman
genomdriva att fattiga personer i kyrkstaden skulle skickas ut till
byarna. I detta sammanhang finns en indelning i 70 distrikt.
Nr 1.

Gagsmark och Klöverfors.

Nr 2.

Källbomark och Avan.

Nr 3.

Kinnbäck, Ålund och Tåme.

Nr 4.

Åbyn.

Nr 5.

Byske och Stensjön.

Nr 6.

Finnträsk, Blåfors, Seiet och Hällfors.

Nr 7.

Fällfors, Norrlångträsk, Orrtjärn och Lillkågeträsk.

Nr 8.

Drängsmark.
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Nr 9.

Drängsmark.

Nr 10. Drängsmark och Frostkåge.
Nr 11. Frostkåge och Ostvik.
Nr 12. Ostvik.
Nr 13. Ostvik och Östanbäck.
Nr 14. Östanbäck.
Nr 15. Östanbäck och Boviken.
Nr 16. Boviken och Storkåge.
Nr 17. Storkåge.
Nr 18. Storkåge.
Nr 19. Storkåge.
Nr 20. Storkåge och Ersmark.
Nr 21. Ersmark.
Nr 22. Ersmark och Kusmark.
Nr 23. Kusmark.
Nr 24. Kusmark.
Nr 25. Kusmark, Hällbergssvedjan, Bastuträsk, Norra Bastuliden,
Häbbersfors, Loholm och Lejonberg.
Nr 26. Kågeträsk och Klöverfors.
Nr 27. Stämningsgården och Varuträsk.
Nr 28. Varuträsk och Degerbyn.
Nr 29. Degerbyn och Medie.
Nr 30. Myckle.
Nr 31. Myckle.
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Nr 32. Medie.
Nr 33. Medie, Dalfors, Holmfors, Krångfors och Finnträsk.
Nr 34. Klutmark.
Nr 35. Klutmark och Skråmträsk.
Nr 36. Skråmträsk, Mullbacka och Flocktjärn.
Nr 37. Klintforsliden, Bjurån, Svanfors, Nyholm, Tarsnäs,
Svanström och Röjnoret.
Nr 38. Bruträsk, Bjurvattnet, Bastunäs och Strömfors.
Nr 39. Lund.
Nr 40. Lund och Sunnanå.
Nr 41. Sunnanå, Kroksjön och Gärdsmark.
Nr 42. Gärdsmark och Bodan.
Nr 43. Gummark.
Nr 44. Gummark.
Nr 45. Ragvaldsträsk.
Nr 46. Ragvaldsträsk och Hjoggböle.
Nr 47. Hjoggböle och Falmark.
Nr 48. Falmark.
Nr 49. Falmark.
Nr 50. Falmark.
Nr 51. Falmark, Hedåker, Bölesvik, Holmsvattnet och Bureå.
Nr 52. Tjärn och Rönnbäcken.
Nr 53. Tjärn och Böle.
Nr 54. Böle.
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Nr 55. Böle, Fällbäcken och Morön.
Nr 56. Morön och Hedensbyn.
Nr 57. Hedensbyn.
Nr 58. Hedensbyn och Risön.
Nr 59. Tuvan och Bergsbyn.
Nr 60. Bergsbyn och Furunäs.
Nr 61. Innerursviken och Ytterursviken.
Nr 62. Ytterursviken och Innervik.
Nr 63. Innervik.
Nr 64. Innervik och Yttervik.
Nr 65. Yttervik och Bureå.
Nr 66. Bureå.
Nr 67. Bureå, Häggdal och Burvik.
Nr 68. Burvik och Bäck.
Nr 69. Bäck.
Nr 70. Kyrkobordet, komministrarna, Klockarbordet,
Lejonströms såg, Klintforslids såg och Ytterstfors.
Från spridda år finns några upplysningar om distrikten. De är
främst hämtade från handlingar i byaarkiv och i byaböcker.
Nr 10. Gummark. 1861.
Nr 14. Drängsmark, Stormark,
Nr 18. Storkågeträsk, Lillkågeträsk, Bastuliden,
Norra Bastuträsk. 1839. (1870 nr 23)
Nr 24. Stämningsgården, Kågemans kvarn, Lövlund och
Johannestorp. 1856.
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TULLKAMMARDISTRIKT
I samband med att Skellefteå stad fick stapelrättigheter 1881
bestämdes att stadens tullkammardistrikt skulle utgöra kuststräck
an mellan Norrbottensgränsen och Bjuröklubb i Lövångers socken,
där Umeås distrikt började. Tullkammardistrikten har en koppling
till de gamla västerbottniska städernas privilegierade områden.
Skellefteås tullkammardistrikt kom till genom en delning av Piteås
tullkammardistrikt. Att Umeås tullkammardistrikt omfattade
Lövångers socken har historiska rötter tillbaka till 1622, när Umeå
fick sina stadsprivilegier.146
BURTRÄSK SOCKEN
Burträsk socken tycks under 1800-talet ha täta kontakter med
Umeå stad. Detta framkommer till exempel i Zachris Burlins
brevsamling. I breven finns många exempel på att borgare i Umeå
stad åkte på marknad till Burträsk. Med dessa marknadsbesökare
skickades breven från dem av Zachris Burlins barn som bodde i
Umeå till hemmet i Åbyn, men även andra varor skickades den här
vägen. Carolina Amalia Burlin, som var piga i Umeå stad, skrev
1879 ett brev till sin bror Leonard i Åbyn. Hon ber där brodern
hälsa till systern Emma att hon inte ska vara missnöjd över att
hon inte fått klädestyget som hon bett om. Hennes syskon i Umeå
vågade inte skicka det med marknadsfolket som var på väg till
Burträsk. Carolina Amalia skulle i stället skicka det med en postiljon. Ett annat tecken på kontakterna är att flera barn i familjen
Burlin bor i Umeå.
Burträsk socken liksom Skellefteå socken lydde under Piteå handelsdistrikt fram till 1779, men detta år liberaliserades handels
lagstiftningen så att även borgarna i Umeå stad fick rättighet att
handla i dessa socknar. Det kan tänkas att köpmännen från Umeå
fick ett försteg i Burträsk eftersom avståndet till Umeå var betyd
ligt kortare än vad avståndet till Piteå var. Nu tycks det redan före
1779 funnits kontakter mellan Burträsk och Umeå. När Skellef
teå blev stad 1845 verkar det som att den nya staden inte blev en
intressant handelsplats för Burträskborna, åtminstone inte under
Skellefteås första 50 år.
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JÖRNS SOCKEN
Jörn blev 1834 kapellförsamling under Norsjö socken, och ett
kapell uppfördes i byn Jörn. Jörn blev egen socken 1862. Ar 1894
anlades Jörns station 6 kilometer väster om Jörns kyrkby. Stations
samhället kallades i början Jörns station men övertog snart namnet
Jörn. Jörns kyrkby började kallas Öster-Jörn, ett namn som finns
belagt 1897. John Nordfelth i Öster-Jörn skriver i en tidningsarti
kel 1923 om Jörn och Öster-Jörn:
Sålunda ha vi nu emellertid sett, huru på Mossarotträsks utmarker genom
järnvägens tillkomst uppstått ett betydande samhälle, som dock hade
kunnat få en ännu mera tilltalande karaktär, om järnvägen och därmed
även järnvägens station i Jörn fått sitt läge i närheten av Jörns kyrkoby.
Som det nu blev fingo de båda samhällena få gemensamma intressen va
rigenom ock många kommunala strider givetvis tillskapats såsom fallet
måste vara, då det gäller kampen mellan förvärvsbegäret för det ena och
självbevarelsedriften för det andra samhället.
Kyrkobyns försvarare ha också fått utkämpa mången het dust med det
överlägsna stationssamhället, ej minst då det varit fråga om att fråntaga
kyrkbyn dess tempel. Vakna och viljekraftiga sockenbor hava dock vid
dessa tillfällen manstarkt slutit upp kring det parti, som velat bibehålla
kyrkan å dess givna plats, där den ock, som är att hoppas, måtte ostörd
få kvarstå allt framgent.
Sådana och andra tvistesaker hava självfallet icke behöft förekomma om
de båda samhällena varit förenade till ett.
Det blev emellertid icke så, ty ett oblitt öde tillstadde icke att järnvägen
genom Norrland fick förläggas till några nämnvärt bebyggda orter, men
det är likväl att hoppas, det alla meningsskiljaktigheter genom ömsesidig
förståelse skola kunna utjämnas och att alla och envar skola låta försam
lingens bästa vara den vägledande faktor, inför vilken alla enskilda intres
sen få giva vika.147
NORSJÖ SOCKEN
Norsjö blev 1811 kapellförsamling under Skellefteå, och 1834 fick
man status som egen socken. Samtidigt inrättades ett kapell i Jörn
som lades som kapellförsamling under Norsjö. Nybyggarna i Ribbfors vid Byskeälven begärde år 1833 innan sockendelningen var
klar, att få tillhöra kyrkan i Skellefteå, eftersom kommunikationer
fanns till den orten, men inte till Norsjö.
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Den äldsta kyrkan i Norsjö låg i norra byn under åren 1811-50.
Sedan uppfördes en ny kyrka i Näset söder om Norsjö. I mitten av
1840-talet uppfördes en kyrkstad intill kyrkan i norra byn i Norsjö.
Det kan tänkas att bönderna i Norsjö hade kvar sina kyrkstugor i
Skellefteå dit man åkte på ting. Men sannolikt fick de inte tillstånd
att bygga nya kyrkstugor i Skellefteå efter det att Skellefteå kyrk
stad brann 1835.

1

Foto 25. Läsbarn intill Näsets kyrka när den var flyttad till Norsjö.

Nils Stefansson och Stefan Matsson i Tjärnberg uppförde då en
kyrkstuga, men bönderna visste inte om att man behövde länssty
relsens tillstånd. Ar 1845 skrev de till länsstyrelsen och berättade
om sin förseelse och begärde att få tillståndet. Länsstyrelsen gav
bifall till ansökan eftersom bönderna i Tjärnberg hade över en
mils väg till kyrkan. Kyrkstugan fick nyttjas så länge den kunde
användas, men fick inte säljas utan länsstyrelsens tillstånd. I kyrk-
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stugan fick inga personer bo mellan kyrkhelgerna och ingen han
del fick försiggå där. Kyrkstugan skulle underhållas för att undvika
eldsvåda och ägaren hade ansvar att sköta renhållningen på gatan
framför stugan. Nils Stefansson och Stefan Matsson skulle visa
upp länsstyrelsens resolution för kyrkoherden och länsmannen.
Byggnaden som hade beteckningen 5 var 5,8 m lång och 3,8 m
bred. Den var 14 stockvarv hög och indelad i stuga, kök och en
kammare.

Foto 26. Den sista kyrkstugan i Norsjö som revs 1941. Stugan var i två
våningar till skillnad från Tjärnbergsböndernas stuga.
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Vid samma tillfälle fick ett stort antal bönder tillstånd till kyrkstugor: fem bönder i Kattisträsk, en bonde i Kvammarn, två bönder
i Raggsjö, en bonde i Risliden, en bonde i Gumboda, en bonde i
Frautjälen, tre bönder från Kvavisträsk samt två bönder från Gissträsk. År 1845 låg Norsjö kyrka i norra byn i Norsjö, men 1850
byggdes en ny kyrka på Näset söder om Norsjö.149
MÄNNISKORS RÖRELSEMÖNSTER I LANDSKAPET
Under 1600-talet och 1700-talet var kontakterna mellan Skellefteå
och Piteå täta. Många skelleftebor gifte sig med pitebor eller flytta
de till Piteå av andra anledningar. En orsak till de täta kontakterna
är sannolikt att Skellefteå tillhörde Piteå handelsdistrikt. Kontak
terna visar sig inom släktforskningen, där det finns dokumenterat
ett stort antal flyttningar områdena emellan. År 1779 uppluckrades
handelslagstiftningen, så att även borgarna i Umeå kunde handla i
Skellefteå socken. Kontakterna med Umeå kan även ha gynnats av
att länet Västerbotten delades 1810 och Piteå hamnade i ett annat
län. Under 1830-talet och 1840-talet tycks Umeås borgare ha varit
mycket aktiva i Skellefteå. Men det verkar osäkert om kontakterna
mellan Skellefteå och Umeå blev lika omfattande som kontakterna
varit mellan Skellefteå och Piteå. När Skellefteå blev stad 1845
började en frigörelse från inflytandet från de andra städerna. Piteå
var stapelstad för Skellefteå ända fram till 1881, vilket innebar att
varor från utlandet till Skellefteå först måste klareras i Piteå innan
de kunde fraktas till sin bestämmelseort.
Under slutet av 1700-talet och under 1800-talet är det sannolikt
att älvdalarna blir viktigare för kontakterna i området. Vid varje
älvs mynning anlades vattendrivna finbladiga sågverk under slu
tet av 1700-talet. Efter mitten av 1800-talet kom ångsågarna. De
finbladiga sågverken gjorde att flottningen kom igång i älvarna
och människor i älvdalen kunde få anställning vid sågverken och
de började kanske handla i sågverkets handelsbod. Sågverken gav
även sysselsättning med avverkning på sågarnas privilegieskogar
som låg på kronomark. Efterhand började före detta nybyggare
och bönder att sälja avverkningar på sina nybyggen eller började
leverera sparrar till sågverket. Sågverken blev alltså viktiga för
försörjningen, inte bara för de anställa vid själva sågverken, utan
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även för bönder genom timmerflottning, egen avverkning och för
säljning av sparrar.
Vad som förändrade människors rörelsemönster kunde även vara
sockendelningarna. Fällfors i Byske älvdal hade under lång tid haft
sina kontakter utåt mot söder och över Norrlångträsk, Drängsmark
och Frostkåge. Någon väg fanns inte längs Byske älvdal. Fällfors
utgjorde i mitten av 1500-talet en del av byn Norrlångträsk. Detta
mönster fanns kvar fram till strax efter mitten av 1800-talet. Men
i samband med att Byske socken blev egen socken blev det nödvän
digt med en väg längs Byskeälven till Byske, där kyrka och andra
servicefunktioner fanns.
Ett gammalt mönster som finns kvar under lång tid är att vatten
förenade. Under 1630-talet hörde delar av Östanbäck som ligger
på norra sidan av Kågefjärden ihop med Boviken på södra sidan
av fjärden när det gällde militära rotar. På 1830-talet finns samma
samband vad gällde distrikt för fattigvården.
DISKUSSION OM KULTURGRÄNSERS
STABILITET ÖVER TID
En intressant by vad gäller identitet är Övre Bäck inom Bureå
socken. Byn har i alla tider utgjort en del av Bäcks by men ligger 5
km från huvudbyn. Stefan Löfstedt i Övre Bäck berättar att man i
Övre Bäck fortfarande känner samhörighet med Nedre Bäck och
att man fortfarande har byastämmor tillsammans. Alldeles intill
Övre Bäck ligger byn Daglösten inom Lövångers socken. Före 1933
hade Daglösten och Övre Bäck var sin skola, så man hade inte så
mycket gemensamt. Men när skolan lades ner i Daglösten började
barnen i byn att gå i skolan i Övre Bäck och samhörigheten ökade.
Men all materiel som skolbarnen från Daglösten förbrukade skrevs
upp och för detta skulle Lövångers kommun betala. Så en viss
skillnad fanns kvar. År 1967 gick Bureå kommun upp i Skellefteå
storkommun, medan Lövånger var egen kommun fram till 1974.
Detta innebar att skillnaden mellan byarna fanns kvar. År 1969
lades skolan i Övre Bäck ner och barnen fick gå i Bureå. Men efter
1974 fanns bägge byarna i samma kommun, och detta har inne
burit mycket för samhörigheten. Numera har Övre Bäck och Dag-
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lösten en gemensam byastuga som ligger i Daglösten, och man har
gemensam bönhusförening och bollklubb. Den gamla sockengrän
sen och den nuvarande församlingsgränsen mellan byarna spelar
idag mycket liten roll och är närmast ett historiskt fenomen.149
Under 1800-talet gick utvecklingen mot allt mer uppdelningar
- nya socknar/kommuner och församlingar bildades, men dessa
enheter delades också in i ett allt finmaskigare nät av mindre enhe
ter. Nya företeelser krävde nya uppdelningar. Denna utveckling
fortsatte under första halvan av 1900-talet, men förbyttes sedan i
sin motsats.
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III. Näringar
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I

Fiske
Fisket har skildrats i de tidigare volymerna Bönder och gårdar i
Skellefteå socken 1539-1650 samt Skellefteå socken 1650-1790.1
denna bok lämnas en del kompletterande material om de tidigare
perioderna, och ett försök görs till sammanfattning och syntes.
Fisket fick under 1800-talet konkurrens från andra binäringar,
vilket gjorde att fisket fick en mindre betydelse. Fjällträskfisket
upphörde definitivt under perioden, men detta berodde även på att
allmänningen hade tagits i anspråk för nybyggen, och att det inte
längre fanns så många sjöar som var möjliga att bruka för personer
som bodde i byar utanför den aktuella sjön. Samtidigt var många
fiskeplatser i havet desamma som hade brukats på 1500-talet, men
det var färre fiskeplatser som nyttjades på 1800-talet. Fisket kunde
på 1800-talet vara viktigt under nödår när åkern frös. Men för en
liten grupp blev fisket på 1800-talet ett huvudsakligt yrke, vilket
var något som inte förekommit tidigare.
Men även människans omformning av landskapet försvårade
fisket. En stor utdikning av sjöar och våtmarker ägde rum på
1800-talet, vilket minskade antalet sjöar och försämrade fisket
genom att lekplatser och miljöer förstördes. Även rinnande vatten
påverkades genom strömrensningar i avsikt att skapa goda flottningsleder. Strömrensningen gjorde att man kunde flotta inte bara
sågtimmer, utan även tjära och bräder. År 1822 var endast Vindelälven strömrensad i Västerbottens län. Strömrensningen innebar
att lekplatserförstördes, och att stenar där fisken kunde vila vid
vandringen försvann. Genom utdikningen av våtmarkerna mins

1S1

kade vattenmängden i vattendragen under somrarna. Vårfloderna
blev kraftiga, och det mesta vattnet i markerna rann då iväg. Även
flottningen påverkade genom att timmer sjönk i älvarna och för
störde lekplatser, och vid kusterna påverkades fisket av sågverken
vid älvmynningarna.
FJÄLLTRÄSKFISKET
Inledningsvis kommer ett tillägg om fjällträskfiske i början av
1700-talet som är hämtat från beskrivningar från några lantmä
terikartor. Sedan följer uppgifter från åren 1799 och 1820 som är
hämtade från länsräkenskaper för Västerbotten.
En ingående redovisning av fisketräsken i byarna runt Norsjö finns
i beskrivningen till 1703 års karta över byarna Norsjö, Långträsk,
Kattisträsk, Bastuträsk och Finnfors. Här finns förutom fiskesjö
arna även uppgifter om fångst och taxa till kronan. Här framgår
också att mycket fisk fångades för att säljas.
Norsjö 1. Erik Tomasson. Han fiskade i Kvammarn (Qwäfwaren)
och Holmträsket som låg en och en halv mil i sydväst. Han fick
fyra lispund gäddor och gav ingen taxa.
Norsjö 3. Simon Persson fiskade tillsammans med bonden på Nor
sjö 4 i Brännträsken samt i två tjärnar och fick två lispund gäddor.
Han gav ingen taxa.
Norsjö 4. Jon Persson fiskade tillsammans med bonden på Norsjö
3 i Brännträsken samt i två tjärnar och fick två lispund gäddor
som han sålde. Han gav ingen taxa.
Norsjö 5. Jon Olofsson fiskade tillsammans med Anders Nilsson
i Finnfors i Bastuträsket och Långträsket samt i andra småsjöar.
Han fick vartannat eller vart tredje år fem lispund gäddor eller två
lispund årligen. Dessutom fiskade han i Storviken och fick ett lis
pund gäddor årligen. Han gav tre mark torra gäddor i taxa.
Norsjö 6. Olof Nilsson fiskade i Raggselet (Rackselet) samt sjöar
runt omkring tillsammans med bonden på Norsjö 13. Han fick
årligen fem lispund gäddor och gav tre mark i taxa.
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Norsjö 8. Hindrik Persson fiskade i Raggselet tillsammans med
bonden på Norsjö 9. Han fick årligen fyra lispund gäddor som han
sålde. Hindrik Persson gav tre mark gäddor i taxa.
Norsjö 9. Lars Tomasson fiskade i Raggselet (Råckselet) som låg
en och en halv mil i sydväst tillsammans med bonde på Norsjö 8.
Han fick fyra lispund gäddor och gav tre mark i taxa.
Norsjö 11. Olof Mikaelsson fiskade i Kedträsket (Tiäderträsket)
som låg en mil i nordväst och fick årligen fem lispund gäddor. Han
gav fem mark i taxa.
Norsjö 12. Jon Jonsson fiskade i Frängsträsken och fick tre lispund
gäddor årligen. Han gav två och en halv mark gäddor i taxa.
Norsjö 13. Östen Eriksson fiskade i Raggselet och några små sjöar
intill tillsammans med bonden på Norsjö 6. Han fick årligen fem
lispund gäddor och gav tre mark i taxa.
Norsjö 14. Zackarias Nilsson i Kvavisträsk fiskade i sjöarna Mensträsket och Grundträsket vilka ligger två mil i nordväst. Fångsten
är åtta-nio lispund gäddor och bonden ger fyra mark torra gäddor
i taxa. Husbehovsfiske finns i Kvavisträsk. Bonden har även haft
ägor vid Vajsjön (Wäckssiön), men dessa har han avstått till soldat
jord. I Norsjön och Vajsjön hade alla bybor del och där fångades
lite mört och abborre till husbehov. För fisket i dessa två sjöar lade
byborna 12 mark torra gäddor förutom sina enskilda gäddfisken.
Pjäsörn. Anders Danielsson fiskade i Braxträsket (Braxen Träsk),
innerst i Lidsträsket (Lispträsk), Lillselet, Bjurselet och Näverkåtaträsket (Näf: Kotta Träsk). Han fick tre lispund gäddor och gav
tre mark i taxa.
Hemmingen. Anders Nilsson fiskade i bägge träsken vid byn, dvs.
sjön Hemmingen samt i Granträsket. Han fick tre lispund gäddor
till avsalu samt annan småfisk till husbehov och gav två och en
halv mark i taxa.
Långträsk 1. Nils Carlsson fiskade i Månsträsket, Inre Myrträsket,
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Sävröjtjärn och Björnträsket. Han fick tre lispund gäddor. Dessut
om hade han träskfiske en halv mil från byn i Röjträsket, Röjtjärn
med Bjurträsket och Malån. Nils Carlsson fick här fem lispund
gäddor.
Långträsk 2. Olof Persson fiskade i Långträsket, Tvärträsket, Karsbäcken, Småtjärnarna, Lilla Sislartjärn, Ljustjärnen, Storträsket
samt i Östra Långträsket. Han fick årligen tre lispund gäddor till
avsalu.
Långträsk 3. Jon Olofsson fiskade i Karsträsket, Braxträsket,
Dömanstjärn, Ljusträsket, Grundträsket, Braxträsktjärn samt
Karsbäcken. Han fick tre eller fyra lispund gäddor samt annan
småfisk.
Kattisträsk 1. Olof Matsson fiskade ytterst i Lidsträsket (Lispträsket), Jonsträsket, samt i halva Arnträsket. Han fick ett lispund fisk
till avsalu samt något till husbehov. Han gav tre och en halv mark
i taxa inklusive byafisket. Till hans del av Gamla Kattisbyn hörde
sjöarna Storsundet samt hälften av Inre Kattisträsket och Rävlarna. Från dessa sjöar fick Olof Matsson ett och ett halvt lispund
gäddor och gav en halv mark i taxa.
Kattisträsk 2. Olof Jonsson fiskade i Månsträsket och halva Arn
träsket vilka årligen gav fyra eller fem lispund gäddor till avsalu
samt annan småfisk till husbehov. Han gav ingen taxa förutom
en och en halv mark som han gav för byfisket. Under hans del av
Gamla Kattisbyn hörde hälften av Storsundet och ett fiske ytterst
i Lidsträsket. Detta fiske gav årligen ett och ett halvt lispund och
Olof Jonsson gav en och en halv mark i taxa. Dessutom hade han
hälften av Rävlarna och hälften av Inre Kattisträsket där han
fångade lite fisk till husbehov. För detta gav Olof Jonsson en och
en halv mark i taxa.
Kattisträsk 3. Per Olofsson i Långvattnet fiskade i Långvattnet,
bägge Burträsken, Djupträsket, Valburträsket (Warbulsträsket),
Holmtjärn, Yttre Kattisträsket samt Korptjärn. Han fick fem eller
sex lispund gäddor och gav endast en och en halv mark i taxa för
byafisket.
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Bastuträsk 1. Anders Larsson fiskade i Röjnoret, bägge Myrträs

ken samt i Karsträsket. Han fick tre lispund gäddor till avsalu och
gav tre mark i taxa.
Bastuträsk 2. Johan Nilsson fiskade i Småträsken, Brännträsket,

Lilla och Stora Stavträsket samt hälften av Bastuträsket och Kar
sträsket. Han fångade årligen tre lispund gäddor till avsalu samt
annan småfisk till husbehov. Johan Nilsson gav en och en halv
mark i taxa.
Finnfors. Anders Nilsson fiskade i Bastuträsket, Långträsket samt

några sjöar däromkring vilka låg fyra mil från byn. Han fiskade
i lag med bonden på Norsjö 5. Anders Nilsson fiskade vartannat
eller vart tredje år och fick fem lispund gäddor och gav årligen tre

Foto 27. Finnforsfallet före byggandet av kraftstationen.
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mark stora gäddor i taxa. Anders Nilsson hade tidigare brukat ett
laxfiskeställe i Finnforsen, men på grund av att kronofisket var
förbyggt så hade fisket upphört. Han betalade en daler och 16 skillingar i silvermynt och ville nu bli fri från taxan eller få fiska i
kronofisket tillsammans med de övriga intressenterna. Kronofisket
som var förbyggt var Bomansforsens fiske vid Krångfors.
Myckle. Gårdarna Myckle 2 och 3 fiskade 1703 i Kedträsket (Tiäderträsk) och de fick fyra till fem lispund gäddor vardera och gav
fyra mark var i taxa till kronan.
Uppgifterna från kartbeskrivningarna visar att fjällträskfisket
fortsatte att vara viktigt i inlandet. Dessutom kunde fjällträskfis
ket leva kvar på enstaka gårdar i kustlandet såsom på gårdarna
Myckle 2 och 3. Tyvärr finns dessa detaljerade beskrivningar om
fjällträskfisket endast för några byar. Men sannolikt hade fisket
upphört i större delen av kustlandet.
De 23 bönderna i Norsjö hade enligt militärens rekognosering från
1811 20 fiskebåtar. Fisket var då fortfarande viktigt tillsammans
med fågel- och djurfångst samt tjärbränning. I länsräkenskapernas
verifikationer finns uppgifter om fjällträskfiskena. Följande upp
gifter är hämtade från åren 1799 och 1820.
1. Bastuträsket och Hedträsket (kallades fortfarande denna tid för
Långträsket) skulle 1799 och 1820 betala fem mark torra gäd
dor i taxa till kronan. Brukarna betalade tre skilling.
2. ”Vitforsen” (avser troligen Blankforsen) och Fällforsen skulle
samma tid betala åtta mark torra gäddor. Brukarna betalade
fyra skilling och tio runstycken. Det sistnämnda året brukades
fisket av Fällfors by.
3. Månsträsket och Bastuträsket skulle betala tio mark torra gäd
dor. Brukarna betalade sex skilling.
4. Kedträsket (skrevs Tjäderträsk) skulle betala tio mark torra
gäddor. Brukarna betalade sex skilling. Det sistnämnda året
brukades fisket av bonden i Bjurträsk.
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5. Klockträsket (skrevs Klåckerträsk) skulle betala fyra mark torra
gäddor. Brukaren betalade två skilling och fem runstycken. År
1820 brukades fisket av Bjurvattnets by.
6. Storvattnet (skrevs Storvattuträsk) skulle betala åtta mark torra
gäddor. Brukaren betalade fyra skilling och tio runstycken. År
1820 brukades sjön av hemmanet Kågeträsk nr 3.
7. Ullbergsträsket skulle betala tio mark torra gäddor. Brukaren
betalade sex skilling.
8. Gäddträsket och Gissträsket (skrevs Gistträsk) skulle betala sex
mark torra gäddor. Brukaren betalade tre skilling och sju run
stycken. Fisket brukades 1820 av en bonde i Norsjö.
9. Storträsket skulle betala fem mark torra gäddor. Brukaren
betalade tre skilling.
10. Granbergsträsket skulle betala sex mark torra gäddor. Bruka
ren betalade tre skilling och sju runstycken.
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Karta 12. Fjällträskfisken i Skellefteå socken 1820.
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11. Buträsk (skrevs Bodträsk) skulle betala sex mark torra gäddor.
Brukaren betalade tre skilling och sju runstycken. År 1820
brukades fisket av Stavaträsk by.
12. Raggselet (avser troligen Nördavan och Söravan efter Åman
söder om Lill-Raggsjön) skulle betala tio mark torra gäddor.
Brukaren betalade tre skilling och sju runstycken. År 1820
brukades fisket av två personer i Norsjö.
13. Bäckerbodträsket (avser troligen Bodaträsket vid byn Bodan
söder om Skellefteå) skulle betala sex mark torra gäddor. Bru
karen betalade tre skilling och sju runstycken.
14. För Kågeträsktjärnen, Älgträsket, Myrträsket och Stavträsket
betalades fem skilling och fyra runstycken.
15. För Åselet betalades åtta skilling. Fisket behandlades i läns
styrelsens resolution av den 15 maj 1798.
16. För Degerträsket betalades åtta skilling.
17. För Bjurlidträsket (kallades Lilla Bjurvattnet), två små träsk
samt Bjurträsket betalades tio skilling.
18. För Storträsket betalades åtta skilling.
19. För Gäddträsket betalades sex skilling.
20. Alträsket och Bredträsket. Omnämns år 1799 där det står
”Petiketräsk för Öller- och Bredträsken”. Det sägs att fisket i
träsken hade som husbehovsfiske blivit lagt till krononybygget Rörträsk som nyligen hade blivit utsynat. Anders Jonsson
i Petikträsk hade därför blivit befriad från taxan enligt läns
styrelsens resolution av den 7 augusti 1799.
21. Holmselet. Fisket brukades av jon Andersson i Petikträsk som
betalade 12 skilling i taxa. I samma längd sägs att Hornsträs
ket, Jörnsträsket och Stryckträsket var öde och enligt order av
den 19 maj 1818 skulle häradsrätten utbjuda fisket varje år,
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men ännu hade ingen antagit erbjudandet. År 1820 sägs att
Anders Ersson och Anders Jonsson i Norsjö brukade Brännvikstjärnen på sex år enligt en resolution av den 14 april 1814.
De skulle betala 12 skilling i taxa.150
Fjällträskfisket minskade i betydelse från slutet av 1500-talet och
fram till första halvan av 1800-talet, sedan upphörde detta fiske.
Orsaken var dels att andra binäringar som tjärbränning, timmer
avverkning, salpetersjudning och pottaskebränning gav ett bättre
ekonomiskt utbyte, och dels att antalet tillgängliga sjöar mins
kade. Genom att ett stort antal nybyggen anlades på den gamla
allmänningen blev de flesta sjöarna fiskevatten under nybygget vid
sjön eller det nybygge som låg i närheten. Men exempel finns också
på att ett nyanlagt nybygge inte tog över fiskevattnet vid nybygget
såsom sjöarna Hornsträsket, Jörnsträsket och Stryckträsket, som
auktionerades ut av länsstyrelsen åren 1835-1850. Fjällträskfisket
fanns kvar längst i delar av inlandet där det fanns få andra binä
ringar.
INSJÖFISKET I ÅSEN
Fisket var viktigt i Åsen. När bonden Anders Larsson på Åsen 1
dog 1770 hade gården en ny båt i Sikån (kallas Åsån i bouppteck
ningen), en gammal båt i samma vattendrag samt vardera en båt i
Skorvträsket, Skorvtjärnen och i Smörselet som ligger vid Sikån.
År 1775 låg den nya och gamla båten vid kvarnen i ”Års ån”. Går
den hade då en gammal håp (det vill säga båt) som troligen låg i
Skorvtjärnen. Båtarna vid Skorvträsket och Smörselet nämns även
1775.
Även i en bouppteckning från 1739 hade gården båtar på dessa
ställen och dessutom i Kippträsket, vars namn troligen är av
samiskt ursprung.151 Sjön är troligen identisk med sjön med detta
namn som låg på gränsen mellan Burträsk och Skellefteå socknar
vid nuvarande byn Risliden. Idag kallas sjön vanligen Klippträsket.
Sannolikt brukade gården Kippträsket som fjällträskfiske fram till
1767, när nybygget Risliden anlades intill Kippträsket.
Bonden på Åsen 2 hade 1739 en ny båt i Åsträsket och en gammal
i Ljusträsket. Vidare hade han tydligen vardera en ordinär båt i
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Stadträsket (syftar kanske på Stavträsket), Båtträsket och Måns
träsket. Månsträsket låg nära Kippträsket och var ett fjällträskfiske liksom Ljusträsket, ”Stadträsket” och Båtträsket. Sannolikt
fick gården lämna sina fjällträsk senast när nybyggen togs upp i
Ljusträsk, Stavträsk och Barliden vid Månsträsket.
Gården Åsen 1 hade en medelmåttig not om 15 famnar (26,7
meter) i vardera armen. Vidare fanns 20 ”bastrep” om vardera
tre famnar (fem meter) som troligen användes för att dra noten.
Dessa rep gjordes av grantågor och tillverkades vanligen av samer.
På gården användes även ljuster eftersom en ”gammal eldgaffel av
järn” togs upp i bouppteckningen. Änkan Britta Larsdotter hade
även 16 gäddnät och tre mörtnät. Några år tidigare fanns även 15
”utgamla” gäddnät. På vintern idkades isfiske och hål togs upp i
isen med isbill.
I grannbyn Risåträsk hade fjällträskfisket upphört på 1730-talet.
Byns två bönder fiskade med bland annat not i Risåträsket.
ANNAT INSJÖFISKE
I handlingar om nybyggesutsyningar kan man ibland hitta uppgif
ter om nybyggens nyttjande av fiskesjöar i inlandet. År 1813 fiska
de bönderna i Ullbergsträsk i Norra och Södra Myrträsket. De fis
kade i sjöarna under våren och betalade taxa till kronan.152 Mikael
Eriksson i Lillkågeträsk som 1830 utsynade nybygget Björkträsk,
brukade sedan tidigare fisket i Björkträsket mot taxa till kronan.
Sjön kallades den här tiden för Björklidträsket.153 Det verkar som
att detta insjöfiske verkar vara identiskt med fjällträskfiske, även
om sjöarna inte redovisas i längder över fjällträskfiske.
LAXFISKET I SKELLEFTEÄLVEN
Kungsådran i Skellefteälven utsynades i september år 1801 med
början den 9 september. Den förra synen hade ägt rum 1757. Bak
grunden till utsyningen var att garantera att laxen kunde gå upp
till kronolaxfisket Bomansforsen vid Krångfors. Kungsådran skul
le omfatta en tredjedel av älven och omfatta den djupaste delen
av älven. Här var fisket fredat. Kungsådrans placering i älven och
hur brett byavattnet var kunde därför variera i älven, beroende på
var strömfåran gick och var det största djupet fanns. Kungsådran
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märktes ut med pålar vid de fisken som fanns vid älven. Pålarna
sattes ut uppe på land där notvarpen började och slutade, men pla
cerades även inne i varpen. Pålarna placerades på ett avstånd av
cirka 200 alnar. Gränsen i vattnet mellan byavattnet och kungsådran skulle markeras med pålar innan fisket började för säsongen.
Medie byamän hade två notvarp, varav det ena var Kankgrubban
(skrivs Kanck grubban) som var 435 alnar långt (257 meter). Varpets övre del var på hösten torrlagt och i nedre delen var vattendju
pet en halv till en aln. Sten som låg i älven begränsade möjligheten
att komma ut längre i älven med noten. Största djupet var på södra
sidan av älven vid Klutmarks område, varför varpet inte utgjorde
något hinder för laxen att gå upp. Storiduvarpet ägdes till en tred
jedel av Medie byamän och den resterande delen ägdes av Myckle
byamän. Varpet var 180 alnar långt (106 meter) och var på hösten
mestadels torrlagd. Strömmen och en fors fanns i södra delen av
älvfåran, varför varpet inte utgjorde något hinder för laxens upp
gång i älven. Notfiskarna kunde aldrig komma åt varpet. Medie
byamän skulle lägga ett och ett halvt lispund salt lax årligen i taxa
till kronan.
Klutmarks byamän ville inte visa ut sina varp för synemännen.
Medleborna berättade att Klutmarks byamän hade ett varp från
nedre änden av Gårdsholmen och det sträckte sig ner till en stor
sten. Klutmarksborna som hade tre varp betalade ett lispund salt
lax i årlig taxa till kronan. Synerätten beslutade att förbjuda Klut
marks byamän att fiska, tills de kunde styrka att de inte fiskade i
kungsådran.
Myckle byamän hade håvningsställen (kallades håvstäder) där de
håvade lax. Ställena låg mellan uppkastade stenar i strandkanten
där laxen gick in under vårfloden för att vila. På hösten var dessa
ställen torra och låg långt över vattenytan. Eftersom lokalerna låg
långt från kungsådran fick byamännen fortsätta med detta fiske.
Byn hade fyra kolkvarp (notfiskeplats där noten med fångst drogs
upp på land). Det översta var Lilliduvarpet som var 100 alnar (59
meter) och låg i en liten vik norr om kungsådran. Varpet inskränk
tes av den fors som låg utanför och byamännen kunde inte komma
åt kungsådran. Synemännen ansåg att varpet inte var till förfång
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för kungsådran. Holmvarpet låg på norra sidan av en holme och
var inskränkt av forsen, samt var av samma beskaffenhet som det
förra varpet. Stomvarpet började nedanför Båtänget och sträckte
sig till en råhage mellan Sven Svenssons och Per Perssons ägor.
Varpet var 405 alnar långt (239 meter) och var ganska grunt i övre
delen. Längre ner var djupet en till två alnar. Varpet var skilt från
kungsådran av en stenör och några större stenar. Klubbidun var
300 alnar lång (177 meter) och var ganska grund. Några större ste
nar hindrade byamännen att vid kolkning komma åt kungsådran.
Myckle byamän gav årligen sju lispund salt lax i taxa till kronan.
I Lund fanns ett kolkvarp som var ödelagt och i stället hade Lunds
byamän tillstånd att bygga en laxpata mellan en holme och byns
strand. Patan sträckte sig över 77 alnar (45 meter). Den var byggd

Foto 28. Patan i Lund vid Skellefteälven 1934. Foto: Ossian Olofsson/
Nordiska museet.
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med en stenkista vid vardera stranden och två kistor i mitten. Mel
lan stenkistorna sattes tinorna ned. Vattendjupet varierade mellan
en och en halv och tre alnar. Kungsådran gick inte att markera på
grund av den kraftiga strömmen, utan utmärkningen skulle ske
under vintern från isen. Kungsådran och största djupet låg norr
om holmen och patan var inte till förfång för laxens vandring i
älven. Lunds byamän skulle årligen ge sju lispund salt lax i taxa.
Degerbyns byamän hade ett tillstånd för ett notvarp och lade
taxa till kronan, men de hade under lång tid aldrig brukat fisket.
Byamännen ansåg det onödigt att besikta fisket och synemännen
beslutade att om de i framtiden ville nyttja fisket fick de ordna en
syn på egen bekostnad. Ar 1795 hade byn tillstånd till notfiske i
varpen Nettingholmen och Willan.
Prästbordet hade ett varp på norra sidan av älven från forshuvudet
vid Stora bron och ner till ett grund i älven. På grund av den strida
forsen kunde varpet inte märkas ut. Varpet var av ringa betydelse.
Sunnanå hade ett övre varp där man fiskade med kolknot. Man
siktade från varpets övre del till Storgrundladan på norra sidan
älven, och varpet slutade mittemot Lillgrundladan. Varpets början
och slut markerades i stenar där märken höggs in. Samma proce
dur upprepades vid Sunnanås nedre varp. Början av varpet sikta
des mot handelsman Erik Forssells gård på Vargbacken på norra
sidan av älven, men början av varpet justerades sedan till Storöudden. Märket på norra sidan blev nu västra gaveln av sockenarresten. Varpet sträckte sig ner till en udde vid hampsänket som låg
mittemot en däld på Storholmen (Storön). Sunnanå byamän ville
i stället för varpet bygga en pata, men det gick inte synenämnden
med på. Sunnanå byamän betalade två lispund salt lax i årlig taxa
till kronan.
I Böle började övre varpet vid övre änden av Floxnet som låg på
södra sidan av älven 20 famnar väster om vintervägen. Varpet
slutade vid Karlgård i väster, vid häradshövding Furtenbachs bod.
Varpet kallades även Böle gamla kolkvarp. I slutskedet av syneförrättningen, när synemännen hade lämnat Böle, ville Böle byamän
flytta varpet till norra sidan av älven, vilket synemännen gick med
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på. Varpet började nu på norra sidan av älven, mitt över från Karl
gård och innefattade gründet Grunnan i älven. Varpet slutade vid
en sten nedanför Strömsörs båthus. Nedre varpet gick från Floxnet
på södra sidan av älven och ner till en gärdsgård väster om Carl
Nilssons gård, Böle nr 1, där noten drogs i land. Denna plats låg
mittemot Nils Nilssons gård på norra sidan av älven, Böle nr 11.
Varpet var 1104 alnar (651 meter) långt.
Moröns gamla eller nedre notvarp sträckte sig från råhagen mel
lan Böle och Morön, där en påle sattes ut, och ner till skiftesha
gen mellan Herman Hermansson och Anders Anderssons ägor, en
sträcka på 334 alnar (198 meter). På det sistnämnda stället slogs
ytterligare en påle ner. Varpet fortsatte sedan 336 alnar fram till
Sundsbäckens utlopp i älven, där en tredje påle sattes ner. I varpet
användes en kolknot. Byamännen ansåg att botten var ojämn och
noten var svår att dra i land. Därför ville de ta in noten i en båt ute
på älven, något som synemännen gick med på. I varpets nedre ände
slogs en påle ner uppe på land. Mitt över älven på södra stranden
utmynnade Mjölabäcken i älven. Moröns byamän erlade årligen
ett lispund salt lax i taxa till kronan.
Hedensbyns nedre eller gamla kolkvarp började 37 alnar upp
ströms från mynningen av Korsbäcken på södra sidan av älven. På
platsen slogs en påle ner. På norra stranden, mitt över från pålen,
stod ett båthus. Varpet fortsatte 270 alnar ner efter älven fram till
skiftesrået mellan lantmätare Klingberg och Per Jakobsson, där en
påle fanns. Varpet fortsatte på södra stranden till Anders Daniels
sons hage på Storholmen, där det fanns en ny påle. Sedan gick var
pet vidare 350 alnar fram till Kittelholmsbäcken, där det slutade.
På platsen sattes en påle ner.
Hedensbyns övre varp, som var nyupptaget, låg på norra sidan av
älven och började vid Johan Johanssons gård, där det fanns en
påle nedslagen. Varpet sträckte sig 250 alnar nedströms älven, där
det fanns en påle som slagits ner 1756. Varpet nyttjades med en
kolknot. Varpet fortsatte 318 alnar till en påle som stod vid en
däld på Storgrunnan, nedanför Kvarnbäcken. Varpet sträckte sig
vidare 280 alnar till notkammaren. Byn betalade i taxa till kronan
ett lispund salt lax årligen.
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Tuvans kolkvarp började vid västra knuten av Holmladan, och
gick nedströms 212 alnar fram till en lada som ägdes av Johan
Nilsson. Varpet sträckte sig 305 alnar fram till en berghäll och
sedan ytterligare 235 alnar fram till en stor björk. Slutligen gick
varpet fram 340 alnar till Per Larssons västra gärdsgård, där det
slutade. Vid gärdsgården slogs en påle ner. Tuvan skulle betala ett
lispund salt lax i taxa till kronan.
Bergsbyns övre kolkvarp började 51 alnar väster om femstenaröret mellan Bergsbyn och Hedensbyn, där en påle var nedslagen.
Varpet fortsatte 210 alnar nedströms till Per Johanssons lada på
Bäckgjerdsgrunnan. Därefter 175 alnar nedströms till en plats ned
anför Brattgärdet, där en stor granstubbe togs till märke. Varpet
gick vidare 240 alnar till en lada i Nyåkern, och sedan 209 alnar
till en ladutomt vid en stenbacke. Detta var slutet av varpet och
det mättes in mot en hög sälg på Tuvbergsgrunnan på södra sidan
av älven. Varpet, som totalt var på 492 meter, markerades med
fem pålar. Bergsbyns byamän skulle ge ett lispund salt lax årligen i
taxa för laxfisket.
Bergsholmen inom Bergsbyn hade ett eget kolkvarp på södra sidan
av älven, vilket sannolikt beror på att det ursprungliga hemmanet
på Bergsholmen hade förvärvat två hemman i Tuvan. Marken som
kallades för Skåppargården låg som en urfjällsjord inom Tuvans by.
Under början av 1800-talet hade Bergsholmen fäbodar på området.
Varpet började vid en plats mitt för Johan Nymans kornlada, där
en påle slogs ner. Varpet fortsatte nedströms 212 alnar, där en ny
påle placerades. Ytterligare en påle slogs ner efter 170 alnar. Sedan
fortsatte varpet 178 alnar till en lada på Tarjan (skrivs Tarjen) som
tillhörde Johan Nyman. Varpet sträckte sig vidare 246 alnar till en
skifteshage mellan Lunds bys och Bergsholmens ägor, där en påle
slogs ner. Därefter ytterligare 245 alnar, där en ny påle placerades,
och därpå 270 alnar till haghörnet mellan Lunds by och Anders
Anderssons äng Tarjan där varpet slutade. Varpet markerades med
sju pålar. Bergsholmen skulle ge ett lispund salt lax i årlig taxa till
kronan.
Ytterursviken och Yttervik hade stakagårdar i Degerösundet.
Ytterursviken skulle ge tre lispund salt lax i årlig taxa till kronan
och Yttervik ett lispund. Ytterursvikens stakagård, som låg längst

165

i väster på södra sidan av Degerösundet, kallades Lill-Bergsgården och var 32 alnar (19 meter) lång. Den yttersta delen låg på
32 alnars djup. Eftersom stakagården var av obetydlig längd,
ansågs den inte vara till hinder för laxens uppgång. Stor-Bergsgården bestod av sju stånglängder, vilket motsvarade 270 alnar
(160 meter). Djupet i änden var 23 alnar. Synemännen ansåg att
70 alnar av stakagården skulle tas bort. Stakagården Gammelsundet låg vid Sandgrunnan, norr om kungsådran. Den bestod av
tre stånglängder, 87 alnar lång (51 meter). Vid änden var gården
15 alnar djup. Gården ansågs inte hindra laxens uppgång i älven.
Grannäsgården på norra sidan av sundet bestod av 11 stångläng
der, men enligt uppgift hade byn tillstånd för 12 längder. Gården
var 350 alnar lång (205 meter) och i änden var djupet 17 alnar.
Utanför gården var djupet större, varför gården inte ansågs hindra
laxens uppgång. Katthällgården på norra sidan var 350 alnar lång
(206 meter) och vattnet hade i änden ett djup av 33 alnar. Gården
ansågs inte hindra laxens uppgång.
Ytterviks byamän hade Svinviksgården som låg intill fastlandet på
södra sidan av sundet söder om Degerön. Den var 280 alnar lång
(165 meter) och vid änden fanns ett djup av 19 alnar. Utanför går
den fanns ett större djup, varför gården inte ansågs hindra laxens
uppgång. Gnabbskatagården var nu 300 alnar lång (177 meter),
men hade tidigare varit längre. I änden av gården var vattendjupet
14 och en halv alnar, men längre ut blev det först grundare och
senare djupare. Gården fick behålla denna längd.
Synemännen konstaterade att kungsådran inte hade ändrat sitt läge
sedan 1757. De berättade även att kronans inkomster av kronofisket Bomansforsen inte hade minskats under senare år, utan på
senaste arrendeauktionen hade arrendesumman ökat från 11 till
16 2/3 tunnor salt lax.154
FISKET IKRÅNGFORS
Bönderna Olof och Johan Andersson i Krångfors och nybyggaren
Carl Jonsson i Krångsvarvet ansökte 1825 hos länsstyrelsen att få
fiska sik med en not eller en ena (en mindre not) i Krångsvarvet.
De sökande var beredda att betala en lämplig avgift till kronan.
Bönderna i Krångfors ville fiska i varpet Loedun som låg på södra
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sidan av älven nedströms Bomansforsens kronofiske, samt i Krångedun vid Krångbäckens utlopp, och i Sikedun som låg nedanför
den förra. Nybyggaren i Krångsvarvet ville fiska i Kärringgrubban
på norra sidan av älven, i Björkedun samt vid Dalgrubban som låg
vid gården i Krångsvarvet. Bönderna menade att utanför varpen
låg stora stenar i älven, så det skulle vara omöjligt för dem att med
noten fiska i kungsådran. En syn företogs på platsen och synemännen menade att en lämplig taxa till kronan var ett lispund saltad
sik årligen från såväl Krångfors som Krångsvarvet. Men bönderna
skulle få några år på sig för att se om det var möjligt att rensa upp
varpen så att det gick att fiska med not där.
J.P. Westling, som var inspektor vid Lejonströms såg, protesterade
mot ansökan. Lejonströms såg arrenderade kronofisket Bomansforsen och han menade att även laxar skulle följa med i noten vid
sikfisket och detta gick inte att kontrollera. Länsstyrelsen gick med
på att bönderna fick inrätta sikvarpen, eftersom laxfisket i Bomansforsen upphörde i slutet av augusti och sikfisket i alla byar vid
älven tog sin början först när laxfisket var slut. Fisket skulle börja 1
september varje år och bönderna behövde inte betala taxan under
de två första åren, vilket var en ersättning för det arbete de lade
ner på att rensa varpen. Rätten skulle gälla till och med utgången
av 1838, och därefter skulle en auktion på varpen hållas.
Sommaren 1843 inträffade ett klippras som förstörde de två fiske
byggnaderna vid Bomansforsens laxfiske. En 25 meter lång klipp
vägg mitt i älven rasade den 17 juni och 14 juli så att vattenståndet
vid tinorna sjönk två-tre meter, och fisket kom därför att bli helt
oanvändbart. Det blev nu omöjligt att fiska på det gamla sättet,
och de fiskearrenden som bjöds vid auktionerna efter raset var
mycket obetydliga.155
År 1851 förhandlade bönderna i Krångfors om att få överta kro
nofisket Bomansforsen vid byn. Kronofisket hade under några år
arrenderats av Lejonströms såg för att undvika anspråk på skade
stånd som flottningen kunde åsamka fisket.
Lejonströms såg förklarade att om bönderna i Krångfors skulle
överta fisket var sågen beredd att betala byamännen 20 kronor årli-
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gen samt betala taxan till kronan för fisket. I gengäld skulle sågen
få flotta timmer i älven utan anspråk på ersättning för eventuella
skador på fisket. Om sågen inte skulle betala taxan i fortsättningen
skulle sågen även förlora flottningsrätten. Avtalet undertecknades
av bönderna Anders Johansson och Anders Olofsson i Krångfors
samt Nils Clausén för Lejonströms såg. Till kronofisket Bomansforsen fanns även kopplat en skyldighet att underhålla fiskebygg
naderna. Det var oklart om bönderna även skulle överta den delen.
Nils Clausén gick även med på att betala en eventuell byggnadskostnad för fiskebyggnaderna i Bomansforsen.
År 1882 övertogs flottningen i Skellefteälven av Skellefteälvens
flottningsförening. Föreningen och byamännen i Krångfors upp
rättade ett avtal 1883 ett avtal som skulle gälla 15 år och enligt
vilket föreningen betalade 50 kronor årligen som en ersättning för
skador på fisket. Från 1886 fick byamännen i Krångfors en årlig
ersättning på 15 kronor för skador på ängar.
LAXFISKET UPPSTRÖMS BOMANSFORSEN OCH
FINNFORSEN
Det finns strödda notiser om laxfiske även uppströms Bomansfor
sen och Finnforsen. I samband med avvittringen i Bjurvattnet 1787
berättas att byn fiskade gädda, abborre och mört i insjöar och i
Skellefteälven. Under några få år kunde man dessutom fånga lax i
Skellefteälven med stödning, det vill säga ljustring under hösten.156
Det verkar alltså som att laxen kunde gå förbi kronofiskena, men
bara under vissa år. Laxens vandring förbi Bomansforsen och
Finnforsen var sannolikt beroende på vattenståndet i älven.
Ernst Westerlund berättar att 1887 raserades anläggningen i Finnfors av vårfloden, och strax därefter upptäckte man uppströms, i
bland annat Svansele och Örträsk, att det fanns ovanligt gott om
lax i älven och ett intensivt fiske ägde rum. Varje natt var byborna
ute på seiet och ljustrade lax. Örträskborna skulle ha medfört
bössor och de sköt laxen som ”flöt som klabbar på vattnet”. Fisket
fortsatte på hösten samma år. Genom denna händelse fick befolk
ningen efter älven en uppfattning om vad älven gett på den tid när
laxens fria framfart inte hindrades av anläggningar längre ned
ströms.157 Det torde ha varit anläggningen i Krångfors som rasera-

168

des 1887, för kronolaxfisket i Finnfors upphörde redan i början av
1700-talet.
LAXFISKEN 1820
1. Romelsön (Romors Öijarne) fyra lispund salt lax, 45 skilling
och nio runstycken, fisket är donerat till Piteå stad.
2. Byskeören, tre lispund och en mark salt lax, 34 skilling och nio
runstycken, innehas av Byske och Kinnbäck.
3. Kinnbäcks byamän, ett lispund salt lax, 11 skilling och fem
runstycken.
4. Avans byamän, ett lispund och tio mark, 17 skilling och två
runstycken.
5. Tåmenäset, ett lispund salt lax, 11 skilling och fem runstycken,
innehas av Tåme byamän.
6. Fällfors byamän, ett lispund salt lax, 11 skilling och fem run
stycken.
7.

Bovikens byamän, ett lispund salt lax, 11 skilling och fem run
stycken.

8. Storkåge byamän, två lispund salt lax, 22 skilling och tio run
stycken.
9.

Snäckhamnen, tio mark salt lax, fem skilling och åtta run
stycken, innehas av Bergsbyns byamän.

10. Kågnäset, ett lispund och tio mark, 17 skilling och två run
stycken, öde efter resolution av den 28 april 1799.
11. Böle byamän, ett lispund salt lax, 11 skilling och fem run
stycken.
12. Bureå byamän, fyra lispund salt lax, 45 skilling och nio run
stycken.
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13. Degersundet, tre lispund salt lax, 34 skilling och tre runstyck
en, av Ytterviks byamän.
14. Hedensbyns byamän, ett lispund salt lax, 11 skilling och fem
runstycken.
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15. Bergsbyns byamän, tio mark salt lax, fem skilling och åtta
runstycken.
16. Degerbyns byamän, ett lispund salt lax, 11 skilling och fem
runstycken.
17. Myckle byamän, fyra lispund salt lax, en riksdaler och 32 skillling.
18. Medie byamän, ett lispund och tio mark salt lax, 17 skilling
och två runstycken.
19. Klutmarks byamän, ett lispund salt lax, 11 skilling och fem
runstycken.
20. Södersundet, ett lispund salt lax, 11 skilling och fem runstyck
en, innehas av Ytterviks byamän.
21. Sunnanå byamän, två lispund salt lax, 22 skilling och tio run
stycken.
22. Moröns byamän, ett lispund salt lax, 11 skilling och fem run
stycken, öde enligt order av den 15 juni 1820.
23. Burviks byamän, tio mark salt lax, fem skilling och nio run
stycken.
24. Bergfors nybyggare, tio mark salt lax, fem skilling och nio
runstycken.
25. Stensjöns byamän, ett lispund salt lax, 11 skilling och fem run
stycken, efter resolution av den 22 september 1813.
26. Bomansfors laxfiske, 17 tunnor, tre lispund och tio mark, 57
riksdaler och 24 skilling, ”detta i Skellefteå socken varande
kronofiske, har vid å det samma hållen auktion blivit för mot
stående taxa av herr bruks patron Hindric Bjur inropat”.
27. Byske laxfiske, åtta tunnor, sju lispund och 11 mark, 28 riksda-
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1er, 22 skilling och fyra runstycken, ”detta i Byske älv varande
laxfiske har enligt Kungl. Kammarkollegiets skrivelse av den
8 juli 1816 blivit upplåten för motstående taxa”.
28. Tuvans bys laxfiske, ett lispund, 11 skilling och fem runstyck
en, ”detta i Skellefteå älv varande laxfiske har Tuvans by ropat
in på arrendeauktion för motstående taxa på sex år”.
29. Åby lax- och notfiske, två tunnor, fem lispund och sex mark
salt lax, en lispund torra abborrar, åtta riksdaler, två skilling
och sju runstycken, ”detta i Åby älv varande fiske har av Åby
byamän vid auktion blivit inropat för motstående taxa enligt
order av den 21 september 1818 för sex års tid”.
30. Lunds laxfiske, en tunna och två mark salt lax, tre riksdaler
och 17 skilling, ”detta i Skellefteå älv varande fiske har Lunds
byamän inropat för motstående taxa enligt order av den 21
september 1818 för sex års tid”.
Laxfisket i havet utanför Byskeälvens mynning finns beskrivet i
detalj på en karta över sandgrundet Banken vid älvsmynningen
1827. Fisket bedrevs vid platserna Norrgrundet, där det fiskades
med ståndnät, vid Björknäsudden, vid Svedjan samt på en fjärde
plats men den nyttjades inte år 1827. Det är sannolikt dessa platser
som kallas Byskeören 1820. Hela området bestod av sand.
I kronofogdens sammanställda femårsberättelser 1838-1842 sägs
att fisket har försämrats år från år och särskilt laxfisket. Kustborna
har dragit sig för att utnyttja havs- och strömmingsfiske, eftersom
fångsten aldrig kunde ersätta den nedlagda tiden för fisket. Fisket
har inneburit att man inte kunnat lägga tillräcklig tid på jordbru
ket som hamnat i vanhävd.
Överensstämmelsen mellan laxfisken på 1560-talet och 1820 är
mycket god. De flesta av fiskena redovisas vid bägge tillfällena.
Genom landhöjningen kan laxfisken i havet ha flyttats något under
perioden. På 1500-talet kan fiskena vara redovisade mera detal
jerat, till exempel laxfisket i Boviken betecknades på 1500-talet
som Karlsholmen och fisket i Degersundet kallades på 1500-talet
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för Bockholmen, Fagerviken och Degersundet. Laxfisken som var
nya 1820 var laxfiskena i (Södra) Bergfors, Burvik, Kinnbäck och
Stensjön (i Byskeälven). Laxfisken som fanns på 1500-talet men
som sedan upphört är Finnforsen, Kvarnbäcken i Drängsmark,
Källbomark och Ostnäset. Finnforsen och Kvarnbäcken var fisken
som låg en bit upp från havet, och dit kunde inte laxen gå på 1800talet. Källbomark är ett exempel på en by som låg en bit från havet,
men som på 1500-talet bedrev havsfiske som sedan upphörde.
LAXFISKET I BOVIKEN
I Bovikens by lottade man ut notfiskeplatserna under 1800-talet.
År 1830 fanns följande fiskeplatser:

”Detta datum har Boviks byamän lottat om fisket till nästa
öppna vatten. Den 1 maj 1830”.
Per Jonsson skulle fiska med not på Ören på lördags afton
räknat från 1 maj.
Gustaf Jonsson fiskade på Skäret samma dag.
Johan Gustaf Larsson fiskade på Stolen samma dag.
Johan Jacob Boström på Svarthällandet samma dag.
Anders Larsson på Rannerskäret samma dag.
Lidström på Karlholmen samma dag.
Jon Jonsson i Fällviken samma dag.
Sven Markström i Västerlandet samma dag.
Sedan skulle man byta fiskeplats varje dygn, så att nästa dygn fis
kade Per Jonsson på Skäret (skrevs 1664 och 1704 Kappelskär).
Fiskevattnet Fällviken utarrenderades 1835 på fem års tid, och
Bovikens del utgjordes av 2/3 av fiskevattnet. Fisket inropades av
Carl Olof Furtenbach för tre riksdaler banco årligen, eller fyra
riksdaler och 24 skillingar riksgälds. Furtenbach var bonde på
Norrböle samt delägare i Fällbäckens nybygge.
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År 1836 antecknades på byastämman de som ville nyttja skatafis
ket efter lax under året och sedan skedde en auktion. Lantmätaren
Jonas Olof Widestedt på Norrböle inropade fisket för en riksdaler
och 17 skillingar riksgälds. Widestedt arrenderade sedan ut notfis
ket till Jonas Vikström för året efter, en halv tunna skatt i byn för
fyra skäl färsk strömming.
År 1825 fiskade Carl Olof Furtenbach på Norrböle samt Anders
och Nils Holmqvist i Hedensbyn i Fällviken. Den 13 maj hade de
lagt ut 12 ryssjor och 12 tinor i Fällviken, då bönderna i Boviken
hade tagit upp redskapen och lagt beslag på fisken. Boviksbönderna menade att de hade funnit okända fiskeredskap i sitt notfiskevarp. Carl Olof Furtenbach ägde 5/64 mantal i Böle, Fällbäckens
nybygge och 1/60 mantal i Boviken, som låg under Fällbäcken.
Anders Holmqvist ägde 1/32 mantal i Boviken. Männen kunde
visa på en överenskommelse från 1771, enligt vilken några byamän
i Böle (sannolikt Böle 9 och 10, som ägde en del av Fällbäcken) och
byamännen i Boviken hade indelat fisket i Fällviken i sex dygn och
där fisket skulle ske i en viss ordning. Enligt en överenskommelse
från 1734 skulle Mårten Jonsson på Böle 9 äga 1/6 av fiskevattnet
i Fällviken. Bovikens byamän bestred inte fiskerätten med not i
Bovikens vatten, men menade att i föreningen fanns ett förbud mot
ryssjor som skulle gälla. De menade även att ägaren till Fällbäcken
inte hade någon fiskerätt i samband med avvittringen.
Carl Olof Furtenbach hade inte på sju år nyttjat fiskerättigheten
eller begärt att få göra så. Furtenbach och Holmqvist menade att
avvittringen bara gällde ägor och inte berörde fiskevatten. Furten
bach hade första dygnet för notdräkt, och borde ha meddelats
innan Bovikens byamän obehörigen grep in i hans rättigheter.
Han menade också att det inte gick att fiska med not på platsen,
eftersom det var för grunt. Även Bovikens byamän hade fiskat med
ryssjor i området. Vittnet Elias Åberg vittnade att Anders Larsson
och Jon Jonsson tog upp ryssjorna vilka inte stått i något notvarp.
Platsen var för grund och även bönderna i Boviken hade ryssjor på
platsen. Bönderna i Boviken menade att Anders och Nils Holm
qvist hade fiskat på fel tider och emot de regler som fanns i byaordningen. Furtenbachs och Holmqvists juridiska biträde hovrättsauskultanten J.S. Hoverberg menade att den huvudsakliga ordningen
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var att Furtenbach först borde ha brukat fisket. Holmqvist menade
att han hade dubbel rätt till fiske, eftersom han arrenderade en
fiskelott i Boviken.158
SÄLFISKEN 1820
1. Romelsön, ett lispund tran, 16 skilling, donerat till Piteå stad.
2. Snäckhamnen, tio mark tran, åtta skilling, brukas av Bergs
byns byamän.
3.

Snesviken (skrivs Snefsviken), tio mark tran, åtta skilling, bru
kas av Ytterursvikens byamän.

4.

Skelleftenäset, ett lispund tran, 16 skilling, brukas av Ytterurs
vikens byamän.

5. Kinnbäcksnäset, två lispund tran, 32 skilling.
6. Avanäset, ett lispund tran, 16 skilling, öde efter utslag av den
18 november 1795.
7.

Tåmenäset, tio mark tran, åtta skilling.

8. Byskenäset, tio mark tran, åtta skilling.
9.

Burenäset, ett lispund tran, 16 skilling.

10. Burviksnäset, ett lispund tran, 16 skilling.
De flesta sälfångstplatser som nämns 1820 finns även med i 1500talets räkenskaper. Sannolikt har platserna en lång hävd, men
genom landhöjningen torde fångstplatserna ha grundats upp och
sälfångsten har flyttats längre ut. Ibland är fångstplatserna mer
specificerade på 1500-talet, till exempel Korsören, Burön, Skedgrundet, Tenskatan, Långgrundet och Svartgrundet mot Burviks
näset, Burenäset, Avanäset, Tåmenäset och Byskenäset år 1820.
Däremot fanns det färre fångstplatser 1820 än vad det fanns på
1500-talet. Antalet har minskat från 22 till tio. Detta säger också
något om säljaktens minskade roll. Sälfångstplatser som övergivits
är Ostön, Skellefteskäret (Gråskär), Kågnäset, Ursviksfjärden,
Grundfjärden.
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Karta 14. Sälfisken i Skellefteå socken 1820.

FISKET I NÅGRA MINDRE VATTENDRAG ÅR 1891
År 1891 beskrevs fisket av fiskeriassistenten Viktor Wahlberg
(1840-1913) från Värmdö, som verkar ha gjort en resa till Väs
terbotten. Under resan kom han till Bureälven, och han berättar
att i älven kunde laxen gå upp till Bureå kvarn vid Strömsholm,
där det fanns ett uppgångskar i den damm som gick tvärs över
älven. På platsen kunde man fånga 50-60 laxar per år, dels i karet
och dels med nät (kallades lagnar i källan) nedanför dammen. Vid
högvatten på våren kunde det någon gång hända att laxen gick
över dammen upp till Bureå såg, men där blev dammar och fall
oöverstigliga hinder för vidare uppgång. Förutom lax fanns det
sik, gädda, abborre, mört, harr, lake, ål och nätting i älven, samt
braxen nere vid mynningen. I sjöarna som genomranns av Bureäl
ven fanns gös ända upp till Burträsket.
Wahlberg berättade att timret flottades obarkat i älven, vilket hade
lett till att det fanns större och mindre barksamlingar avlagrade
här och var på botten. Eftersom det tog timret fyra år att trans
porteras fram till älvens mynning, sjönk rätt mycket bark i älven.
I Kågeälven hade funnits ett laxfiske fram till 40-50 år före 1891,
men under senare delen av 1800-talet hade uppgrundningar skett
nedströms kvarnen, sågverket och ångkvarnen i Kåge. Dessutom
hade en damm uppförts tvärs över älven, och allt hade medfört
att vattnet var tjockt och grumligt, vilket förstärktes av den stän
diga trafiken med ångbåtar och pråmar. Även mynningsviken hade
grundats upp så att laxen inte längre gick upp i älven
I Storbäcken vid Ostvik och Östanbäck samt upp till Ostträsket
hade lax inte gått upp i mannaminne, eftersom bäcken var mycket
uppgrundad.
I Byskeälven kunde laxen gå upp till Fällfors, men eftersom kronofisket som låg i Stensjön hade rätt att stänga av älven med grindar
kunde få laxar passera platsen. Laxfisket bedrevs vid den här tiden
med not, och 1891 hade fisket varit så gynnsamt att 25 laxar om
dagen fångades under den bästa fisketiden. Utanför älvmynningen
hade Byske byamän stakanät, och där fångades under 1891 300
laxar mot 70 stycken tidigare år.
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I Åbyälven hade funnits ett kronofiske som många år före 1891
sålts till en enskild person. År 1891 kunde en och annan lax gå
upp till Brännfors sågverksdamm, som gick tvärs över älven och
gjorde det omöjligt för laxen att gå högre upp i Åbyälven. Nertill
på dammen hade man satt upp en spjälgrind, över vilken laxen
hoppade. På detta sätt hade man år 1891 fångat 50-60 större och
mindre laxar. Nedanför dammen var älven fylld med timmer och
var dessutom mycket uppgrundad, vilket gjorde att ytterst få laxar
kunde gå upp. Byamännen i Åbyn hade rätt till nätfiske i älvens
nedre del, men de hade arrenderat ut fisket för tio kronor, vilket
innebar att fisket var föga lönande. Förr hade även sik gått upp i
älven, men 1891 var det inte lönt att hålla redskap för sikfiske. I
älven förekom något harr och nätting.159
FISKEBEBYGGELSER
Fisket har under en lång tid varit en viktig binäring till jordbruket.
Det gäller särskilt laxfisket, vars ägande var kopplat till innehav av
jorden. För grupper som inte ägde jord, som inhysesmän och sol
dater, har strömmingsfisket varit viktigt som en binäring, då detta
fiske var tillåtet för alla. Under 1800-talet skedde en specialisering
och familjer kunde specialisera sig som fiskare.
1 1870 års folkräkning finns sex personer rubricerade som fiskare i
Skellefteå socken. År 1890 rör det sig om 24 personer i Byske och
Skellefteå församlingar. År 1900 har antalet minskat till 17. Dessa
siffror över fiskare är troligen minimisiffror, för här saknas flera
kända fiskare. Fiskare och hantverkare kan många gånger redo
visas under benämningen inhyses i husförhörslängderna. Fiskaren
Fahnspets nedan redovisas som förre fältjägaren. Men siffrorna
säger kanske något om tendenser. Några byar där fisket var viktigt
var Östanbäck och Boviken. Sedan har fisket varit viktigt i sågverkssamhällena.
AVANDERSHEM PÅ BUSKÖN INOM AVANS BY
I husförhörslängden för Byske 1892-1897 finns under Avan infört
en lägenhet som hette Avandershem och som låg på byns gemen
samma mark på Buskön. Marken var en avsöndring. Ägare till
lägenheten var förre soldaten Johannes Fahnspets, f. 1863 i Piteå
landsförsamling. Han hade gift sig 1888 med Hilda Augusta Berg-
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fors, f. 1860 i Älvsbyn. Familjen flyttade till Avandershem från Pit
holm 1896. Makarna sålde stället 1903 till Petter Anton Stenberg,
f. 1866 från Piteå landsförsamling. Johan Fahnspets och hustrun
flyttade till Piteå. År 1907 utvandrade de till S:t Paul, Minnesota
i USA.
Petter Anton Stenberg var sedan 1888 gift med Anna Augusta
Bodén, f. 1864 i Lövångers socken, och hon hade kommit till en
pigplats på Bondön i Piteå socken när hon var 14-15 år. Makarna
hade barnen Karl Oskar f. 1888, Gustaf Artur f. 1896, Nils Anton
f. 1894, Johan Adrian f. 1896, Frits Adii (1899-1987) som var fis
kardräng ett tag och sedan smältverksarbetare på Rönnskär, Ruben
Einar f. 1902 samt Ester Amanda f. 1904.
Frits Stenberg har berättat att en bonde i Kinnbäck, Karl Petter,
skjutsade familjen på isen med en kälke som drogs av en oxe. De
åkte över Kinnbäcksfjärden. Petter Anton Stenberg var fiskare och
hade tidigare fiskat på Mellerstön och sommartid på Svarthällan och
Rebben inom Piteå socken. Familjen flyttade till Buskön, eftersom
där fanns ett bättre fiske än det de lämnade. På Avandershem fanns
en mangårdsbyggnad och en sommarstuga. På gården fanns även
ett litet jordbruk med två-tre kor samt en gris. Fisket var mycket bra
på Buskön, och under första världskriget var priserna goda. Under
slutet av kriget förlorade Petter Anton Stenberg alla skötslingor vid
en storm och han hann inte få tag i nya skötar innan kriget var slut.
Stenberg hade 10-12 skötar samt storryssjor, som kallades finnryssjor på den tiden. Folk hade ätit så mycket fisk under kriget att det
var svårt att sälja fisk när freden kom. Petter Anton Stenberg och
hustrun flyttade 1921 till Fällfors. Avandershem såldes då till Eugen
Hedström, f. 1883 som kom flyttande från Malmberget. Hedström,
som var född i Drängsmark, drunknade en vår på isen när han var
på väg från Renholmen hem till Buskön. Det fanns ingen mer fis
kare på Buskön den här tiden. Oskar Marklund brukade fiska lake
på vintern och kallades därför lakafiskare.160
Petter Anton Stenbergs och Anna Augusta Bodéns son Nils Anton
Stenberg f. 1894 gifte sig 1917 med Ester Maria Hedström f. 1885
i Drängsmark som var syster till Eugen Hedström. Makarna bodde
på Avandershem 1917,1919 samt 1925-1934.
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BÅTAR OCH FISKE IBODATRÄSKET
Jonas Fredrik Stenmark i Yttervik bodde vid sjön Bodaträsket
och gården bedrev fiske i sjön. Den 31 januari 1843 köpte Jonas
Stenmark två gamla gäddryssjor av sin mor för 24 skilling banco.
Fisket med gäddryssjor ägde som regel rum på våren, när vakar
hade gått upp på sjön. Ryssjorna lades i vakarna under iskanten.
Vid fisket användes en eka som hade spegel i för och akter. Genom
att förpartiet gick upp på ekan var det lätt att dra upp den på isen
och dra den på de partier där isen låg kvar.
Den vanliga båttypen i sjön var en båt med köl och med stävar i för
och akter. Det första bordet mellan kölen och stäven bestod av ett
täljt stycke som kallades kinning. Det fanns fyra kinningar i båten.
Det andra bordet bestod också av en täljd del, och denna del kalllades vinning. Den 28 mars 1843 fick drängen Erik Forsberg från
Falmark 16 skilling banco för att han under en dag hade arbetat
med kinningar till en båt. Den 10 april 1843 köpte Jonas Stenmark
en gammal båt och två gräv av sin mor för en riksdaler och 16
skilling banco. Den 24 december 1844 köpte Jonas Stenmark ett
”Laka ryssi hag” för 32 skilling banco. Ett hag med ryssjor var en
rad med ryssjor.
Jonas Stenmark säljer vid olika tillfällen lake och gädda. Fis
ket efter lake verkar äga rum under februari och början av mars
månad. Den 25 februari 1843 sålde Jonas Stenmark fem skålpund
lake till fältjägaren Hurtig för åtta skilling banco. Den 28 februari
1845 sålde han fem skålpund lake till jungfru Benzelberg på Präst
bordet och samma mängd den 8 mars 1845 till jungfru Apeldorff
på Kyrkobordet. Den 16 november 1845 arrenderade Jonas Sten
mark ut lakfisket till Per Nilsson för 12 skilling banco. Den 27
februari och 7 mars 1846 sålde Jonas Stenmark fem skålpund lake
vid vardera tillfället till Mikael Forsberg på Prästbordet för åtta
skilling banco.
Fisket efter gädda pågick under maj månad och i början av juni.
Fisket skedde sannolikt med ryssjor. Den 14 maj 1842 sålde Jonas
Stenmark fem skålpund färska gäddor för åtta skilling banco. Den
1 maj 1844 köpte madam Forsberg på Prästbordet fem skålpund
gädda för åtta skilling banco. Den 15 maj köpte pigan Anna Mag
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dalena Olofsdotter i Bodan åtta skålpund gädda. Den 7 juni 1845
köpte Aron Jonssons änka i Yttervik fem skålpund gädda.
HAVSFISKET I YTTERVIK
Sundet mellan Degerön och fastlandet kallades för Södersund, och
där fanns ett viktigt laxfiske för vilket byborna fick betala taxa
till staten. Jonas Stenmark lade den 11 februari 1843 åtta skilling
och nio runstycken i taxa för sin del av Södersund samt för en
överloppsmark. Han redovisar denna utgift under åren 1842-1844.
Jonas Stenmark tycks också syssla med strömmingsfiske, åtmins
tone tidvis. Den sista juli 1842 fick han fyra skilling av Aron Jons
sons änka i Yttervik för ”kommission om strömmingshandel”.
Sannolikt sålde hon strömming åt Stenmark. Den 8 augusti 1844
fick Stenmark åtta skilling banco för fem skålpund strömming som
han sålde till kusinen Gustaf Styf. I december 1845 sålde han höst
strömming till sin mor. Men den 23 augusti 1842 köpte han en
fjärdedels tunna strömming av korpral Burstedts hustru i Bureå.
Den 12 augusti 1845 sålde Stenmark två skålpund salt ål till sin
syster Lovisa. Jonas Stenmark verkar inte syssla med laxfiske i
havet. Den 16 juli 1842 köpte han 13Vi skålpund färsk lax som
kostade en riksdaler och sex skilling banco. Stenmark köpte den 7
maj 1842 även ett lispund sik av Stefan Eriksson i Yttervik.
ANNAT FISKE
Bönderna i Avan stämde 1853 bönderna i Kinnbäck rörande ett
tinfiske i Lilla Harrbäcken, som utgjorde rågång mellan de bägge
byarna. Kinnbäcksborna menade att vid laga skiftet hade tinan
hamnat på Kinnbäcks sida om rået, och byamännen ville inte göra
upp i godo. Avans byamän begärde att få ersättning med två riks
daler banco per år för uteblivet fiske.161
I Myckle, vid Skellefteälven, blev det en tvist om håvningen efter sik.
En del av byamännen ville ha ett förbud för bland annat Hans Larsson
från att håva sik mellan Kvist- och Åkerforsarna i byn. De ville att
fiskeplatserna skulle fördelas lika bland alla grannarna i byn, oavsett
varje bondes skattetal. Hans Larsson ville behålla sin håvningsplats
vid sin gårdsgärda. Vid tvisten berättades att byn hade 1756 delats in i
tre håvningslag. Hans Larsson menade att han hade ensamrätt till håv
ningen på sitt skifte, eftersom älven hade gjort en utskärning där.162
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FISKEREDSKAP PÅ YTTERURSVIKEN 4
Nils Johansson som var bonde på gården avled 1827 och i bör
jan av 1828 upprättades en bouppteckning. På gården fanns då ett
stort antal fiskeredskap. Gården ägde en halv siknot, troligen i lag
med Nils Johanssons bror Jon. Vidare hälften i en gammal sikena,
som var en mindre not. Nils Johansson hade en havsena som var
i gott skick, två laxskatanät, en ny laxhåv som inte var färdig,
samt en laxgårdshåv. Vid Skellefteälvens mynning hade Ursviken
en laxgård, och laxen togs tydligen upp med hjälp av en håv. Nils
Johansson hade dessutom fem bättre sälnät och fem sämre sälnät,
två nya strömmingsskötar som var i gott skick, fem sämre strömmingsskötar, och fyra gamla och utnötta strömmingsskötar. På
gården fanns 11 sköt- och dobblinor med dobbar, tio bättre siklagnar (nät), två nya och obodda siklagnar, tio gamla men ännu bruk
bara lagnar, åtta alldeles gamla och utnötta lagnar, ett gammalt
siknotstycke samt 13 alldeles utslitna siknotstycken. I fiskeboden
fanns vidare tio skatagrundryssjor i en rad, ett hag, en ny del i
siknoten som nyligen var bunden. När det gällde båtar fanns en
gammal skötbåt med åror och tillbehör samt en gammal lagnbåt.
Till skötbåten fanns segel med mast och stag. Nils Johansson ägde
dessutom ett parti drevmatståg och smala segellinor. Värdet av fis
keredskapen och båtarna uppgick till 127 riksdaler, medan krea
turen värderades till 132 riksdaler. Värdet av fiskeredskapen var
med andra ord nästan lika stort som boskapen, vilket kanske säger
något om hur dyrbara fiskredskapen var och hur viktigt fisket var
för försörjningen.
ABRAHAM HÆGGSTRÔMS FISKE
Abraham Hæggstrôm på Johannestorp hade fiske som binäring.
Han fiskade i havet vid Sandviken ute på Kågnäset, i Kåge i sam
band med att han höll skola där, samt i Boviken. Fisket i havet efter
strömming och sik var fritt tillgängligt för alla. I början av septem
ber 1839 åkte Abraham Hæggstrôm till Sandviken och skulle fiska
strömming. Han bytte även till sig strömming, och sedan försökte
han sälja fisken vid kyrkan. Men flera fiskhandlare hade dagen
innan sålt fisk, så Hæggstrôm fick inte sälja något. I oktober 1839
var Abraham Hæggstrôm i Sandviken och fiskade sik med nät och
strömming med skötar. Hæggstrôm rökte en del av strömmingen.
På en söndag höll han bön och läste för ”Nylunds husfolk”, san
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nolikt Johan Ersson Nylunds familj i Boviken, dagens predikan ur
Carl Friedrich Timotheus Emmerichs bok Predikningar som gavs
ut 1836-1837.163 Den 8 oktober hade fiskarna i Sandviken en god
fångst av ”hering”, det vill säga fet höstsill. Eiæggstrôm bytte till
sig ”hering” mot bröd och for till kyrkan för att sälja fisken. I mit
ten av månaden var Abraham Hæggstrôm i Boviken för att fiska
sik.

Foto 29. Strömmingen gälas vid Finnhällans fiskeläge 1930. Foto: Ossian
Olofsson/Nordiska museet.
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Jordbruk
Jordbruket kännetecknas under 1800-talet av en stor utveckling.
Det rör sig om anläggandet av cirka 500 nybyggen på allmänningen bara inom Skellefteå och Norsjö socknar. Vidare sker en stor
nyodling inom byarna, och många hemman delas. Soldater, torpare och inhysespersoner odlar upp jordbitar av varierande storlekar,
och skapar sig på detta sätt en del av sin försörjning. Bönderna
börjar omvandla landskapet genom utdikning av sjöar och myrar.
Man anlägger dammängar, där man låter vårfloden gå ut över slåtterängar för att på detta sätt öka avkastningen. Nya brukningsme
toder och redskap kommer, och husdjursaveln utvecklas. Ledande
aktör när det gäller jordbruksutvecklingen är hushållningssällska
pet i länet. Jordbruket omfattas av ett stort intresse, och många
präster, bruksägare och bönder försöker utveckla modernäringen
som tar upp stort intresse i tidningar och samtal.
I kronofogdens sammanställda femårsberättelse för andra fögderiet
1817-1821 sägs att storskiftesdelningar pågår i området och att de
gör mycket nytta. Nyttan visar sig även i att det mellan grannar
uppstår en tävlan som stimulerar arbetslusten till nya odlingsföretag. Detta underlättas genom att den samfällda utmarken delas
på enskilda ägare så att var och en får sin enskilda del, vilket även
leder till en bättre hushållning med skogen. I en del byar avhål
ler man sig från storskiftesdelningar på grund av kostnaden till
lantmätaren. Genom att ett skifte kan ta tre till fyra år innebär
det att mark som ska avstås kan ligga vanhävdad under denna tid.
På grund av skiften kan även egennyttiga grannar orsaka rätte
gångar.
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Kronofogden säger 1817-1821 att inga andra cirkulationsbruk
förekommer än att ståndspersoner använder sig av trädesbruk och
besår ungefär en fjärdedel av sin åker med vinterråg. Det förekom
mer även att de låter en åker ligga i träda och den besås året efteråt
utan att gödslas. Gödseln kan då användas till nyodlade åkrar.
Allmogen fortsatte med att så nästan enbart korn och lade obetyd
liga ägor i träda, på vilka en del sådde vinterråg. Odling av potatis
och hampa var allmän, men trädgårdsväxter odlades av ståndsper
soner. Lin och humle såddes endast av en del personer. Om inte
grödan skulle skadas av köld och nattfrost skulle odlingen räcka
till befolkningens behov, vilket berodde på den nyodling som hade
ägt rum under fredsperioden (sedan 1809). Allmogen visade nu
omtanke om att dika och hävda sin åker.
Kronolänsmannen Nils Clausén säger i sin berättelse för Skellefteå
1817-1821 att boskapsskötseln inom socknen i allmänhet väl sva
rade mot bondens behov sedan han utgjort gärder och tionde. Vad
som hämmade boskapsskötseln var foderbrist och brist på betes
hagar. En stor del av ängarna bestod av myrar, vilka gav en ringa
avkastning. Men under senare år hade man sökt avhjälpa detta
med myrdikningar, dammängar samt sjösänkningar. Hästarna
utfodrades endast med hö och nötkreaturen med hö, halm, löv,
renmossa och bark. Kreatursrasen var av den minsta sorten, och
de bästa korna gav tre till fyra kannor mjölk om dagen. Beträffan
de jordbruket skriver Nils Clausén att det ännu inte hade kommit
till någon stadgad ordning. Det mesta utsädet bestod av korn, och
man sådde ganska lite vinterråg. Vidare odlade man potatis, lin
och hampa till husbehov samt kålrötter. Några hade börjat indela
sin åker i tre, somliga i fyra skiften, men det huvudsakliga hindret
låg i att de var för trånga och inskränkta. Säden drabbades ofta
av missväxt som förorsakades av köld från de myrar och kärr som
omgav byarna. Under senare år hade man försökt undvika miss
växt genom att dika ut myrar och kärr. De vanliga åkerredskapen
var ”jordvältar” (plogar), ”al eller årder” med tre eller flera gräv
(harvar), dessutom hade man ”myllvältar” (harvar att mylla ner
säden med). Dessa redskap drogs av en häst.
NYODLING
1800-talet kännetecknas av en stor nyodling. Innan utmarken skif-
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Foto 30. Plöjning på Ståhlroten i Gagsmark 1912.

tades på enskilda ägare under första halvan av 1800-talet skulle all
nyodling på byallmänningen utsynas av häradsrätten.
Ar 1816 ville bönderna Lars Persson, Lars Larsson, Johan Jakobs
son, Johan Axelsson och Olof Axelsson utsyna mark för nyodling
på Därderotbacken i Medie. Platsen låg trekvarts mil från byn på
norra sidan av Skellefteälven. Synen genomfördes av nämndemän
nen Carl Stenlund på Sunnanå och Samuel Nilsson i Stämningsgården. Jordstycket var på östra sidan 270 famnar, södra sidan
210 famnar, västra och norra sidorna 100 famnar. På platsen,
som benämns intaga till odlingsland, växte gran, tall och lövskog.
Sökandena gav tillstånd till sockensmeden att nyttja området för
sig och hustrun så länge de bodde i byn.
Sockensmeden var Gustaf Melander (1784-1822), som var en bror
till Johan och Olof Axelsson. Gustaf Melander var gift med Anna
Larsdotter (1780-1862) från Norrlångträsk. Makarna hade barnen
Gustaf Medelström (1811-1890) som var fältjägare på roten 74
Medelström, Anna Melander (1812-1840) som var piga och bodde
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i byn, Anders Gustaf Melander (1813-1881) som var sågdräng på
Lejonströms sågverk, Margareta Melander (1815-1899) som var
ogift piga med sonen Leonard Hällberg, Lars Johan Melander
f. 1819 som var sågdräng på Lejonströms sågverk samt Marta
Melander (1820-1899) som var gift med Salomon Brännström som
var dräng på Lejonströms sågverk.164
NYTTJANDE AV KRONOALLMÄNNINGAR
Från slutet av 1700-talet och framåt började byar och nybyggen att
begära tillstånd från länsstyrelsen att få utnyttja mark på kronoallmänningen. För dessa markområden fick bönder och byar betala
skatt. År 1799 hade följande personer och byar tillstånd från läns
styrelsen till att nyttja nedanstående markområden:
Ett antal bönder i Falmark hade tillstånd att utnyttja en kronoöverloppsmark, enligt länsstyrelsens resolution av den 21 november
1796. De skulle betala tre riksdaler och 16 skilling årligen. Bön
derna var Per Larsson, Per Jönsson, Nils Hansson, Olof Anders
son, och Per Olofsson.
Bureå byamän hade tillstånd till en kronoöverloppsmark, enligt en
order från den 21 december 1798. De skulle betala tre riksdaler
och 16 skilling årligen.
Skråmträsk byamän hade rätt att bruka en kronoöverloppsmark,
enligt en order från den 21 december 1798. De skulle ge två riks
daler årligen i skatt.
Bönderna Hans Gabrielsson och Erik Eriksson i Varuträsk fick
nyttja Frängsänget som låg på kronoallmänningen och fick för
detta betala fyra riksdaler och 24 skilling årligen. Ordern hade
utfärdats den 21 december 1798.
Gärdsmarks byamän brukade en ängsslog, dvs. en skogs- eller myr
äng på kronoallmänningen, vilket kostade dem 24 skilling årligen.
Länsstyrelsen hade utfärdat en resolution den 28 juni 1798.
Johan Andersson i Hornsträsk fick den 20 oktober 1797 rätt av
länsstyrelsen att utnyttja Storrörmyran som låg en kvarts mil från
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byn. För myren fick han betala åtta skilling årligen.
Soldaten Michael Skyltvacht fick den 8 september 1795 länsstyrel
sens tillstånd att bruka Grantjälsmyran och fick betala åtta skil
ling årligen.165
SJÖSLÅTTER
En viktig del av höslåttern ägde rum i sjöar och i våtmarker, där
man tog tillvara sjöfoder. Denna slåtter kunde ha sina risker. Den
26 augusti 1848 skulle pigan Sara Gretha Nilsdotter (1808-1848)
i Ersmark hjälpa sin granne med att bärga hö i Västra Tjärnen.
Under slåtterarbetet halkade hon ner i tjärnen och hamnade i en
håla och for under vattenytan. Hon kom aldrig upp igen vid liv,
trots att hon bara var nere några få minuter. Hennes kusin Pehr
Marklin på Prästbordet säger i ett brev att hon hade en 12-årig
son. Hennes mor Anna Hansdotter (1780-1855) ville ha Pehr
Marklin som förmyndare för Sara Grethas son Anton Backman f.
1837, men Pehr Marklin hade två andra förmyndarskap, så därför
avböjde han.166
VALLNING
Under 1800-talet vallades husdjuren i skogarna under sommaren
av barn. Getaren skulle skydda djuren från faror såsom vilda djur
och farliga ställen. En viktig uppgift var att hindra djuren från att
komma in på ängar och äta av det dyrbara gräs som skulle sparas
till vintern.
I Svartlund och Storselet arbetade Margareta Fredrika Jonsdotter som getare sommaren 1841. Hon började sin tjänstgöring den
tredje böndagen. I oktober samma år skrev Carl Olof Carlsson en
redogörelse för hennes tjänstgöring. Han skriver att hon med ”säll
synt sturskhet och olydighet handlat tvärt emot gifna föreskrifter”.
Margareta Fredrika hade vållat nybyggarna stora skador genom
att hon inte bara låtit kreaturen beta på ängar och sjöstränder som
sedan skulle slås, utan också låtit djuren beta på hö som var slaget
och låg på marken eller fanns på hässjor. Värdet på höet var minst
tio riksdaler och bönderna yrkade nu ersättning med det belop
pet som åtminstone täckte arbetskostnaden för det bärgade höet.
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Foto 31. Kor längs byavägen i Risliden, troligen 1950-talet.

Jakob Lind i Svartlund och Carl Olof Carlsson tänkte tydligen
stämma flickan.
DAMMÄNGAR OCH ÖVERSILNINGSÄNGAR
Dammängar och sjösänkningar användes flitigt för att höja
avkastningen av hö. Detta gäller under hela perioden 1790-1900.
Några exempel är Högdal år 1799, där både sjösänkningar och
dammbygge omtalas. När nybyggen utsynas är det nästan regel att
synemännen föreslår dämningar eller utdikningar av sjöar för att
främja gräsväxten.
De största dammängesprojekten tycks ha förekommit i de stora
byarna, eftersom många personer kunde delta i projekten.
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Men sjösänkningarna blev inte alltid framgångsrika. Hans Olofs
son på Finnfors 2 fick den 12 november 1822 landshövdingens
tillstånd till att sänka Orrträsket (avser Stora Orrträsket), vilket
idag kallas Finnforsbodträsket. Länsstyrelsen skulle bestämma en
ränta eller en avgift för gräsväxten på den del av sjön som låg på
kronoallmänningen. Ar 1839 bad Olof Andersson som brukade
Hans Olofssons hemman att få slippa räntan. Sedan sjösänkningen
inleddes blev de åkrar som låg närmast sjön mera utsatta för frost.
Sjösänkningen gav inte heller något nämnvärt tillskott på slåttermark utan det blev mest ”några sävstrån”. Olof Andersson blev
befriad från kravet på ränta för slåttermarken.167

Foto 32. Paus under slåtter vid Harrsjön i Åbyn, Byske på 1890-talet.
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Under mitten av 1800-talet blev det vanligt att gräva kanaler och
låta vattnet översila ett visst område. En pionjär på området tycks
ha varit Skellefteås kyrkoherde Nils Nordlander som 1846 och
framåt genomförde ett översilningsprojekt på Prästbordets mark
vid nuvarande stadsdelen Erikslid och intill Dömansberget. (Se
vidare nedan).
Bonden Per Nilsson på Bäck 10 i Daglösten eller Övre Bäck hade
1847 iordningställt en översilningsanläggning. Han hade byggt
en mindre damm vid Svarttjärn och Källmyrbäcken. Idégivare till
anläggningen var löjtnant Edman. Från dammen hade Per Nils
son grävt ett 275 famnar (489 meter) långt dike, som gick genom
skogsmark som var stenig samt genom en åkergärda som tillhörde
postbonden Per Löfstedt. Per Nilsson hade även byggt en damm
över ett surhål, en drävja, eller ett mindre vattendrag väster om
hans gård, från vilket det gick en avledningsränna fram till diket
från Svarttjärn. Per Nilsson hade lett vattnet intill sin skatteåker
och låtit översila inhägnad och avröjd mark inom skiftet. Marken
bestod av bottenlös och mager sandmo, där det växte så dåligt
att det knappt var lönt att slå gräset. Dessutom fanns det gamla
skatteängar och inägor där bördigheten hade avtagit. Efter översilningen gick vattnet tillbaka in i bäcken, så att ingen annan led
skada av anläggningen. Diket hade kostat 91 riksdaler och 32 skillingar banco eller 16 skillingar per famn. Synemännen menade att
anläggningen skulle vara till stor fördel för ägaren genom att mar
ken skulle förbättras.
UTDIKNINGEN AV BUTRÄSKET
Nybyggaren Olof Andersson i Långnästräsk ansökte 1781 att få
dika ut Buträsket som då kallades Bodträsket. Häradsrätten höll
en syn den 26 juni 1782 genom vice länsman Markus Sundström
med biträde av nämndemännen Christoffer Johansson i Kusmark
och Per Jonsson i Storkåge.
Synemännen fann att Bodträsket låg 1/16 från Olof Anderssons
bostad och sjön var högst tre alnar djup, cirka 1,8 meter. Botten
bestod av mylla och lera och på södra änden av sjön hade Olof
Andersson redan grävt ett 1600 alnar (cirka 950 m) långt dike, vil
ket fått sjöns yta att sjunka med en aln (0,59 meter). Synemännen
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föreslog att diket skulle göras en aln djupare och sedan marken
hade torkat upp skulle det ge 12 extra skrindor hö. Det fanns ingen
som hade något att invända mot utdikningen, varför häradsrätten
gav sitt godkännande. Men Olof Andersson skulle söka tillstånd
hos länsstyrelsen.168
DAMMÄNGEN IMEDLE
Byamännen i Medie fick 1820 tillstånd av häradsrätten att uppföra
en damm i Bjurån vid Norränget. Avsikten var att översvämma
de svaga ängar som fanns väster om dammen för att öka höav
kastningen. År 1841 flottade Myckleborna timmer i Bjurån till sitt
sågverk i Myckle. Medleborna blev anmodade att öppna dammen
den 4 maj, och först den 10 maj var flottningen klar. Vid den tiden
hade vårfloden redan passerat. Rötter och skräp hade stannat
kvar på änget efteråt, men den största skadan var att vårfloden
inte hade gått ut och stannat på änget utan hade passerat förbi.
Att röja bort skräpet beräknades ta fyra dagsverken i anspråk och
kosta fyra riksdaler per dagsverke. Trampningen i änget beräkna
des till en riksdaler. Totala summan var fem riksdaler. På grund av
dammöppningen beräknade Medleborna att de förlorat minst 70
skrindor hö. På hösttinget 1841 stämdes Myckleborna till tinget.
Dammen var en stor anläggning som kostade mycket i pengar
och dagsverken. Mellan åren 1832-1847 betalade de 20 delägarna
i dammen sammanlagt 1556 riksdaler, 24 skilling och åtta run
stycken till dammen. Dessutom gjorde 21 delägare tillsammans
663 2/3 sommardagsverken och 357 höstdagsverken på dammen.
Jonas Lundberg som ägde en mindre gård på en tunna och fyra
skäl i skatt hade under tiden betalat 70 riksdaler, sex skilling och
tre runstycken samt gjort 35 1/6 sommardagsverken och 27Vi höst
dagsverken. Dammängen var i bruk fram till cirka 1917-20.
UTDIKNINGEN AV BISTENSJÖN
År 1825 ansökte byamännen i Ostvik tillsammans med Lars Pers
son i Drängsmark att få gräva ut Bistensjön (skrivs Bystensjön och
Bistensjön) eller Stensjön. Landshövdingen gav i en resolution av
den 11 mars 1825 tillstånd till utgrävning av sjön. Syftet var att få
tillgång till gräsbärande mark. Lars Persson, som var förste sökan
de, hade varit närvarande vid en syn den 11 oktober 1824. Den 19
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juni 1827 genomförde nämndemännen Carl Olofsson från Östan
bäck och gamla Per Nilsson från Frostkåge en syn. Vid synen visa
des på en sträckning där grävningen skulle äga rum. Grävningen
skulle börja i nordvästra änden av sjön och sedan gå över Stenmyran, en sträcka på 500 famnar. Där skulle det bli en fallhöjd på två
alnar. Denna grävning uppgavs bli svår att utföra eftersom marken
var något stenbunden. Därför hade synemännen blivit anmodade
av Ostviks byamän att syna en annan sträckning som var lättare
att gräva. Den grävningen skulle ta sin början från södra änden
av sjön och sedan gå på Ostviks byamark. Diket skulle gå över ett
slyland som låg vid sjöns stränder och som bestod av mossa och
mojord med sandbotten. Här fanns endast några stenar. Vid södra
änden av sjön var vattendjupet störst, vilket skulle kräva mindre
arbete och kostnad. Diket skulle bli 450 famnar långt. Diket kom
efter ett tag in på en myr som lutade mot söder. Sluttningen ansågs
kunna ge ett tillräckligt fall för vattnets avrinning.
Länsstyrelsens utslag kom den 8 november samma år och inne
bar ett avslag, eftersom någon pålysning av synen inte hade skett
i förväg. De som var emot utgrävningen hade inte haft tillfälle att
komma med synpunkter.
UTDIKNINGEN AV SJÖN IHJOGGBÖLE.
Bönderna Nils Persson, Johan Persson, Sven Persson och Olof
Olofsson i Hjoggböle hade 1818 tillstånd att dika ut Sjön, och dik
ningen hade sedan genomförts men utan att det blev några positiva
effekter. Ar 1827 ansökte de att få dika ut sjön på nytt, men nu
ville de gräva på ett annat ställe. Byamännen ville gräva på södra
sidan av Falmarks äng Bensrödningen och vidare genom Renbergsmyran intill den sträckning som hade utsynats tidigare. På den
platsen fanns en liten bäck. En syn genomfördes den 26 september
av kronolänsmannen C.J. Moritz med biträde av nämndemännen
Carl Stenlund på Sunnanå och Olof Östensson i Ragvaldsträsk.
Vid synen var även lantmätaren Daniel Engelmark närvarande och
hans uppgift var att mäta och avväga marken och meddela åtgärd.
Inga andra än sökandena infann sig vid synen.
Mätningen började vid östra rået av Bensrödningen där den förra
grävningen hade avslutats. I den första delen av den tänkta sträck
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an lutade landet ganska lite, men på de senare 577 alnarna lutade
marken 20 tum. Nu kom två byamän från Falmark och inlämnade
en skriftlig protest. De menade att med den tilltänkta grävningen
skulle Bensrödningen förlora de bästa ställena för gräsväxt, och
skulle en grävning ske efter bäcken skulle den vanliga växtligheten
förloras. De sökande berättade att på platsen brukade Sjön sväm
ma över på vårarna och skada ängarna. Denna skada skulle man
få bukt med om bäcken grävdes ut. Synemännen menade att en
upprensning av bäcken skulle förbättra gräsväxten för Hjoggböleborna utan att skada Falmarks äng. Landshövdningen lämnade
tillstånd till utgrävningen, eftersom den endast skulle ha positiva
verkningar.169
BEVATTNINGSANORDNINGARIKVAVISTRÄSK.
Ar 1799 ansökte bröderna Nils och Hans Johansson i Kvavisträsk
om att få dika ut några myrar och sanka områden. Genom dik
ning och ledning av vatten ville de omvandla några områden till
gräsbärande ängar. Nils Johansson skulle dika 593 meter på västra
sidan av Brännmyrbäcken, 325 meter söder om Kvavisberget från
dammen till tjärnen, cirka 300 meter vid västra Snöbergsmyran
samt diken på andra ställen som uppgick till 1800 meter. Totalt
skulle Nils Johansson dika drygt tre kilometer.
Hans Johansson skulle dika 593 meter på västra sidan av Bränn
myrbäcken, 700 meter söder om Kvavisberget i lag med sin bror
Nils samt norr om Brännrödningen, cirka 300 meter väster om
Snöbergsmyran samt 1800 meter vid östra Snöbergsmyran. Totalt
skulle Hans Johansson dika 3,7 kilometer. Områdena var inte
omgivna av några röjningsland, varför marken inte räckte till för
att bilda ett krononybygge. Marken bestod av odugliga mossar
och moras som var beväxt med tät och grov skog. Länsstyrelsen
utfärdade en resolution som lästes upp från predikstolen i Skel
lefteå kyrka för att personer skulle kunna protestera, men någon
protest kom inte, varför bröderna fick tillstånd till företaget.170
ÖVERSILNINGSÄNGARNA PÅ PRÄSTBORDET
Kyrkoherden Nils Nordlander genomförde 1846-1847 ett översilningsprojekt vid ängarna Bäckänget som låg mellan Klockarberget
och Dömansberget norr om bebyggelsen på Prästbordet. Härads

rätten genomförde en syn i november 1846. Marken bestod dels av
tuvig myräng som inte gav någon bra gräsväxt och dels av hård
vallsäng som ansågs vara onyttig. Arbetet inleddes 1846 med att
man gräva större diken över marken, och från dessa gjordes sedan
mindre rännor över marken, så att vattnet skulle sila jämnt över
ängsområdet. På sluttningen av Dömansberget grävde man ett
särskilt långt dike som gick till översta änden av Bäckänget intill
Hyttliden. Diket var 500 meter långt och gick genom stenig ter
räng. Vattnet gick in i detta dike och översilade först den norra
delen av ängarna. Vattnet gick ut i diken och sedan i de mindre
rännorna. De övriga dikena var två kilometer långa och rännorna
hade samma längd. Marken röjdes av och jämnades till, och till
detta arbete gick det åt 217 dagsverken. Det bevattnade områ
det uppgick till 23 tunnland. Vattnet kom från en bäck som gick
genom Bäckänget och den kom från Dömansberget. Uppe på berget
grenade sig bäcken och en gren kom från Nöppeltjärnarna (kalllas idag Vitbergstjärnarna) norr om Vitberget. Denna gren låg på
byn Norrböles område. Den andra grenen kom från Dömanstjärnen. Bäcken kallades vanligen på 1800-talet för Körrbäcken och
benämns idag vanligen Klockarbäcken. Nils Nordlander ville dess
utom anlägga en spardamm i bäcken från Dömanstjärnen, där han
ville spara vatten till översilningsängarna. Kyrkoherden ville även
gräva ner bäcken från Nöppeltjärnarna cirka 1,20 meter för att på
detta sätt spara vatten.
Vid synen protesterade Norrböle byamän, för de menade att
deras två skvaltkvarnar skulle drabbas av företaget. Men Nils
Nordlander och synemännen kunde visa att skvaltkvarnarna låg
i Boströmsbäcken, som inte hade någon beröring med bäcken
från Nöppeltjärnarna. Synemänen tillstyrkte projektet, som de
menade var utfört efter vetenskapliga grunder och skulle bli ett
föredöme för allmogen. Länsstyrelsen tillstyrkte vattenledningen
från Dömanstjärnen, medan rätten att få bruka vattnet från Nöp
peltjärnarna skulle Nils Nordlander söka genom en laga rättegång
i häradsrätten.171
BYTE AV TJÄNSTER
Under 1800-talet uppkommer en rad kontrakt och avtal mellan
icke jordägare och bönder för att de förstnämnda skulle få tillgång
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till jordbruksmark. År 1798 hade sågverksinspektorn Anders Sved
berg i Bureå låtit en sågdräng bärga en äng. Som motprestation
skulle drängen lämna sex lass gödsel, men han hade inte lämnat
återstående två lass, varför Anders Svedberg stämde honom.172
I Hedensbyn hade byborna upplåtit vissa områden, kallade lägen
heter, till inhysespersoner bland annat i samband med storskiftet.
Ett par som fått ett område upplått på livstid var hattmakaren
Gabriel Wast (1779-1835) från Umeå, som hade gift sig med skep
paren Lars Nyströms änka Christina Åberg (1766-1831), som var
född i Nederkalix. Gabriel Wast och Christina Åberg flyttade 1802
från Umeå till Hedensbyn.
Personer kunde även få tillgång till jord genom att teckna kon
trakt om att bli hälftenbrukare. År 1827 antog Maria Bjur f. 1745
i Stämningsgården en ny hälftenbrukare till sitt torp, nämligen
före detta nybyggaren Nils Granlund f. 1798 och hans hustru Lisa
Cajsa Carlsdotter som var född 1800. Maria Bjur hade rätt till
hälften av grödan i spannmål och hö. Hon skulle hålla hälften av
utsädet, och hon skulle få hälften av mjölken. Hälftenbrukaren
skulle sköta allt arbete med sådd och skörd. När ägarinnan var
död, skulle Granlund få 2/3 av torpet. Granlund som skulle hålla
husen i stånd, förbättra gärdsgårdar och grindar, skulle få bo i
bagarstugan och nyttja förstuguskafferiet. Han skulle mala säden,
hugga veden och sköta ägarinnan.173
FÄBODAR
De första fäbodarna i området omnämns redan på 1500-talet. År
1539 nämns byarna Boviken och Bodan vilka av namnen att döma
tidigare varit fäbodar. Även gårdar i byarna kan ha en bakgrund
som fäbodar, till exempel gården Storkåge 14, som på 1500-talet
kallades för Vallen. Det namnet bars även av en gård i Fjälbyn
i Lövångers socken. I saköreslängden från 1559 nämns fäbodar i
Morön och Hedensbyn.
I de geometriska jordeböckerna från 1648 finns Storkåges fäbod
karterad. En del av de äldre fäbodarna låg ganska nära byn, men
allteftersom ängar och åkrar blev mer omfattande blev platsen en
del av byns sammanhängande inägomark. Exempel på fäbodar
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som låg närmare byn var Marken i Storkåge, Marken i Frostkåge,
Gammelboden i Myckle och Billbodarna i Degerbyn. På de yngre
geometriska kartorna från slutet av 1690-talet och början av 1700talet finns ett stort antal fäbodar redovisade. Denna grupp fäbodar
utgör ett äldre skikt av de fäbodar som varit kända.
Det tycks som att antalet fäbodar ökar under slutet av 1700-talet
och början av 1800-talet. Genom hemmansklyvningar ökar anta
let hemman, och i byarna tillkommer torpare. Även obesuttna
personer som torpare, soldater och inhysespersoner skulle flytta
till fäbodarna om de hade kor. Några exempel på antal fäbodar
vid olika tidpunkter är Myckle som hade tre fäbodar 1700, och år
1900 hade antalet vuxit till sex.
Vissa byar kunde ha sina fäbodar vid en och samma fäbodvall,
medan andra byar hade ett stort antal vallar.
Bruket av fäbodar fortsatte under 1800-talet, men fram emot år
1900 började man i vissa byar upphöra med att låta korna beta vid
fäbodarna. De sista fäbodarna i området var i bruk fram till 1940talet, såsom Ostviks fäbodar.
KLEMENSBODARNAIMEDLE
Medie hade en fäbod, Klemensbodarna, som låg på allmänningen.
Fäbodarna omnämns 1768, när Holmfors nybygge utsynades, och
fäbodvallen finns med på avvittringskartan över Medie från 1786.
Då finns sex byggnader markerade på vallen, möjligen fäbod
stugor. Namnet skrivs ”Klämmets bodan”. År 1799 grundades i
området nybygget Krångsvarvet. Under 1800-talet blev det flera
tvister mellan byamännen i Medie och nybyggaren i Krångsvarvet
om marken vid fäbodarna. År 1838 stämde Medie byamän Johan
Enqvist i Krångsvarvet för att han skulle ha avverkat 100 sågtimmer de senaste två åren samt brutit upp tjärtorv. Johan Enqvist
tillbakavisade påståendet, och han fick stöd av förre soldaten Mats
Slumpare (1785-1858), som då bodde i Klemensbodarna.
Tvisten om Klemensbodarna fortsatte. På hösttinget 1866 tog kronobonden Olof Enqvist i Krångsvarvet ut stämning på änkan Anna
Magdalena Olofsdotter i Medie och hennes son Hans Olof Svens

198

son, eftersom de tillsammans med andra i Medie hade tagit fäbod
husen i Klemensbodarna i bruk. Häradsrättens utslag kom den 21
januari 1867, och rätten konstaterade att Medie by ägt Klemens
bodarna sedan urminnes tider. Utslaget blev att fäboden inte fick
nyttjas av någondera sidan tills saken hade utretts och fastställts.
Den 20 juni 1867 kom häradsrätten med ett nytt utslag. Nu hade
man tittat på en konceptkarta över Krångsvarvets nybygge som
fanns på lantmäterikontoret i Umeå. På kartan låg Klemensbo
darna inom Krångsvarvets område, varför rätten dömde att fäbo
den skulle tillhöra Krångsvarvet. Olof Berglund och Carl Nilsson
i Medie hade haft kreatur på bete i Klemensbodarna 1864-1865,
och de fick vardera böta tio riksdaler riksmynt. Sven Johansson i
Medie hade avlidit under processen, och det gick inte att bevisa
att sterbhusdelägarna hade nyttjat fäboden. Eftersom Olof Enqvist
inte värderat den skada som uppkommit, så kunde inte domstolen
döma ut något skadestånd till honom. Medleborna skulle ersätta
Enqvists rättegångskostnader.174
KÅGNÄSETS FÄBODAR
Vid Kågnäsets fäbodar intill Fäboviken fanns i början av 1900talet en jordkula som var timrad med två stockvarv ovan mark.
Där bodde en gammal man tillsammans med en get och två höns.
Han kallades för ”Blåda” Hedman. På sommaren hjälpte han fis
karna med olika sysslor och på vinterhalvåret tillverkade han kvas
tar och borstar av olika slag, som avyttrades mot en ringa slant.175
LANTBRUKSMÖTET PÅ STENBACKA 1865
Den 29 september 1865 hölls ett lantbruksmöte på herrgården
Stenbacka i Stämningsgården, strax väster om Skellefteå. Herrgår
den ägdes av rådmannen Nils Clausén. Mötet hade arrangerats av
hushållningssällskapet i länet och var välbesökt av ”såwäl allmoge
som ståndspersoner”. Detta var det första lantbruksmötet som hölls
i Skellefteå. Mötet öppnades av landshövding Eric Victor Almqvist,
som betonade vikten av sådana här möten. På mötet diskuterades
nya rön inom jordbruket. Frågor som berördes var lämpligaste
sättet att insamla statistik om jordbruket i länet, sätt att uppod
la myrar, behovet av ett mejeri i trakten, utbildning av skickliga
lagårdspigor, förädling av ortens hornboskap och hur man kunde
stimulera odling av foderväxter. Vidare förekom provplöjning och
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utställning av maskiner, redskap, foder- och sädesväxter, kreatur
och slöjdalster. Här kunde man även vinna priser. De utställda
kreaturen var få, och de flesta priserna vanns av ståndspersoner.176

Foto 33. Stenbackagården i Stämningsgården ca 1906. T.v. familjen Joakim
Karlsson, t.h. familjen Johan Lindberg.

JORDBRUKET PÅ JOHANNESTORP
I Abraham Hæggstrôms dagbok från Johannestorp får vi inblickar
i jordbruket på 1830-talet, som var ett årtionde drabbat av miss
växt. Johannestorp hade ytterst lite åker, en och en halv hektar,
men hade bättre ställt med slåttermark. I västra delen av Johannestorps område fanns utängarna Gullskrinet, som bestod av fyra
och en halv hektar. Kamtjärnen intill Gullskrinet dämdes upp av
Hæggstrôm för att ge bättre sjö- och myrslåtter. Hæggstrôm arren
derade åker och äng från häradshövdingen David Helleday som
bodde på herrgården Stenbacka inom Stämningsgården. Abraham
Hæggstrôm skötte jordbruket på Stenbacka och fick behålla hälften
av säden och höet. Han köpte dessutom hö från andra byar. Hægg
strôm bjöd på brännvin för att kunna tinga hö från andra bönder.
Han verkar särskilt ha köpt hö i södra socknen, i byarna Falmark
och Hjoggböle. Hæggstrôm bytte till sig råghalm mot gödsel.
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För att dryga ut vinterfodret till korna användes lav och ”tallbet”,
troligen tallbark. Abraham Hæggstrôm höll på med slåtter mellan
den 6 och 18 augusti 1838. Det rör sig troligen om hårdvallsängar.
Slåttern var mycket sen jämfört med dagens förhållanden. Myrslåttern inledde han 27 augusti och den 3 september hässjar han
hö vid övre torpet.
År 1838 sådde Abraham Hæggstrôm den 30 juli på Stenbacka tre
kannor råg som han hade fått av kyrkoherden Nils Nordlander.
På Hæggstrôms lilla jordbruk samt på den arrenderade marken
på Stenbacka inom Stämningsgården påbörjades skörden den 20
augusti och var klar den 23 augusti. År 1838 gav skörden 61 sky
lar säd, således en mycket liten mängd. Som jämförelse kan tas
Erik Persson i Brattjärn som årligen kunde få mellan 128 och 300
skylar korn. I början av september 1838 torkade Hæggstrôm sex
skylar korn under taket i köket. Han fick samma år fem skylar
havre.

Foto 34. Kornskörd i Boviken nedanför Olaus Boströms gård.
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Dottern Emma samlade myrättika och fick en kanna ”fast något
swag”, den 3 september 1838. Den 12 augusti 1838 började bar
nen skära kornet, och kornskörden var klar den 15 augusti. Skör
den bestod av 29 skylar korn. Den 17 augusti började Hæggstrôm
skörda rågen. Han fick 190 band eller kärvar, vilket blev 16 skylar.
Kärvarna sattes upp med stänger. Den 23 i samma månad skar
Hæggstrôm havren på övre torpet. Den 27 augusti skördades kor
net på Stenbacka och skörden blev tio skylar.
Abraham Hæggstrôm använde den 23 maj 1838 29 lass konstgöd
sel ”articifiell gödsel” och 29 lass ”veritabel” gödsel. Han köpte
även kalk för att användas i jordbruket. Den 24 augusti 1839 såg
Hæggstrôm en tröskmaskin som nyligen kommit till prästgården.
”Den var inventiös inrättadt och dragen af 4 personer, men ehuru
den kunde af mig dragas af en hand tom, så fruktar jag att vid rätt
förbrukningen den nog skall trötta 4 personer.”
Han var inte imponerad av maskinen. Det kan tänkas att prästgår
den har varit en inspirationskälla för nya jordbruksmaskiner och
metoder.
JORDBRUKET I BÅTVIK, YTTERVIK
Jonas Fredrik Stenmark lejde in personer tillfälligt för vissa arbe
ten. Den 2 juli 1842 arbetade följande personer med en svedja: Nils
Petter i Ragvaldsträsk, Anders Gertsson i Drängsmark samt Bergqvist på Brännan inom Kyrkobordet.
Den 29 april 1842 köpte Stenmark en gammal ”järnvält”, det vill
säga en järnplog av modern för ett kalvskinn och en riksdaler i
pengar. Plogen torde ha haft en kniv och vändskiva av järn.
ERIK PERSSONS JORDBRUK IBRATTJÄRN
Erik Persson (1822-1881) skrev dagbok åren 1847-1881, och sedan
fortsattes dagboken av hans hustru Sara Fredrika Holmqvist åren
1881-1890.
Den 26 september 1847 gifte sig Erik Persson med Sara Fredrika
Holmqvist i Brattjärn, och samtidigt övertog de svärföräldrarnas
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jordbruk. Först från följande år finns detaljerade uppgifter om
jordbruksarbetet och utfallet för året.
År 1848 höll Erik Persson på med sådden mellan 24 maj och 6
juni. Han sådde tre tunnor korn och två skäl råg, dessutom en
tunna och fyra skäl potatis. Höslåttern pågick mellan 10 juli och
18 augusti. Erik Persson fick 47 skrindor hö och tre skrindor sjö
foder från Flyttsjön. Hömängden mäts i skrindor och bördor, och
det gick åtta bördor på en skrinda. Vissa år kallar Erik Persson
sjöfodret för ”sävja”. Sädesskörden pågick mellan 22 augusti och
3 september och resultatet var två rökar och 46 snesar (synonym
till skylar) korn och 15 snesar råg. På varje rök gick 60 snesar, så
det totala utfallet var 166 snesar. Varje skyl bestod som regel av 14
kornkärvar. Skörden var ”ladad”, det vill säga inne under tak, den
16 september. Skördat löv uppgick till 2200 kärvar. Potatisskör
den började den 13 september och var klar den 22 samma månad.
Skörden uppgick till 11 tunnor och fyra skäl. Efter tröskningen
fick Erik Persson 11 tunnor och fyra skäl säd. Ibland får Erik Pers
son många rökar och snesar korn men det blir inte så mycket säd.
Säd som innehåller lite mjöl kallas ”slöm”. Några missväxtår var
1867, 1877 och 1885. Erik Persson kunde de här åren skörda gan
ska många skylar men säden innehöll lite mjöl. År 1856 var också
ett dåligt år, och den vintern kunde man köpa ryssmjöl som kos
tade 40-50 riksdaler per matta, men Erik Persson köpte inte något
ryssmjöl. Något år anger Erik Persson antalet tunnor säd samt hur
många framlag det motsvarade. År 1887 fick man 19 tunnor och
fem skäl, vilket motsvarade 62 framlag. Ett framlag är två rader av
kornkärvar med axen mot varandra.
Erik Persson verkar senare arrendera slåttermark. År 1850 skriver
han att man först bärgade de egna ägorna och sedan Ladumyra,
Lisa Långmyra och Nils Erikssons i Kåsböle fäbogärda. Samma
år hölls en ägosyn och Erik Persson löste hemmanet från kro
nan. Brattjärn var krononybygge till 1850. År 1863 genomfördes
avvittringen, det vill säga byns marker skiljdes från kronans mark
och Erik Persson förlorade Oxmyran. Samma år bärgade Erik
Persson en strandäng åt kyrkoherden Robert Holm, och för detta
fick han behålla fem skrindor hö. År 1864 bärgade Erik Persson
72 skrindor, vilka fördelades på Rönnlund hömyra 13 skrindor,
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Kåsbölesråningen en skrinda, Kårängesmyran nio skrindor och
gårdsgärdan 24 skrindor. Erik Persson köpte 1866 halva fäbod
hemmanet av Erik Johan Fredriksson och betalade 1500 riksda
ler. Fäbodhemmanet gav samma år 30 skrindor hö, det vill säga
knappt hälften av totala antalet skrindor. Ar 1872 betalade Erik
Persson sista delbetalningen på ett skifte i Daglösten som han hade
betalat 263 riksdaler och åtta öre riksmynt för. Laga skiftet avslu
tades i Daglösten 1870, och de nya skiftena tillträddes på hösten
samma år. Aren 1873-1874 pågick laga skiftet i Brattjärn, och de
nya skiftena tillträddes 19 december 1874. Skiftesarvodet till lant
mätaren uppgick till 307 riksdaler, för handlingar åtta riksdaler
och 12 öre samt till gode männen 25 riksdaler. Ar 1874 samlade
Erik Persson sex lass renmossa till kreatursfoder. Ar 1875 var det
så torrt att ingen kvarn kunde gå i Lövångers socken, men däre
mot gick kvarnarna i Bureälven. Är 1883 drabbades ängarna vid
fäbodarna av gräsmask. På grund av väderleken var det gynnsamt
för gräsmasken. Under mitten av maj kördes gödsel ut på åkrarna.

Foto 35. Gödselspridning med ”vintcheskäppa”. Foto: Ruben Stenlund.
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År 1889 var det näst sista året som Sara Fredrika Flolmqvist redo
visar i dagboken. Tiderna för sådd, slåtter och skörd är ganska
lika jämfört med 1848, men däremot är skillnaderna mellan utfal
let stort. År 1889 fick Sara Fredrika Holmqvist 85 skrindor och
tio bördor hö, 273 snesar korn, 23 snesar havre, 33 tunnor och
fyra skäl potatis, 27 tunnor och ett skäl säd efter tröskning. Deras
jordbruk har onekligen utvecklats mellan åren 1848 och 1889.
Erik Persson upphörde under perioden att slå sjöfoder och att
skörda löv. Han skördade löv sista gången 1861. Flyttsjön grävdes
ut 1858 och därmed upphörde sjöfoderslåttern. Dock bärgade Erik
Persson en skrinda och fem bördor fräken eller sjöfoder i Korängessjön och tre skrindor säv i Holmsvattnet år 1878. Erik Persson
bärgade 1862 hö i gamla Walbergs gärda i Vallen samt uppgrundningslott i den sjön som kallades Västergrenviken. Året därpå hade
han en utgrävningslott i Vallträsket som hette Flaxenviken, som
gav tre skrindor hö det året. Fortfarande på 1880-talet bärgar går
den sjöfoder under vissa år och då i Kårängessjön. Sannolikt mins
kade sjöfoderslåtter och löv även på andra gårdar vid samma tid.
Erik Persson odlar sommarråg fram till 1860. År 1856 skördar
han för första gången även vinterråg, vilken såddes i augusti och
skördades året därpå. Han odlar både sommarråg och vinterråg
1856-1857. Från 1858 verkar han odla endast vinterråg. Erik Pers
son omtalar att 1859 brände folk myrar och sådde. Erik Persson
sådde två skäl vinterråg den 11 augusti. Samma höst skördade han
vinterråg på ”brände”, alltså en bränd mark, och ägan var sanno
likt besådd året före. Det rör sig alltså om svedjebruk. Svedjerågen
gav en större skörd än sommarrågen. Svedjebruk finns omtalade i
muntlig tradition från Vebomark i Lövångers socken, och det kan
ha varit under samma tid som i Brattjärn.177 Rågen odlades i äldre
tid i Västerbotten bland annat för halmens skull, vilken användes
för att binda sädeskärvarna. Så tycks det även ha varit på Erik Pers
sons gård i Brattjärn. Rågbröd användes i säljakten, i den så kallade
fälan. Erik Persson odlade råg för sista gången 1865 och odlade
sedan i stället havre. Första året han odlade havre var 1861. Det året
betecknar han som ett gott år. Men havreodlingen tycks bara vara
ett försök som upphör efter 1869. Det sista året i dagboken 1890
var ett mycket gott år, som gav 40 tunnor korn efter tröskning.
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Tabell 3. Erik Perssons utfall av sommar- resp. svedjeråg (vinterråg).
År

sommarråg

vinterråg

utsäde
skäl

skylar

1848

1

2

15

1849

1

2

25

1851

1

2

8

1852

1

2

10

1853

1

2

10

1854

1

2

10

1855

1

2

8

1856

1

2

14

säd i tunnor
och skäl

1850

1857

6

1

1856

2

1

0,4

14

1

5

0,5

1859

1

29

3,2

1860

1

27

2,7

1861

1

16

1,5

1862

1

24

1,4

1863

1

6

0,3

1864

1

25

2,4

1865

1

1857
1858

2

0,2
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Tabell 4. Erik Perssons skörderesultat 1848-1890.
Sjöfoder Löv
Korn
Hö
Havre Säd
Potatis
Råg
skrindor bördor skrindor kärvar snesar snesar snesar tunnor skäl tunnor skäl
1847

14

143

1848 47

3

2200

166

15

11

4

11

4

1849 57

4

950

213

25

11

5

10

4

13

6

3

1850

54

1

210

174

1851

60

1

1200

165

8

1852

53

1

2430

150

10

11

4

15

1853 59

1

1270

164

10

14

2

22

4

1854 66

1900

173

10

16

23

3

1855 46

520

128

8

10

7

12

4

1856 47

630

190

14

8

3

11

1

1010

200

18

14

6

15

6

1858 40

1400

177

14

7

16

1859 44

1350

161

29

14

1860 49

1200

200

27

22

1

20

4

1861

900

144

16

15

3

1862 44

235

24

14

1

15

6

1863

53

220

6

20

3

9

1864 72

224

25

18

7

15

1865 52

189

4

13

1866 68

221

8

16

2

1867

91

276

12

5

7

1868

77

141

34

16

1869 84

247

23

10

8

1870

88

246

12

3

1871

92

247

20

1

24

1872

76

263

23

2

29

1873

85

221

21

5

29

1874

69

300

39

7

1875

88

234

28

5

1876

58

246

29

32

1877

89

237

12

4

1878

89,5

209

28

2

154

22

1

1857 45

1879

50

ja
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9

2

6
8

3

14

15

17
17

4

16

6

22

2

23

16

4

4

4

Sjöfoder Löv
Korn
Hö
Havre Säd
Potatis
Råg
skrindor bördor skrindor kärvar snesar snesar snesar tunnor skäl tunnor skäl
4

1880 89

201

7

36

1881

77

5

229

22

22

1882

77

1

224

24

34

1883

108

3

172

18

24

222

22

28

245

60

23

1884 86
1885 92

7

1,5

1

1886

104

3

1887

88

3

3

19
5

5

18
23

7

23

4

11
2

27

221
247

38

19

5

12
27

5

15

1

1888 79

1

257

22

21

7

17

1889

86

2

273

23

27

1

33

1890

60

5

293

3, 28

40

3

4

25

Den skörd som erhölls 1867,1877 och 1885 bestod av ”slöm korn”,
det vill säga det innehöll lite mjöl.
År 1869 börjar Erik Persson i dagboken redovisa inkomster som
kommer från andra områden än jordbruket. År 1869 kokade han
för första gången salpeter och sålde. Han hade 13 kar salpeter, vil
ket gav 19 pund och 11 mark, och fick för detta 175 riksdaler och
95 öre. Vanligen började Erik Persson sjuda salpeter efter pota
tisskörden, cirka 20 september, och var klar i mitten av oktober.
Vissa år kunde arbetet börja en månad senare. Salpetern såldes i
Umeå. År 1883 åkte sonen Johan Eriksson till Umeå den 27 febru
ari och levererade salpetern den 2 mars och fick betalt. Han hade
även med salpeter åt andra och tjänade 13 kronor och 26 öre på
frakten. Erik Persson sjuder salpeter vartannat eller vart tredje år.
Enstaka år bränner Erik Persson tjära. Den 17 juni 1878 brände
han en liten tjärdal som gav 14 tunnor tjära, som såldes i slutet av
månaden i Kallvikens hamn i Lövånger för 182 kronor.
År 1870 började Erik Persson leverera virke till Bureå aktiebolag
under vintern, och denna inkomst blir den viktigaste under resten
av hans liv. År 1872 tjänade han 341 riksdaler. Vissa år sägs att
det är sparrar han säljer, så sannolikt utgör sparrarna majoriteten
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av det virke han säljer. År 1873 omtalar Persson att han körde ett
sparrlass till Bureå på snöföre den 1 maj. Sparrarna måste köras
på snöföret. År 1876 började det tina den 18 april, så den 20 april
kördes sista sparrlasset för året till Bureå. År 1878 kördes sista
sparlasset redan den 9 april. År 1882 hade till Bureå körts 28 lass,
vilka innehöll 172 sparrar. Arbetet med sparrarna ägde rum under
vintern, när det var liten aktivitet i jordbruket. Inkomsterna varie
rade mellan 150 riksdaler/kronor och 340 riksdaler/kronor bero
ende på konjunkturen.
Tabell 5. Erik Perssons biinkomster.

År

Trävirke
Riksdaler öre

Körslor
Riksdaler

Tjära
öre

1869
1870

Salpeter
Riksdaler

öre

175 95
151 40

1871

150

1872

341

1873

180

48 25

1874

256 18

18

1875

213 82

1876

255 69

1877

238

1878

177 53

1879

108 55

27 60

1880

164 53

54 45

1881

188 27

3

1882

242 87

7 50

1883

194 58

13 26

1884

235 23

16 30

1885

210 57

179 25

364 87

18
2

209

222 30

182

351

75

389 53

1886

10

1887

161 78

1888

164 76

1889

168 39

1890

254

41

13 26

305

81

353 60

Vissa vintrar kunde Erik Persson även tjäna lite pengar på körslor. År 1874 körde han timmer fyra dagar till Kvarnåkerns såg. År
1877 skjutsade han någon fram och tillbaka till Umeå i samband
med att han körde salpeter dit till ”salpeteruppbörd”. Åren 18821883 byggde gården en ny kvarn och man arbetade på den i juni
månad.
NÖDÅRET 1867
Erik Persson i Brattjärn skrev följande om nödåret 1867:

”Det har varit en svår vinter och en förfärligt sen vår, vars
make ingen av våra nu levande fäder minns. Jag körde till
kvarnen den 9 juni på snön och det var mycket snö särskilt
i skogen och det var en svår hungersnöd både för människor
och kreatur. Vi löste korna den 19 juni och då var det ändå
mycket snö i skogen men då kom några varma dagar kring
midsommar så att det blev snart bete åt kreaturen men det
blev en regnig och kall sommar, men mycket hö och halm. Jag
började så den 17 juni och var klar den 27. Jag sådde 4 tunnor
och 6 skäl korn. Jag sådde på hälften av Per Anton Axelssons
i Svarttjärn 5 skäl. Jag satte 2 tunnor och 4 skäl potatis. Jag
började slå den 16 juli och började på Fäbohemmanet som
gav 32 skrindor, Hötjärn gav 5 skrindor, på gårdsgärdan och
på myrar bärgade jag 91 skrindor. Slåttern var klar den 2 sep
tember. Det var någorlunda torrväder under höbärgningen
men det blev ett gruvligt svagt år. Svåra frostnätter inträffade
mot den 3 och den 12 september. Jag började skära åkern den
4 och var klar den 19. Fäbodarna gav 39 snesar, Nyland vid
hemmet gav 32 snesar, gammal åker 3 rökar och 5 snesar och
havre 12 snesar. Hos Per Anton Axelsson kunde jag skörda
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20 snesar. Jag började ta upp potatis den 20 september och
var klar den 2 oktober. Samma dag hade jag tagit in årets
skörd som var våt och rå. Från logen fick jag 5 tunnor och 7
skäl korn.”
Erik Persson kunde skörda mycket säd men säden innehöll lite
mjöl.

”Slöm korn men ingen säd. ”
JORDBRUKET PÅ TORPET KVARNBACKEN I ÅBYN,
BURTRÄSK
Torpet innehades från 1853 av Zachris Zachrisson Burlin (18151893) från Åbyn 20 och hans hustru Magdalena Sofia Andersdotter (1821-1906) från Åbyn 16. I familjen bodde sonen Leonard
Burlin f. 1860 kvar. År 1859 blev Burlin skollärare i den andra
skolroten inom Burträsk socken. Han uppges ha varit en nyodlare
av stora mått och en föregångsman inom jordbruket, men i bre
ven från hans barn framkommer att familjen har stora problem
att klara sig med det lilla jordbruket. Det handlar om att kunna
behålla djuren. Barnen vill skicka pengar till sina föräldrar, men i
de bevarade breven finns inga exempel på att de mäktat med detta.
De som tjänade som drängar och pigor hade så låg lön att de hade
problem att klara sig själv. Undantaget är dottern Emma som 1896
emigrerade till Amerika. Hon tjänade tillräckligt för att kunna
skicka hem pengar. Barnen som stannade i Burträsk kan också ha
hjälpt sina föräldrar, men eftersom de bodde kvar i närheten så
finns inga brev från dem till föräldrarna.
År 1879 skriver dottern Carolina Amalia och frågar bland annat
om jordbruket. Hon hade hört av sin syster Emma att familjen sak
nade hö, och hon undrade hur det skulle gå med gödsel på gården.
Tydligen saknar familjen kor, kanske på grund av foderbristen.
Carolina Amalia skriver att hon blev så ängslig då hon hört att
det inte gick att få sig en ko. Modern Magdalena Sofia Andersdotter hade varit till Ljusvattnet för att köpa mjölk. Carolina Amalia
undrade om de hade kvar något får och om det skulle gå att få
låna en ko.
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Även under 1880 tycks familjen vara utan kor. I november 1880
skriver sonen Johan att han hört att familjen återigen hade kor
och han undrade hur de hade kunnat skaffa sig dessa. När barnen
skriver hem frågar de nästan alltid hur året har varit och om säden
tog skada av frosten. Två av sönerna hade gått på Yttertavle lant
bruksskola vid Umeå, men i breven lämnar de inte några odlingsråd utan frågar hur odlingsåret varit. Sonen Pelle dog i en olycka
1875 på Neboträsket, och en jordbit som han ägde auktionerades
ut efter hans död och ropades in av svågern Anton Nyström i Ris
näs. Sonen Johan undrade om denne hade fasta eller lagfart på
markbiten.
År 1888 skriver ett av barnen att familjen hade tre kor. Året bör
jade mindre bra, eftersom det inte kom något regn på våren och
försommaren. Men efter sådden kom det mycket varmregn, så
åkern tog sig och i mitten av sommaren såg det bra ut både för
åker och för äng. Därför kunde gården med lätthet föda tre kor
och ändå hade man kvar största delen av fjolårets halm. Om det
inte kom någon nattfrost kunde det bli ett gott år.
Enligt sonen Leonard Burlins dödsruna var han intresserad av råg
odling, och han uppförde några stora och unika trähässjor, som
fanns kvar så sent som 1947. Han beskrivs som en idog och spar
sam jordbrukare, som slutade som en välbärgad man.178
Leonard sköt även fågel. Systern Carolina Amalia undrade i ett
brev från 1879 om han skjutit någon fågel.
DJURSJUKVÅRD
Jonas Stenmark i Yttervik brukade anlita djurläkaren Jonas Olof
Karbin (1810-1854), som var fältjägare i Palmark på roten 42 Kar
bin 1830-1854. Han var även extra signalist. Den 14 juni 1845
hade Karbin ”doktorerat stoet”. I december 1842 hade Stenmark
anlitat fältjägaren Karbin för ”Hästläkedom”. Den 13 juni 1843
hade Jonas Karbin botat en ko, vilket han fick fem skilling och
fyra runstycken i ersättning för. Jonas Stenmark köpte även djur
medicin. Den 25 juni 1842 köpte han hästpulver (benämning på
olika slag av pulver, som användes för botande av hästar) och
”ebrantemoljum” för 12 skilling banco.
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Den 13 april 1842 var Jonas Karbin inkallad som vittne i en rät
tegång om en hästaffär. Nybyggaren Carl Olofsson i Lövlund hade
sålt ett sto till bonden Lars Anton Burman i Renfors i Burträsk
socken. Den sistnämnde ville slippa betala tillbaka en skuld på 30
riksdaler av köpesumman eftersom stoet inte motsvarade säljarens
beskrivning. Pigan Anna Cajsa Stenlund hade hört Carl Olofsson
säga att stoet inte var mer än sju-åtta år gammalt och utan fel, men
i själva verket hade det så kallad tagelmask, eftersom det skrubbade sig hela tiden. Lars Anton Burman hade varit till Karbin med
stoet eftersom det haltade mycket. Karbin hade försökt bota stoet,
men menade att det aldrig skulle bli bra. Det hade dessutom så
mycket tagelmask att manen var borta precis som den skulle ha
skurits bort med kniv. Karbin var född i den by där stoet hade
blivit uppfött, och visste att det var 12 år gammalt. Karbin trodde
att stoet var ”bogskridet”, vilket kom sig av tagelmasken som lett
till att djuret hade skrubbat sig. Han tyckte att 30 riksdaler var en
skälig nedsättning av priset.179
BYGGNADER
Bonden Nils Jönsson i Kusmark hade 1796 satt upp ett fähus av
gråsten, och byggnaden hade måtten 21 alnar långt, 15 alnar brett
och 5 3/8 alnar högt. Väggarna var en och en halv aln tjocka och
byggnaden hade nävertak.180 Ytterligare ett exempel på ladugårdar
av gråsten finns från Skelleftebygden. En stenladugård fanns på
Lars Kågemans gård i Stämningsgården. Lars Kågeman var delä
gare i flera sågverk och var dessutom en person som hade utländ
ska fårraser. Han hade år 1830-1831 14 tyska får, ett spanskt får,
tre svenska får och sju gamla får.
År 1825 sålde Nils Eriksson i Bäck sitt ”avlingehemman”, det vill
säga han hade själv förvärvat det, inte ärvt det, Bäck nr 4 på 12/64
mantal till skeppsbyggmästaren Johan Sandström på Karlgård. På
hemmanet fanns en stuga med förstuga och kammare och bygg
naden var så hög att där gick att inrätta en vindskammare. Dess
utom hade tomt till en bryggstuga förberetts, och timmer hade
förts fram. På gården fanns ett nytt fähus med foderrum, stall med
foderrum samt en kornlada i samma byggnad. Vidare fanns bod,
lider, mjölkbod, en ny bastu samt ett vistrum. Utsädet till åkern
var sex tunnland samt fyra skälsland jord som nyligen var nybru-
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kad. På gården fanns en häst, sex kor och 16 småkreatur. Till hem
manet hörde en kvarn. Gården hade god skog, gott mulbete och
fördelaktigt fiskevatten. På gården hade man sått tre skäl vinter
råg. Köpesumman var 1100 riksdaler riksgälds.181
NYMODIGHETER I JORDBRUKET
Johan Burlin frågar sin far Zachris i ett brev från 1878 om det var
många som köpt stifttröskverk i Burträsk. Johan Burlin skriver i
ett brev från 1880 att runt Umeå hade de börjat köpa så många
tröskmaskiner att det inte längre var lönande att ha dem. Troligen
hade de som ägde tröskmaskiner i början kunnat tröska åt andra
personer och på så sätt få en inkomst.
AVVITTRINGEN
Avvittringen innebar att en gräns drogs mellan byarnas mark och
kronoallmänningen. Varje bys skogsinnehav bestämdes utifrån den
enskilda byns gamla skatt med hänsyn till bland annat markkvali
teten, det så kallade tunnlandstalet. Om marken ansågs vara svag
kunde byn få en större areal. De gamla odalbyarna avvittrades i
Skellefteå socken under perioden 1780 till 1800. De tidigare grän
serna mellan byarna ansågs inte vara giltiga, och den hittillsva
rande skattläggningen skulle betraktas som provisorisk. De före
detta nybyggena avvittrades under senare halvan av 1800-talet.
Den mark som inte blev byamark blev kronans överloppsmark.
AVVITTRINGEN IBJURVATTNET
Avvittringsting hölls i Bjurvattnet den 30-31 juli 1790 av avvittringsdomaren och vice häradshövdingen tillsammans med Skellef
teå sockens nämnd. Lantmäteriförrättningen genomfördes av Lars
Wallmark och åklagare (actor) var landsfiskalen Erik Schalén.
Denne verkar ha fungerat som kronoombud för krononybyggen i
närheten. Närvarande var även bönderna i Bjurvattnet. Lantmäta
ren hade år 1785 upprättat en karta över byns marker. Den 30 juli
hölls tinget i Bjurvattnet och den 31 juli i Hornsträsk.
Rätten konstaterade att Bjurvattnets åkrar och ängar låg på östra
sidan av sjön Bjurvattnet. Åkern hade god jordmån och ett gott
läge. Åkrarna låg vid sjön och hade en lämplig lutning. En del av
åkrarna var någorlunda frostfria och andra var besvärade av frost.
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Synemännen föreslog att man borde åtgärda frosten genom att
dika i åkrarna och gräva ut myrar och andra sanka ställen.
Den största delen av ängarna låg kringspridda på allmänningen
och var besvärliga att bärga. De flesta ängarna kunde man slå
vartannat eller vart tredje år. Byn slog även säv och fräken i sjö
ar och tjärnar. Mulbetet ansågs vara dåligt, och byn hade inget
kvarnställe på byamarken. Kvarnen låg i en bäck på allmänningen
norr om byn. Byn hade fiskevatten men endast till husbehov, trots
att man betalade en gammal taxa för fisket. En del fiskesjöar hade
tagits över av nybyggen i närheten. I skogen fanns tillräckligt med
timmer till husbehov, liksom vedbrand och virke till gärdsgårdar.
Byn hade en besvärlig väg till kyrkan, och därför ville avvittringsdomaren föreslå 1350 tunnland på mantalet. Eftersom byn hade
fyra tunnor och fyra skäl i skatt, skulle det göra 759 tunnland
och 12 kappland. Byn hade sedan uråldriga tider två fäbodar som
fanns på allmänningen, Gillervattsfäbodarna på södra stranden av
Gillervattnet och Bokläppen vid Stavträsket.
Erik Schalén yrkade att byamännen i Bjurvattnet skulle avstå en
slåtteräng vid Brubäcken (skrivs Brurbäcken) till nybyggaren i
Bruträsk Nils Jonsson. Ängen låg två och en halv kilometer från
Bruträsk och tre kvarts mil från Bjurvattnet. Bönderna i Bjurvatt
net hade inte röjt området som skulle vara till större behov för Nils
Jonsson i Bruträsk. I början ville inte bönderna gå med på kravet,
men synemännen pekade på att Bjurvattnet hade stor tillgång på
ängar i förhållande till den lilla skatt de betalade. Sedan avstod
bönderna ängarna.
LAGA SKIFTET
1800-talet var en omvälvande tid på de flesta områden. Genom
folkökningen skulle en betydligt större befolkning finna sin för
sörjning. Antalet anläggningar av nybyggen ökade under 1800talet, och allt sämre marker ansågs nu kunna ge försörjning åt
en familj. Jordbruksmetoderna hade utvecklats och när det gäller
nybyggena gällde det främst utdikningar av sjöar och våtmarker,
dämning av slåttermark, samt från 1840-talet och framåt översilningsängar, allt för att öka tillgången på kreatursfoder. Den stora
resursen i området var tillgången på bete och slåttermark, som
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innebar att boskapsskötseln var den viktigaste näringen. Folkök
ningen i byarna ledde till hemmansklyvningar, samt till att bebyg
gelsen i byarna spreds över ett större område. Allt fler människor
ägde inte längre sin jord, utan fick klara sin försörjning genom att
kombinera olika utkomstmöjligheter. En grupp som började växa
från slutet av 1700-talet var torparna. De hade ett kontrakt med
en markägare om att få sätta upp en stuga och ekonomibyggnader,
samt att få odla upp åker och äng. Kontraktet gällde i regel under
torparens och torparhustruns livstid. Som motprestation skulle de
göra ett antal dagsverken hos bonden varje år. När torpet återgick
till markägaren skulle torparen få ersättning för den odling han
hade utfört. En del torp friköptes i slutet av 1800-talet och början
av 1900-talet.
Från 1827 och framåt undergick alla gamla byar och de flesta
före detta nybyggen laga skifte, vilket i många byar var en genom
gripande och utdragen händelse. Skiftet innebar i grova drag att
antalet brukningsenheter för varje hemman minskades till tre-fyra
skiften. Eftersom gården till varje skifte skulle ha ett relativt stort
hemskifte, fanns det inte utrymme för alla gårdar i den gamla
bykärnan. I de flesta byar flyttades några hemman ut från bykär
nan, och nya bosättningar kom till inom byn. När man skulle välja
vilka hemman som skulle tvingas flytta ut, tog man de gårdar där
byggnaderna var i sämst skick. De som tvangs flytta ut fick ersätt
ning av de övriga bönderna i byn, men flyttningen innebar ett
mycket stort arbete. När man väl hade byggt upp den nya gården
bodde man kanske ensam i en trakt, och saknaden efter livet i byn
var stor.
LAGA SKIFTET I GUMMARK 1843-1847
Den som ansökte om skiftet var Jonas Marklund som ägde skiften
ur Gummark 3 och 6. Enligt lagstiftningen räckte det om en per
son i en by ansökte om laga skifte för att det skulle bli av. Till lant
mätare förordnades Jonas Olof Widestedt. Han lät utfärda ett vite
på 16 riksdaler och 32 skillingar banco för den som lät sälja skog
eller svedja under den tid som skiftet pågick. Sammanträdena bör
jade den 9 oktober 1843 på gästgivargården i Noret. Lantmätaren
skulle förrätta skifte i alla ägor i åker och äng (kallades inrösningmark) samt i skogsmarken (avrösningsjorden), och dessutom skulle
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han verkställa ägobyten och dela skyldigheten att hålla stängsel
efter byarået. Rågången mot Klutmark och mot kronomarken
skulle ses över och eventuellt justeras.
I byn fanns flera ägor som bönder i andra byar ägde. Det rörde
sig om byarna Lund, Gärdsmark och Kroksjön. Gärdsmark bytte
bort sina ägor i Storrödningen och Hamptjärnrödningen till Gummarks byamän mot kompensation vid rået mellan Gärdsmark och
Gummark. Sommaren 1844 skedde uppmätning och gradering av
ängarna. Vid skiftet genomfördes en inventering av alla inhysesmän och torpare som hade tillgång till mark i byn. Man under
sökte den rättsliga grunden till deras brukande av mark. När det
gällde inhysesmän eller backstugusittare som slagit sig ner utan
tillstånd på byns oskiftade mark, skulle de komma överens med
blivande skiftesägare om besittningsrätten. När det gällde gärden
som upplåtits på byns samfällda mark till inhysespersoner, fanns
ett regelverk. Om de hade innehaft ägan i tio år eller mer, skulle
skiftesägaren betala en tredjedel av spadningskostnaden för lindor
och åker. För innehav i fem år skulle skiftesägaren betala två tred
jedelar i ersättning, och enligt samma proportion för längre eller
kortare tid inom de första 15 åren.
Vid skiftet behandlades en mängd olika frågor, varav en var att
tappa ur vatten från Gummarksträsket. Till sjön tänkte man även
avleda bäcken från Hemvattnet, och på så sätt kunde man dämma
upp sjön under lämpliga tider på året för att få en bättre gräsväxt.
Dessutom skulle byns såg få en säkrare tillgång på vatten.
Vid skiftet reglerades även vägarna i byn. Man skulle få fortsätta
att bruka de vintervägar som hittills hade varit i bruk. De behövde
inte regleras på skogsmark. Varje gård hade en egen vinterväg som
gick ner till sjön för att hämta hem vatten. Genom åkermarken
skulle man ha en vinterväg som söderifrån kom från Trindsvedan
vid Hemvattnet och gick över sjön, och på norra sidan passerade
genom Jonas Dahls åkerskifte. Dessutom fanns den gamla vintervä
gen längs sjön och upp över gästgivargården i Noret. Sommarvägen
genom byns gårdar från Jon Andersson Strandbergs hägnadsgrind
skulle tas ur bruk, och fick i fortsättningen endast användas som
vinterväg. Dessutom skulle man ha en gångstig mellan gårdarna
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i byn, där varje skiftesägare fick hålla en spång på vardera sidan
om varje gärdsgård. Efter vintervägen skulle det finnas led (dvs.
grindar) som skulle vara stängda på sommaren. En ny sommarväg
togs upp norr om byns inägomark, det vill säga åkrar och ängar.
Den skulle gå i en rak sträckning genom byn och till en plats norr
om gästgivargården i Noret. Mellan hagarna skulle en bredd av
18 alnar (cirka 10,5 meter) lämnas. Sträckan skulle uppbrytas och
iståndsättas efter skatt, samt underhållas i framtiden. Vägen skulle
vara klar 1847.
Vid skiftet avsattes även andra nödvändiga vägar, både för körslor
och för boskapsdrift. Dessutom avsattes övriga gångstigar. Andra
områden som avsattes var båtlänningar, hamp- och linsänkeplatser, täkter för grus, lera, sand och byggnadssten. Man avsatte även
avloppsdiken för att leda bort vatten som kunde orsaka frost.
LAGA SKIFTET IDEGERBYN 1888-1898
I centrala byn flyttades tre äldre hemman ut. Nya boplatser upp
stod inom byn på Brönet och i Bredåkern som låg mellan Stensvedjan och Degerbyn. På Stensvedjan tillkom hemman som saknade
byggnader, men efter skiftet bebyggdes dessa fastigheter. Tre nya
fastigheter tillkom på Stensvedjan, samtidigt som byggnader från
en existerande fastighet vilken hade ägts av två bröder flyttades
ut.
I Degerbyn flyttades flera gårdar som stod på ofri grund. Dessa
finns inte upptagna i skifteshandlingarna, utan finns dokumente
rade av Axel Andersson i hans tidningsartiklar om byn.
UPPGRUNDNINGSMARK OCH TORKNINGSPLATSER
FÖR FODER I BOVIKEN
Den 7 juli 1822 delade lantmätaren Daniel Engelmark uppgrundningar i Boviken. Byamännen önskade att delningen skulle gälla i
tio års tid. Vid tillfället upprättades en karta, och delningen fast
ställdes av häradsrätten den 26 november 1823.
I Boviken fanns under 1800-talet torkningsplatser för foder som
slogs på uppgrundningsmark vid havsstranden. Platserna som ägdes
gemensamt av byn var Skataudden, på norra sidan av Fällbäcken
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samt vid Klumpbäcken. Slåttern vid platserna utarrenderades av
bystämman och de skulle vara slagna innan sältingen (kan syfta
på knappsäv, trådtåg eller kärrsälting182) skulle torkas. År 1848
sägs att torkningsplatsen vid Klumpbäcken skulle vara avbärgad
före den 1 augusti. Förre soldaten Olof Nordendahl (1796-1863)
på Norrböle inropade 1835 torkningsplatsen på Skataudden för
sex riksdaler och två skillingar riksgälds.
År 1835 utarrenderades gistvallen vid sjöbodarna till hustru Maja
Cajsa Hällberg för 30 skillingar och två runstycken. Året därpå
beslöt man att gistvallen vid sjöbodarna skulle följa åldermannabesväret och inte utarrenderas i fortsättningen. Kvarnvallen vid Fällbäcken inropades på auktion 1835 av Olof Olofsson på Norrböle
för fem riksdaler, sju skillingar och sex runstycken. År 1837 sägs
att det var betesrätten som utarrenderades. Den äng som hörde
till soldatroten Forsman, Maggänget, utarrenderades till Anders
Larsson för en riksdaler, 37 skillingar och sex runstycken. Om de
som var skyldiga att hålla stängsel runt ägan inte hade fullgjort sin
skyldighet till den 1 juni året därpå, skulle de betala arrendesum
man. Sjöfoder slåttern i Tämmet inropades 1835 av Jonas Boberg
för 16 skillingar och 37 runstycken.
Dessa slåttermarker som utauktionerades var eftertraktade, särskilt
bland dem som inte ägde egen mark. Även personer från grannbyar
som Norrböle var med och ropade in dessa marker.
NYBYGGEN
Byaområdenas nuvarande gränser verkar för de medeltida byarna
ha varit ganska stabil. Vid avvittringen som genomfördes i Skel
lefteå socken under 1780- och 1790-talen blev en del av byaområdena kronoöverloppsmark. När det gäller nybyggena kan föränd
ringen ha varit större. De nybyggen som kom till på 1700-talet
och början av 1800-talet kan ibland ha varit större, men senare
har gränserna förändrats. Nybyggare kunde söka tilläggsmark till
sitt nybygge, men även ta delar av nybygget och med tilläggsmark
grunda ett nytt. Ett nybygge kunde även förlora mark när avvitt
ringen av nybyggena genomfördes under mitten och senare delen
av 1800-talet. Ett par exempel på nybyggen som fick sina gränser
ändrade är Klintforsliden, som ursprungligen omfattade en del av
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Lidens nybygge, och Svanfors som omfattade en del av nybygget
Sandberg.
Ansökningar om att grunda nybyggen kunde avslås, om de inte
ansågs bli bärkraftiga, eller om det var flera intressenter som gjor
de anspråk på marken. År 1824 kom en ny avvittringsstadga, där
det fanns en bestämmelse att ett nybygge inte fick bestå av mer än
två skiften. Åren efter den nya stadgan underkändes många nybyggesansökningar, så häradsrättens synemän verkar inte ha känt till
den nya bestämmelsen. Nybyggen kunde få sitt tillstånd, men lades
senare ner.
Gamla byar som låg vid gränsen mellan bygden och allmänningen
var i regel stora, och de utnyttjade allmänningen för slåtter, fiske
och tjärvedsuttag. Alla byar vid allmänningsgränsen var inte stora
till ytan, och ett exempel på denna kategori är Norrlångträsk.
Bönder i de byar som gränsade till allmänningen var flitiga när det
gällde att ta upp nybyggen. Detta kan ha varit ett sätt att behålla
nyttjanderätten till delar av allmänningen, och ett sätt att före
komma andra nybyggare. Eftersom det krävdes nyodling av mark
och uppförande av byggnader och gärdsgårdar, var det i regel svårt
för en bonde att behålla ett nybygge som han ägde jämsides med
sitt hemman. Som regel övertog ett barn nybygget eller också sål
des det till en person som kunde fullgöra förpliktelserna mot läns
styrelsen.
Om man undesöker var den förste nybyggaren i nybyggena var född
finner man att några byar har varit födelseplats för många nybyg
gare. Hela 55 nybyggare har varit födda i Norsjö, 36 i Kusmark, 20
i Skråmträsk, 14 i Hedensbyn, 13 i Drängsmark, 13 i Kattisträsk,
12 i Lillkågeträsk och Storkåge, nio vardera i Ersmark, Finnträsk,
Fällfors, Klutmark, Medie och Stavaträsk. Många av de första
nybyggarna har kommit från byar som ligger vid gränsen mot all
männingen. Många nybyggare har även kommit från Kågedalen.
De nybyggen som först togs upp hade som regel de bästa lägena.
Före 1780-talet var det främst nybyggen som låg på ett visst avstånd
från de medeltida byarna som fick sina tillstånd, beroende på osä
kerhet om var gränsen mellan byamark och kronans mark gick.
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När avvittringen var genomförd på 1790-talet, var det lättare att
ta upp nybyggen nära de medeltida byarna. Under hela 1800-talet
finns tendensen att avståndet mellan nybygget och nybyggarens
gamla boendeort minskade. Genom förbättrade brukningsmetoder
men kanske även ökad jordhunger godkändes nybyggen som tidi
gare hade underkänts.
Gamla byar kunde behålla ängar på allmänningen även efter det
att nybyggen etablerats i området. Ett exempel på detta är Fällfors,
som in i nutid har ägt utfjällsägor på den tidigare allmänningen.
Under laga skiftet på 1800-talet fick gamla byar fyllnadsmark på
allmänningen, eftersom skogsmarken vid byn var för liten i förhål
lande till byns skattetal. Omkring 1820 införs begreppet kronotorp, som var mindre än ett nybygge men efter uppodling kunde få
status som nybygge.
Ett märkligt nybygge är Båtfors i Norsjö socken, som har ett stort
antal utjordar (exklaver) längs Skellefteälven, vilka sannolikt nytt
jats som slåttermark. Åtminstone en del av dessa marker tillhörde
tidigare byn Bjurvattnet, som fortfarande under 1700-talet utnytt
jade allmänningen i stor skala. Båtfors" utjordar tycks ha funnits
när andra nybyggen grundades i området. Nybygget Båtfors grun
dades av bönderna i Bjurvattnet. Byn Bjurvattnet förlorade slåtterängar längs Skellefteälven, när nybyggen kom till i området. Men
det kan tänkas att nybyggaren i Båtfors själv har utsynat delar av
dessa utjordar, åtminstone de som ligger längst åt väster.
De äldsta nybyggena som togs upp kunde vara mycket stora till
ytan, till exempel Hornsträsk från 1731 och Åselet från 1762.
Jörns socken samt delar av Norsjö socken består av stora kronoparker, där byarna/nybyggena ligger insprängda. Byarna/nybyg
gena är många gånger små till ytan, och har ofta slåttermark vid
vattendrag och myrar som ligger insprängda på kronoparker.
I något fall kunde en soldatrote bli nybygge. Ett exempel på detta
är roten 66 Blylod i Bjurvattnet, som 1806 blev nybygget Räftkläppen.
Det förekom även att fäbodar blev nybyggen. Röjnoret, som var
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fäbod under Bastuträsk, blev nybygge 1770. Fäboden låg på allmänningen, och vid tiden för nybyggesutsyningen var den övergiven
sedan några år. Bonden på Norsjö 11 hade sin fäbod i Holktjärn.
Ar 1805 blev Holktjärn öster om Norsjö nybygge då bröderna
Zackarias (1770-1806) och Anders Zackrisson f. 1767 från Norsjö
13 i Kläppen lät insyna marken till ett nybygge. Norsjö hade san
nolikt förlorat marken i samband med avvittringen på 1790-talet.
Första gången en nybyggare finns redovisad på nybygget är 1831,
då Anders Zackrissons son Zackarias Andersson f. 1796 bor där
med sin familj.
Ett nybygge som hade huvudleden -boda i sitt namn är Fjällboda
som blev nybygge 1823. Vid utsyningen nämns ingenting om att
platsen skulle ha varit en fäbod, utan namnet kan syfta på någon
annan sorts bod. Nybyggen som tidigare kan ha varit fäbodar
är Gammelbodliden, Nybodlid, Jörns-Boliden, Norsjö-Boliden,
Bodalen, Bodberget, Bodbacka och Norsjö-Bodan.
Redan under senare delen av 1800-talet började nybyggare på stora
isolerade nybyggena i inlandet att sälja sitt nybygge till sågverken.
I en del fall kunde säljaren i stället köpa eller byta till sig ett bra
jordbruk vid kusten.
URFJÄLL OCH UTJORDAR
Även gamla byar kunde ha utjordar i andra byar. Dessa utjordar
kan ha flera olika ursprung. Utjordar kan vara ett tecken på att
byar tidigare kan ha utgjort en enda större by. Exempel på detta
är Lunds utjordar i Sunnanå och Rönnbäckens utjordar i Tjärn.
Under 1500-talet var Lund och Sunnanå samt Tjärn och Rönn
bäcken en och samma by.
Byn Lund hade ett stort antal utjordar, och de flesta tycks tidi
gare ha ägts av gården Lund 4, som ägdes av ståndspersoner under
1600- och 1700-talen. Ägarna till gården köpte i andra byar in
olika ägolotter, som senare betraktades som utjordar.
De tidigaste utjordarna finns dokumenterade redan på 1500-talet.
Kyrkan hade år 1543 lägdor i Stämningsgården och det sades att
kyrkan av ålder hade ägt denna mark som användes som äng. Kyr-
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kan led brist på ängar. Från 1553 finns en förteckning över Präst
bordets utängar som låg i Stämningsgården, Tuvan, Antholmen i
Innervik, Kågeholm i Storkåge samt Smedsmyran i Frostkåge.
De flesta urfjällsjordar tycks ha tillkommit i början av 1600-talet,
när flera hemman lades ner. När nedlagda hemman köptes av bön
der i andra byar betraktades jorden så småningom som urfjäll eller
en utjord. Ett exempel är den mark som gården Lund 4 förvärvade.
Häradsrätten tycks göra en skillnad mellan urfjällsjordar som hade
urminnes hävd, och utjordar som inte hade denna ställning. Utjordar kunde ha som bakgrund att en bonde ärvt mark i en annan by.
Urfjällsjordar bestod av främst äng, men även lite åker eller lägda,
men innehavarna av dessa jordar hade ingen rätt till fiske och skog
i byn.
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Hantverk
Hantverk har berörts i Bönder och gårdar i Skellefteå socken
1539-1650 s. 51-52. Under 1500- och 1600-talen var de flesta
hantverkare som gått att belägga i källorna även verksamma som
bönder. Under 1700-talet ökar antalet hantverkare, och hantver
karen tycks i Skellefteå socken nu antingen vara en soldat eller
en person som inte var bonde utan som levde av hantverket. Men
detta sker troligen i kombination med någon annan binäring, till
exempel fiske. Några bönder fortsätter att vara hantverkare vid
sidan om jordbruket. (Se Skellefteå socken 1650-1790 s. 78-87)
Under 1800-talet tillkommer nya hantverk, som till exempel
kakelugnsmakare och hjulmakare. Från tiden finns personbaserade källmaterial bevarade såsom brev, dagböcker och räkenskaps
böcker. Där är det möjligt att finna olika typer av hantverk, från
heltidsarbetande hantverkare till personer som har hantverket som
binäring. Men man kan även finna arbetsbyten mellan personer.
Hantverket kommer här att behandlas ytterst översiktligt, och
visar endast några levnadsöden från 1800-talet.
STRID MED STADSHANTVERKARE
Under tiden före 1846 hade hantverkare på landet en svag ställning
och kunde motarbetas av stadshantverkare. Ar 1846 fick hantver
kare etablera sig på landet, om de bodde minst tre mil från en stad.
En person som fick kämpa för att få fortsätta som hantverkare var
hattmakaren Gabriel Wast (1779-1835) från Umeå, som hade gift
sig med skepparen Lars Nyströms änka Christina Åberg (1766-
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1831) som var född i Nederkalix. Makarna flyttade in till sock
nen 1802 och bosatte sig i Hedensbyn. Lars Nyström och makan
bodde i byn 1790-1801.
Gabriel Wast blev 1806 anklagad av hattmakaren Eric Norbark
och hans son Eric för att olovligen bedriva näring som hattmakare
i Skellefteå socken. Norbark menade att Wast som han kallade
fuskare, borde förbjudas att fortsätta som hattmakare. Wast hade
gjort nya hattar och omstockat gamla hattar. Gabriel Wast trodde
sig ha rätt att betjäna grannar och vänner med omstockning av
gamla hattar. Han brukade byta arbete mot sädeskorn. Gabriel
Wast som hade burskap i Umeå stad förnekade att han gjorde nya
hattar. Han blev frikänd men förbjöds att göra nya hattar tills han
hade vunnit säkert burskap i Umeå.183
KOPPARSLAGARE
Hantverkare kunde etablera sig i städer och köpingar. Ett exempel
på detta är Pehr Åberg (1813-1838) som var en son till arbetskar
len Pehr Åberg och hans hustru Catharina Åberg i Norrböle. Pehr
Åberg d.y. tituleras lärling och kopparslagarlärling från 1830, då
han bor på Prästbordet. Sannolikt var han lärling hos kopparsla
garen Anders Lindgren. År 1833 flyttade Pehr Åberg till Luleå, och
när han dog 1838 var han kopparslagarmästare i köpingen Hap
aranda. Pehr Åbergs hus hade föreståtts av systern, jungfru Anna
Catharina Åberg (1817-1900), som flyttade tillbaka till Skellefteå
1839. Hon hade varit anställd i två år 1838, och var anställd för
ytterligare ett år. Hon tjänade 33 riksdaler och 16 skilling banco
per år.
En liten aning om vad Pehr Åberg producerade får man från hans
bouppteckning. Efter hans död återkom ett parti kopparsaker
från marknaden i Övertorneå, där han tydligen hade tänkt sälja
sakerna. Partiet bestod av en kittel, 26 nya kaffepannor, två större
kaffepannor varav en med fötter, en limpanna, två mjölksilar,
tre förtennade vattenskopor samt två kaffepannor med fötter. I
verkstaden hade Pehr Åberg en mindre kaffepanna som tillhörde
jungfru Åberg, 44 kaffepannor, en panna med lock, två kittlar,
två fotpannor, två lock, två stekpannor, två fotpannor, tre vatten
skopor, fyra mjölksilar, en tvättskål samt ett kannmått. Dessutom
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fanns ett parti av 14 kopparkittlar som hade lämnats i Gällivare
lappmark hos en person Dynæsius för försäljning.184
HJULMAKARE
Smeden C.M. Holmstedt på Brännan inom Prästbordet tillverkade
1855 schäshjul och lasskärrhjul. Han tycks ha varit specialiserad
som hjulmakare.
KAKELUGNSMAKARE
Kakelugnsmakaren Gabriel Nordström på Prästbordet hade en
kakelugnsfabrik 1831-1836, där en lärling var sysselsatt. Rörelsen
hade inte gått bra de tre åren före 1833, på grund av missväxtåren.
Allmogen hade nämligen inga pengar att köpa för.
JONAS FREDRIK STENMARKS KONTAKTER MED
HANTVERKARE
I Stenmarks räkenskaper finns många transaktioner med personer
som tillverkat föremål till hushållet. Vissa av dessa var specialise
rade hantverkare, medan andra var mångsysslare.
En hantverkare som Stenmark anlitar är garvaren Per Holmlund
på Kyrkobordet. Den 5 april 1842 köper Jonas Fredrik Stenmark
ett lispund och två skålpund ”renskinn horn”. Det är oklart vad
renhornen skulle användas till. Den 18 augusti samma år beta
lade Stenmark 12 skilling till garvare Holmlund för ett skålpund
sälspäck. Det verkar som om Holmlund köper upp renhorn och
sälspäck för att använda i sin verksamhet.
Den 2 juli samma år betalar Stenmark skomakaren C.J. Lindgren
på Kyrkobordet 16 skilling för ett par tömmar. Jonas Andersson
Wikman (1791-1860) i Yttervik hade den 17 juli 1842 ”dängd”
två liar och fick fyra skilling. Notisen torde innebära att Wikman
hamrat liarna. Den 13 maj samma år tillverkade han skohammare
och hovtång. Den 16 september samma år utförde Wikman smide
åt Stenmark och den 25 november fick han 16 skilling för åtskilligt
smide. Den 7 oktober 1843 har Wikman lagat en borrsväng ”nafvarvina”. I början av december samma år har han lagat yxor och
får 20 skilling. Den 30 april 1844 har Jonas Andersson Wikman
utfört ”diverse smide” åt Stenmark. Han anlitas även den 11 juni.
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Den 20 maj 1845 har Wikman utfört ”åtskilligt smide” och får 20
skilling i betalning. Den 22 augusti anlitas han på nytt av Jonas
Fredrik Stenmark. Jonas Andersson Wikman var soldatson och
uppvuxen på roten Munter i Båtvik inom Yttervik.
Erik Jonsson i Falmark fick den 12 maj 1842 32 skilling för
”vältsmide”. Han hade utfört smidesarbeten på en jordbruksplog.
Detta arbete var kanske mera specialiserat och kunde inte utföras
av Jonas Andersson Wikman i Yttervik.
Den 1 oktober 1842 köpte Stenmark en huggyxa av smeden Tjärn
kvist på Brännan inom Kyrkobordet. Förgångsmannen Anders
Slumpare i Vikdal beredde ett fårskinn åt Stenmark den 11 novem
ber 1842, och fick åtta skilling i lön. Stenmarks bror Gustaf Berg
mark gjorde en del arbeten åt sin bror. Den 17 november 1842
hade han gjort skacklar, slå och axål (tvärstycke som framtill sam
manhåller medarna på en skogskälke, tvärstycke på skacklar), och
han fick 12 skilling. Inhysesmannen Per Lundmarks son fick dagen
efter betalt 10 skillingar för två korgar. Den 25 november samma
år gör bonden Johan Holmqvist i Innervik ett par kärrhjul, och får
två riksdaler och 16 skilling.
Lars Österlund i Bodan fick den 10 december 1842 16 skilling som
arbetslön för ett par barnskor. Samma dag köpte Jonas Fredrik
Stenmark narvläder av sin mor till barnskorna. Priset var åtta
skilling. Narvläder har den avhårade hårsidan med sitt pormöns
ter vänt utåt. Samma dag köpte Stenmark sju lod sulläder av Jon
Hansson Wiksten i Yttervik för 11 skilling och fyra runstycken. I
januari 1843 betalade Jonas Fredrik Stenmark en halv skräddarlön
för en tröja åt fostersonen Carl Anton Lundberg. Kostnaden var
åtta skilling. Den andra lönen betalades sannolikt av Stenmarks
bror Gustaf Bergmark som även han hade vårdnaden om Carl
Anton Lundberg. Jonas Fredrik Stenmark betalar även för att mala
säd i kvarnen som låg i Falmarksforsen. I januari 1843 betalade
han åtta skilling för tre skäl skrädat mjöl. Den 20 januari kom
glasmästaren Anders Burstrand på besök och satte in fönster till
ett pris av 11 skilling. Lars Österlund i Bodan band även borstar.
Den 18 juni 1845 fick han 12 skilling i arbetslön för en kalkborste
och en tjärborste.
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EN SNICKARLÄRLING
Petter Olofsson Lundström, som var en son till Olof Hansson i
Falmark, flyttade till Stockholm 1847, men bodde tydligen i Upp
sala, där han arbetade på Rosenssons verkstad. Hans kusin, garvaren Pehr Marklin på Prästbordet, skrev om Per Lundström i ett
brev till farbrodern Gabriel Marklin 1848. Pehr Marklin berättar
att han hört åtskilliga rykten om honom och att han avvikit från
Uppsala med skulder efter sig. Han hade lämnat staden utan att
grannar och släktingar visste något. Pehr Marklin hade fått höra
det den 1 november 1847.
Petter Olofssons mamma hade besökt Pehr Marklin på nyårsafton
samma år och hört sig för om förhållandena i Uppsala. Hon tyckte
det skulle bli svårt för Petter att hålla sig med kläder under läroti
den. Men Pehr Marklin hade svarat att för den som sköter sig är
det ingen svårighet. Modern hade frågat om Pehr trodde att Petter
skulle kunna få pengar av Gabriel Marklin, men detta visste Pehr
Marklin ingenting om. Pehr Marklin hade tillagt:

"Och den som ej will hjelpa sig sjelf under lärotiden på
Rosensons wärkstad, bör ej heller hjälpas af någon.” Petter
lär ha haft en fallenhet för träarbete enligt Pehr Marklin, men
dessutom var han en ”winglare(f)”.185
Petter Lundström flyttade tillbaka till Skellefteå 1851 från Uppsala
och bosatte sig i Boviken, där han var sjöman. Han försvann ur
kyrkböckerna 1881.
HANTVERK I GRETA DAHLKVISTS DAGBOK
I dagboken finns flera exempel på arbetsbyten. Olika hantverk
utfördes främst under tiden september till mars. Den 28-29 sep
tember 1891 bakade flickorna i familjen Dahlkvist i Storkågeträsk
bröd till Gammel-Jakobs. Flickorna var sannolikt Greta och Lovi
sa. Den första oktober gjordes en fäll på Dahlkvists gård till Jons
son ”inna Sviian”. Några dagar senare bakades det bröd i gården åt
Marta i Hedlunda. En samekvinna ”lappkälinga” kom till gården
den 8 oktober, tydligen för att beställa en väv. Den 11 oktober 1891
kom Bastuli-Jani (troligen Johannes Jonsson Holmgren f. 1841) på
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besök. Han hade gjort ett par skor, och som motprestation skulle
kvinnorna i gården sticka åt honom, sannolikt några klädesplagg.

Foto 36. Eva Andersson, Fluida och Fiedvig Jansson diskar kärl. Åbyn, Byske
socken.

Den 10 och 13 november bakades hos familjen Dahlkvist åt moster
Brita. Jani-Johanis ”inpå Svijan” högg ved hos familjen Dahlkvist i
mitten av januari 1892, kanske som en gentjänst för fällen. I slutet
av januari kom separatistprästen Johansson till familjen, och någ
ra dagar senare satte han in ”utanfönstren” och skar glas, ”reste
glas”. Arbetet kostade en krona. Fadern i gården, Anton Olofsson,
gjorde i mitten av februari ett ämbar till ”Anders pojken”, som i
stället högg ved. Vid samma tid gjordes i familjen två fällar, en
till Per Johansson eller Jan-Päll och en till Robert-Jonsa. Den 20
februari bakade flickorna Dahlkvist bröd till Kall-Johan Eriksson
och en vecka senare bröd och kaka till Avanders-Jonk, och då hade
de tänkt begära två kronor. I mars månad höll flickorna i gården
på med en väv och använde vita och röda trådar i varpen och vitt
och blått tyg i inslaget. För den vita väven tog de 40 öre och för
den blåa 45 öre.186
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Sjöfart
Kapitlet behandlar sjöfart ur olika aspekter. I kapitlet ”Några per
sonporträtt” behandlas några sjömansöden, styrmannen Gustaf
Holmström i Innervik, samt sjömännen Lars Fahlgren i Myckle
och Jonas Wikström i Ursviken.
I början av 1800-talet började traktens skeppare att söka sig nya
marknader i hopp om att få ut ett bättre pris på områdets pro
dukter. Nu började den sekellånga bundenheten till köpmännen i
Stockholm försiktigtvis att uppluckras. Ett exempel är Lars Samu
elsson Degerman i Degerbyn som 1806 seglade på Göteborg med
sitt skepp Activ. Vid denna tid var Göteborgsresor från Norrland
mycket ovanliga. Lasten bestod av bräder, tjära och smör.187
I kronofogdens sammanställda femårsberättelse för andra fögderiet 1817-1821 sägs att sjöfart inte idkas av landets inbyggare som
en näring, utan endast för att frakta områdets produkter till andra
orter, och på tillbakavägen tar de med nödvändiga varor. Det var
den begynnande sågverksindustrin som ledde till uppsvinget för
sjöfarten.
Under mitten av 1800-talet satte utrikeshandeln fart i Skelleftebygden och i Norrland, beroende på ökad efterfrågan på trävaror ute
i Europa. Efterfrågan hängde samman med de industrialiserade
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staternas snabba tillväxt på kontinenten och i England. Även efter
frågan på tjära ökade. Efterfrågan på trävaror ledde till en ökning
av fartygsbyggeriet, samt till att redarverksamheten ökade. De
egna fartygen räckte inte till att ta hand om den ökande träexpor
ten, utan majoriteten fartyg kom från andra länder och från andra
delar av Sverige.188 Under tiden från 1820-talet fram till 1870-talet
hade Skelleftebygden goda konjunkturer vad gällde virkesexport,
skeppsbyggeri, tjärproduktion och rederinäring. Området hade
varor som det industrialiserade Europa efterfrågade, och kontak
terna med omvärlden var mycket täta. Under 1800-talet fortsatte
kolonisationen av inlandet, vilket innebar att nya tillgångar kunde
exploateras. Under samma tid grundades Skellefteå stad, vilket
underlättade handel och utbyte med omvärlden.
I mitten av 1800-talet gjorde som regel fartygen från Skelleftebyg
den två resor per år till södra Östersjön, vanligen Tyskland eller
Danmark, samt en kortare resa på hösten till Stockholm. Eftersom
Norrland främst exporterade sågade trävaror, sparrar och bjälkar
var det svårt att få returfrakter till Norrland. De flesta fartygen
tycks ha gått med barlast till de norrländska hamnarna, en last
som lossades vid barlastkajen före lastningen av trävirket. Därför
finns vid dessa gamla barlastkajer många exempel på en främ
mande flora som spridit sig via barlaster.
Rederiverksamheten i Norrland hade goda konjunkturer fram till
1870-talet, då efterfrågan på virke började sjunka. Sedan blev kon
kurrensen från ångfartyg och fartyg byggda i järn allt starkare,
och lönsamheten för rederierna sjönk. Till att börja med försökte
man sig på att exportera trä till Australien, men det blev ingen
framgång. Man försökte sig också på att segla på Ostindien. Under
slutet av 1880-talet byggdes de sista stora fartygen i Västerbotten.
Man fortsatte att segla med de byggda fartygen några decennier
efter det att skeppsbyggeriet upphörde, men efterhand förolyckades
eller såldes fartygen. Det sista segelfartyget i Skelleftebygden var
Concordia, som ägdes av H.C. Klockhoff och James Sandström.
Fartyget såldes 1914.
År 1824 fann skepparen Nils Nordlund (1795-1855) från Böle i
Stockholms ström ett skeppsankare som vägde ett skeppspund och
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11 lispund samt tre ekplankor. Han sålde partiet till Johan Sand
ström för 60 riksdaler riksgälds.
År 1833 fanns ett antal fartyg som bedrev fraktverksamhet i områ
det. Fartygen var briggarna Eva Maria om 83 läster och Wilhelm
om 80 läster, som båda ägdes av Johan Sandström. Vidare galeasen
Försöket om 58 läster som tillhörde bonden Sven Nilsson i Bureå
med flera, briggen Johan om 317 läster som ägdes av borgaren Per
Viklund i Yttervik med flera och briggskonerten Ceres om 54 läs
ter som ägdes av lagman Adam Kjellerstedt i Lövånger. Dessutom
fanns slupen Lycklig om 17 läster som ägdes av gästgivaren Anders
Söderström och galeasen Liten om 25 läster som ägdes av förre
sågverksägaren Gustaf Eriksson i Frostkåge. Alla dessa fartyg gick
på inrikes fart, utom Eva Maria som hade gjort en resa på Köpen
hamn med Johan Sandströms egen last. På återresan förde man
varor som efterfrågades på hemorten, främst spannmål, potatis,
salt och sill. Kronofogden säger att dessa frakter har varit otill
räckliga till att transportera landets produkter:

”Behållna fracterna, för dessa fartyg, som varit alltför otill
räckliga att afföra landets producter, därtill många fractfartyg
begagnats, hafwa ej uppwisats, och kunna således omögligen
utrönas, annorlunda änn att gångbara fracter varit betingad
till och ifrån Stockholm för en tuna tjära 28 a 32 s, En tunna
spannmål 20 a 24 s, salt 24 s, 1 tolft bräder i enkel räkning
per median 30 s allt Banco”.189
År 1839 frågade sockenstämman olika sågverk vilka följderna
skulle bli om finländska och åländska fartyg skulle utestängas. En
förfrågan hade kommit från Kungl. Majt. Landskamrer Erik Lin
demark svarade för Ytterstfors bruk att de hade behov av minst 26
fartyg om 60-70 läster för att transportera glas, tjära, bjälkar och
bräder. Om dessa fartyg skulle utestängas skulle frakterna drivas
upp, så att lönsamheten skulle äventyras. Nils Clausén svarade att
de flesta fartyg som lastade bräder var utländska, och ett förbud
skulle leda till att de inte fick avsättning för bräderna. Nils Lund
ström vid Brännfors såg svarade att de flesta fartyg som han nytt
jat var finländska eller från Åland.
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Skellefteå socken var inte självförsörjande på korn och spannmål.
Socknen hade ansvar för att ingen person svalt ihjäl. År 1840 köpte
socknen genom kapten Johan Hällberg spannmål till de fattiga.
År 1841, när sockenstämman diskuterade Umeå stads önskemål
att få ha öppna bodar mellan marknaderna, sade ordföranden Nils
Nordlander att sjöfarten var mångdubbelt större i Skellefteå jäm
fört med Piteå, men ändå måste skellefteborna åka åtta mil till
Piteå för in- och utklarering. Årligen betalade de över 1000 riks
daler banco i tolag (tilläggsavgift vid förtullning av utrikes sjöfart
1635-1858; intäkterna gick till underhåll av tullhus).

Tabell 6. Fartyg i Skellefteå åren 1830,1840 och 1850.
Typ

Antal
läster

Agare

Tid

Fris

skonert

15

Erik Lindemark

1830

Eva Erica

skonert

40

Erik Lindemark

1830

Johan

brigg

57

Per Wiklund

1830

Försöket

galeas

59

Lagman Kjellerstedt

1830

Johan

brigg

78

Johan Hällberg, Hedensbyn

1840

Johanna

skonert

49

Erik Lundström, Tuvan

1840

Emilie

skonert

5V/2

Ephraim Johansson Viklund,
Innervik

1840

Juno

galeas

56

H.N. Lagerlöf, Sunnanå

1840

Alun

skonert

80

Hovkamrer Nils Clausén

1840

Hoppet

skonert

20

Bonden Nils Burman

1840

Doupletten

skonert

35

Carl Magnus Hernod

1840

Bond

skonert

79 svåra
läster

Gerhard Esaiasson, Avan

1840

Fartygets
namn
1830

1840
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1850
Thilda

galeas

30

G. Avander, Avan

1850

Juno

skonert

67

Änkefru S. M. Brännström
Storkåge

1850

Enigheten

galeas

45

C.E. Conradsson, Storkåge

1850

Johanna

skonert

63

G. Wikdahl, Böle

1850

Agathon

brigg

150

C.M. Hernod, Degerbyn

1850

Libertas

skonert

24

Martin Holmlund, Innervik

1850

Starkus

galeas

23

Erik Lundström, Tuvan

1850

Freden

slup
haxe

10
8

Erik Eriksson, Burvik
H.N. Lagerlöf, Sunnanå

1850
1850

Leontin

skonert

70

Nils Wiklunds änka, Innervik

1850

Tre syskon

skonert

31

Garvare P. Marklin, Yttervik

1850

Johan

brigg

78

Johan Hällberg, Hedensbyn

1850

Fanny

skonert

94

Set Michael Franzén

1850

Napoleon

skepp

198

Nils Clausén

1850

Thilda

galeas

27

Nils Clausén

1850

År 1837 började ångfartyget Norrland gå med regelbundna turer
efter kusten ner till Stockholm. Fartyget, som tog både passagerare
och gods, innebar en kraftig utveckling av kommunikationerna.
Persontransporterna underlättades, och det blev lätt för människor
att åka till Stockholm om man hade råd. Abraham Hæggstrôm
på Johannestorp skriver i sin dagbok den 17 september 1839 att
han hade besök av herr Furtenbach med dotter, som tänkte åka till
Stockholm. Det blev även lätt att snabbt skicka varor. En vara som
köps i stora partier från Stockholm är mjöl. Varje handlare i Skel
lefteå stad beställde varor i Stockholm, och en stor leverantör var
firman Holmberg och Möller. Varorna skickades antagligen med
ångbåt eller med en skellefteskuta som befann sig i Stockholm.
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HAMNAR
Aren 1817-1821 sade kronobefallningsmannen att det i Skellefteå
fanns fem ”beqwämliga” hamnar eller lastageplatser. Nedan pre
senteras några viktiga hamnar i området under 1800-talet.
Kinnbäck
Ar 1856 utsynades en barlastuppläggningsplats vid Kinnbäcks
hamn, och den förlädes på västra sidan av en holme som låg när
mast Rönnskärets sydvästra sida.
På varje barlastplats skulle markägarna sätta upp en tavla med
påskriften ”barlastplats”. Markägarna hade rätt att ta ut en avgift
för lossande av barlast om fyra skillingar för varje läst av de los
sande fartygens dräktighet (lastrummets rymd), under förutsätt
ning att det fanns lämpliga byggnader eller brobänkar för ta emot
barlasten, så att det blev bekvämt för de sjöfarande. Fanns inga
byggnader hade markägarna rätt att endast ta ut två skillingar per
läst. Om markägarna inte ville uppföra byggnader kunde den rättten ges till andra personer som var villiga att göra detta, och de
skulle då få den högre ersättningen.190

Foto 37. Västra brädgården i Brännfors hamn, Renholmen, ca år 1900.
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Vid Åbyälvens mynning fanns en grund lastageplats och hamn år
1811, enligt militärens rekognosering. Nils Lundström i Åbyn var
karantänsuppsyningsman i Åbyn åren 1831-1832. År 1856 utsy
nades en barlastuppläggningsplats på nordvästra sidan av Renhol
men, som gick från en jordfast sten till en udde som låg 200 alnar
österut. Området låg 25 alnar från stranden.
rr( o

Tame
År 1856 utsynades en barlastuppläggningsplats vid Yttre Lönngrundet, och den var belägen vid den vanliga ankarsättningsplat
sen.
Byske hamn
I samband med militärens rekognosering 1811 sägs att det vid
Byskeälvens utlopp fanns en grund lastageplats som var öppen för
havsvindarna. Hamnen var alltså problematisk. År 1827 gjordes en
karta över Byske hamn som låg i havet en bit utanför mynningen.
Området vid havsstranden bestod av en stor sandbank som varie
rade i storlek beroende på vattenståndet. Den kallades Banken och
omfattade 44 hektar. Utanför Banken låg båtarna på redden och
blev lastade. Platsen låg öppen för sjön.
Men sågverksägaren ville nu uppföra en förbyggnad runt en kanal
i Banken. En förbyggd kanal i Banken skulle hindra älvvattnet att
sprida sig över hela Banken, och även leda till att vattnet gjorde en
skärning i Banken vid det största vattendjupet. Detta skulle även
underlätta för laxen att vandra upp i älven till kronofisket. Man
skulle också få en farled för fartyg som kunde gå fram till sågens
brädupplag, cirka 200 alnar från sågen. Dessutom skulle man und
vika en kostsam flottning av virke ut till fartygen, vilken även var
skadlig för bräderna. Resultatet kunde bli en säker hamn.
Den nya hamnen skulle anläggas på södra sidan av älven strax
utanför Ytterstfors såg. Byske byamän hade fiskebodar och san
nolikt en fiskehamn på näset mellan Byskeälven och Byskebäcken
på norra sidan av älven.191
Carl Magnus Hernod och färgaren August Dyhr var karantäns-
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uppsyningsmän i Byske 1831-1832. År 1852 flyttade Ytterstforsbolaget sin hamn till Furuögrund, som hade en god naturlig hamn.
År 1874 uppfördes en ny ångsåg i Furuögrund, och bebyggelsen
växte till ett stort samhälle.

Foto 38. Hamnen i Furuögrund år 1898.

Romelsön

Romelsön hade 1811 en god och säker hamn, enligt militärens
rekognosering. På nordvästra udden av Furuön utsynades 1856 en
barlastuppläggningsplats för Romelsöns hamn.
Ostvik
o

Ar 1856 utsynades en barlastuppläggningsplats på västra och syd
västra sidan av Bergskäret.
Kattisholmen (Boviken)

Under första halvan av 1800-talet anläggs en hamn i Frostkåge.
Hamnen har som bakgrund det grovbladiga sågverk som 1825
ägdes av bland annat Gustaf Eriksson (1793-1859) vid Skurubäck-
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en väster om Drängsmark. Sågen var uppförd 1787. Han var en
son till Maria Hård (1775-1857), och hade tidigare varit furir vid
Västerbottens regemente. Skurubäcks grovbladiga såg ägdes 1825
av honom tillsammans med skepparen Johan Widbom, Nils Olofs
son, Anders Jonsson och Nils Jonsson i Frostkåge samt Per Persson
i Storkåge. Sågen gav 6 2/3 tolfter bräder i ränta till kronan. Gustaf
Eriksson arrenderade senare Drängsmarks såg. Vid storskiftet i
Frostkåge 1824-1830 ägdes Kattisholmen av Gustaf Eriksson, och
stranden vid Boviken av hans halvbror Carl Petter Enberg.192 Sågen
var i gång till i mitten av 1880-talet, då den brann ner.
Hamnen fanns troligen 1833, när förre sågverksägaren Gustaf
Eriksson i Frostkåge hade galeasen Liten om 25 läster. Hamnen
fanns säkert 1833, när nybygget Granhult utsynades, och den
kallades Frostkåge lastageplats. År 1834 började Kattisholmen
användas som upplagsplats för järnmalmen från Näsbergets gruva
vid Byskeälven. Fågelvägen var avståndet mellan gruvan och Kat
tisholmen 68 kilometer. Den ouppodlade delen av Kattisholmen
köptes 1835 av Nils Clausén som var huvudägare i gruvan. Verk
samheten vid Kattisholmen torde ha pågått fram till 1837.193
Vid Boviken utskeppades sågat virke från sågen i Drängsmark. År
1845 hyrde Gustaf Eriksson sågen. År 1856 utsynades en barlastuppläggningsplats på Kattisholmens södra sida. Under 1900-talet
utskeppades sågade bräder från ångsågen i Kusmarksliden.
Hamnen vid Boviken användes ända fram till i början av 1950talet. Under 1900-talet användes Kattisholmen som upplagsplats
för sågat virke och sparrar.
Styrmannen Gustaf Holmström skriver 1864 i sin dagbok om ett
besök i Frostkåge hamn:

På morgonen gick fartyget till segels igen och halv 3 var man
framme i Frostkåge. Fartyget halades till barlastkajen och
besättningen började lossa barlasten. Den 23 september las
tades 147 tunnor tjära. Till hjälp med lastningen hade besätt
ningen 2 ”sjåare” från land. Den 24 september var lastningen
klar. Senare på dagen lejde Holmström en hästskjuts för att

239

besöka brodern Anders som bodde i Frostkågeheden. På sön
dagen den 25 seglade fartyget med nordvästlig vind till Sävenäs och sedan till Yttervik.
Storkåge hamn
Hamnen i Storkåge har varit mycket viktig genom tiderna, och
redan på 1500-talet visas betydelsen av att byn var ett centrum för
köpmän. Från början av 1600-talet till 1700-talets slut var Stor
kåge marknadsplats, och under denna tid tycks hamnen ha varit
den främsta i Skellefteå socken.
Vid militärens rekognosering 1811 låg hamnen på östra sidan av
Ön, enligt den karta som upprättades. I beskrivningen står att
Kåge hade en god hamn och ett gott landningsställe vid Näset. På
Bergskäret vid Kåge var Johan Salander karantänsuppsyningsman
1833.
Vid hamnen hade Storkåge by en gemensam tjärplats, som låg vid
Uttermans hus. Handlaren Mattias Wilhelm Steinwall arrenderade
tjärplatsen åren 1840-1842, och förvarade där den tjära som skulle
skeppas ut. Platsen nyttjades åren 1841-1842 även av handelsman
nen Anders Markstedt i Myckle. Steinwall krävde Markstedt på
hyra år 1842, och ville ha en skilling banco per tunna. Olika vitt
nen kunde intyga att Markstedt hade haft 272 tunnor tjära under
den här tiden, och de flesta hade skeppats ut från Storkåge. En
mindre mängd hade gått ut från Frostkåge hamn vid Boviken.194
En barlastuppläggningsplats utsynades 1856 på Svedjeudden.
Tällholmen
I Yttervik bedrev byborna sjöfart och handel, en verksamhet som
kan beläggas från andra halvan av 1700-talet. En god hamn låg
på Tällholmen strax väster om Degerön, intill det sund som skiljer
Degerön från fastlandet vid Yttervik. Sundet kallades från 1500talet och fortfarande under 1800-talet för Södersund. Intill Täll
holmen ligger Fagerviken, som under 1500-talet var ett viktigt
fiske. Hamnen vid Tällholmen låg skyddad från havsvindarna, och
hade sannolikt ett bra vattendjup. Vid militärens rekognosering
från 1811 sägs om området:
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Karta 15. Tällholmens hamn 1811 med varvsplats. Topografiska kåren volym
41C, Krigsarkivet.
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Emellan Fagerviksnäset och Degerön är allmenna Segelleden
till Innerviksfjerden och till Tellholmen som är Ytterviksboernes lastage Plats. Innerviksfjerden och Norra viksfjerden äro
grunda.
På västra änden av Tällholmen fanns 1810 ett skeppsvarv. Vid
hamnen fanns 1848 fyra byggnader, varav tre låg vid strandkan
ten.
År 1848 byggde syskonen Pehr Marklin och Johan Hansson Berg
ström samt en svåger skonerten Tre syskon. I ett brev från den 26
juni 1848 skriver Pehr Marklin till sin farbror Gabriel Marklin att
de hade byggt skonerten och var så pass klara att de kunde börja
ta in lasten samma vecka. Han beräknade att skonerten skulle
rymma 700 tunnor tjära. Pehr Marklin hade satt sig i stora skul
der för bygget, som var en chansning för att förbättra hans dåliga
ekonomiska ställning. Pehr Marklin var garvare och hade fullt
med beställningar, men svårt att få folk som betalade. I ett senare
brev skriver Pehr Marklin att fartygsbygget har orsakat många
bekymmer. I början av november skrev Pehr Marklin att skonerten
kom hem veckan innan med full last, så därför räknade fartygsägarna med god förtjänst. Fartyget såldes 1850 till Erik Eriksson
i Yttervik. Skeppare under den här tiden var Martin Holmström
från Innervik.
En barlastuppläggningsplats utsynades 1856 vid redan befintliga
brobänkar på Tällholmen.
Bockholmen
Hamnen på Bockholmen är första gången belagd 1790 på Nordenanckars sjökort. Bockholmen var huvudhamn för Skellefteå älvdal
1790-1848. Vid militärens rekognosering från 1811 sägs följande:

Inloppet till Skellefteå Elf är norr om Båkholmen. På norra
stranden af denna holme är Lastage plats för dem som bo vid
Skellefteå Elf. Elfen är farbar med större fälbåtar till Tufva by
Ÿ2 mil från Båkholmen.195
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Karta 16. Bockholmen i8ii. Topografiska kåren volym 41C, Krigsarkivet.
På militärens rekognoseringskarta från 1811 finns ”gamla Lastage
platsen” utmärkt på östra sidan av Kallholmen. Aren 1831-1832
var Johan Petter Wikström i Ytterursviken karantänsuppsyningsman vid hamnen i Bockholmen. År 1831 var hamnen öppen mel
lan 25 juni och 25 november och år 1832 mellan 25 april och 25
november.
Ursviken
Ursviken blev hamn för Skellefteå stad 1849. År 1856 utsynades
en barlastuppläggningsplats dels mellan majorskan von Posts och
handlanden Swartlings brobänkar, dels i Åkerviken och dels på
norra sidan av Degerön.
I ett mål om skjutsskyldigheten vid Inre Ursvikens gästgivargård
uttalade häradsrätten den 21 januari 1867 att Ursvikens hamn var
lastageplatsen för Skellefteå stad. Sommartid besöktes hamnen av

243

ganska många fartyg, vars befälhavare hade behov av att resa till
staden för in- och utklarering, vid ankomsten och när fartygen var
färdiglastade och klara till avgång. Det sägs vidare att affärsmän
i Skelleftebygden och andra ofta hade behov att resa till Ursviken,
beroende på den livaktiga sjöfarten. Sommartid besöktes hamnen
av fem större ångbåtar, och vid deras ankomst var behovet av skjuts
upp till Skellefteå stad stort och överträffade vida gästgiveriets
skyldigheter. Svårigheterna att få skjuts hade drivit upp priserna.
År 1867 inrättades turtrafik med ångbåtar mellan Ursvikens hamn
och Skellefteå stad.
Bureå hamn
Bureå lastageplats låg 1811 vid Skeppsholmen, som är identisk med
dagens Skäret. Från lastageplatsen exporterades virket från Bureå
finbladiga sågverk, som låg i Strömsholm väster om Bureå. En fis-

Karta 17. Bureå hamn 1811. Topografiska kåren volym 41C, Krigsarkivet.
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kehamn med sjöbodar låg 1811 vid mynningen av Harrsjöbäcken.
Olof Burström var karantänsuppsyningsman i Bureå 1832. Aren
1831-1832 var Olof Johansson Nyman i Burvik karantänsuppsy
ningsman på Pitegrundet (Skötgrundet).
Ar 1856 utstakades barlastuppläggningsplatser på Storgrundets
västra sida samt på västra sidan och yttersta udden av Ön.
ÅNGBÅTSTRAFIKEN PÅ SKELLEFTEÄLVEN
Lejonströms sågintressenter kom i oktober 1865 med förslaget att
trafikera älven med ångbåtar mellan staden och Ursvikens hamn.
Ett problem var dock att vid lågvatten var älven för grund, och
därför måste den muddras. Frågan var vem som skulle betala för
muddringen.196
På tinget i Skellefteå den 9 november 1866 behandlades ett mål om
utvidgning av skjutsskyldigheten vid Inre Ursvikens gästgivargård.
Förre nämndemannen Anders Hedquist i Morön gick där emot
detta krav, eftersom ångbåtstrafik skulle påbörjas mellan Ursviken
och Skellefteå stad under våren 1867. Då skulle antalet resenärer
minska. Kronolänsmannen Schönfeldt stödde Hedquist, och mena-

Foto 39. Lossning av pråmar vid kajen i Skellefteå.
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de att erfarenheten från Umeå var att en ångbåt gjorde varje annat
kommunikationsmedel obehövligt. Anders Hedquist visade upp ett
intyg, där det framkom att ett bolag som var bildat i Skellefteå
under hösten hade inköpt en ångbåt som var avsedd för persontra
fik på Skellefteälven mellan Ursvikens hamn och Skellefteå stad.
Delägare i bolaget var konsul Olof Häggbom och handelsmannen
Olof Henrik Swartling. Ångbåten var sannolikt ångslupen Lovisa,
som nämns första gången 1867.
SJÖMÄN
Genom den ökande sjöfarten under 1800-talet kunde ett större
antal personer arbeta som sjömän. I folkräkningarna finns uppgif
ter om olika yrken, men dessa siffror måste tas med en nypa salt,
eftersom antalet varierar en hel del och det finns en tendens att
föra alla personer som inte äger jord till gruppen inhyses.
I folkräkningen för Skellefteå socken år 1870 betecknas 60 perso
ner som sjömän, och därtill kommer fyra skeppare och fyra sjö
kaptener. De stora kategorierna var 1332 bönder och 1192 inhy
ses. Samma år fanns endast 20 sågdrängar och sju sågställare. Det
verkliga antalet sågverksanställda torde ha varit vida högre. Är
1880 finns endast 13 sjömän och en kofferdiskeppare i Skellefteå.
År 1890 fanns det i Skellefteå socken 121 sjömän, fem sjökaptener
och sju skeppare. I Skellefteå stad fanns 21 sjömän och tre sjökap
tener. Byske socken hade vid samma tid 19 sjömän.
LOTSAR
I början av 1820-talet organiseras ett lotsväsende i Västerbotten.
Bakgrunden var den ökande fartygstrafiken som främst bestod av
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Foto 41. Lotsarna i Skelleftebygden 1899.
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Foto 40. Sista seglande lotsbåten på Romelsön. 1920-talet.

laster med sågat virke, bjälkar och sparrar. Lotsplatser blir Kallvi
ken vid Lövånger som endast var i gång 1822-1827, Vånöra eller
Bjuröklubb från 1824, Bureå 1856-1860, Ursviken 1846-1903,
Gåsören 1904-1967, Storkåge 1847-1918, Romelsön från 1823
och Piteå-Rönnskär från 1821. Ar 1821 gjordes en karta över de
odlingslägenheter som var anslagna till lotsarna på Romelsön och
vid Skelleftenäset (heter Näsudden idag). Lotsstationen på Skelleftenäset verkar inte ha blivit av. Skelleftenäset finns med som rubrik
i rullan från 1814-1822, men några lotsar anställdes aldrig.
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Några lotsar: Josef Larsson Östlund (1780-1862) från Östan
bäck var mästerlots på Romelsön 1823-1842. Han var ogift. Karl
Andersson Lundberg (1828-1898) var kronolots i Kåge på 1850talet och framåt. Han var bosatt på Näsudden, det vill säga vid
gamla kajen i Kåge. Sonen Karl Karlsson Sundberg (1854-1877)
var lots på 1870-talet i Kåge
TULLVÄSEN
I Storkåge fanns tullbetjäning från 1827. Där fanns åren 1827-1838
Theodor Hoffstedt f. 1797 från Nederkalix verksam som tullför
valtare. Han var gift med Magdalena Ekholm f. 1795. Makarna
hade sonen August Wilhelm f. 1821. Fru Hoffstedt umgicks med
Anna Margareta Renhorn, som var gift med Abraham Hæggstrôm
på Johannestorp.
Tullvaktmästaren Olof Holmbom (1809-1871) var tullvaktmästare
i Storkåge 1830-1862. Hans far Lars Olsson Holmbom hade tagit
sitt släktnamn efter Bergsholmen, där han var född. Olof Holm
bom var gift med Albertina Widmark (1809-1870) från Lövånger.
Olof Holmbom och Albertina hade barnen Olof Albert f. 1837
som var tullroddare, Leonard f. 1838 som var bonde och gift med
Anna Carlsdotter, Amanda f. 1840 som var trolovad med bondso
nen Isak Lindholm, Robert (1841-1897) som var småskollärare, gift
med Karolina Lindgren och död 1897 genom drunkning, Eugenia
(1843-1843), Axel (1844-1844), Axel (1845-1846), Johanna (18461881) som gifte sig med fältjägaren Per Carlsson Berg, Ida (18481849) samt Johan (1849-1876) som var skollärare i Storkåge.
År 1853-1870 var sonen Olof Albert Holmbom f. 1837 tullroddare
i Storkåge. Han var gift med bonddottern Helena Lundström f.
1839.
Tullvaktmästaren Johan Salander (1797-1838), som hade flyttat in
från Piteå, tjänstgjorde 1819-1838. Han bodde i Böle 1819-1825,
på Morön 1825-1829 och i Storkåge 1829-1838. Han var gift med
Maria Östensdotter (1793-1870), som var dotter till fattighjonet
Östen Tomasson i Storkåge. Makarna hade barnen Johan (18211885) som var sjöman, torpare och bonde i Storkåge, Carl f. 1822
som flyttade till Piteå 1837, Johanna f. 1824 som flyttade till Umeå
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1842, Anton (1824-1824), Amanda (1825-1825), Erik Anton f.
1826 som gick i Abraham Haeggströms skola i Storkåge, bodde
i Nederkalix 1839-1842 och gick till sjöss 1869, Amanda f. 1828
som var piga och flyttade ut ur församlingen 1861 men kom till
baka från Stockholm 1868 och sedan flyttade till Umeå 1869, Nils
Petter (1831-1881) som gick i Abraham Haeggströms skola 1838, i
Finland 1839-1853, var sedan garvargesäll och garvare och bosatt i
Storkåge, Skellefteå stad, Umeå, Sundsvall, Kusmark, Kyrkobordet
samt Skellefteå stad, Emma (1833-1876) som var gift med bonden
Gustaf Johansson och makarna bodde på Kyrkobordet, Morön
och Hedensbyn, samt slutligen Gustaf f. 1835 som var arbetare
och bosatt i Storkåge, Kusmark och Skellefteå stad.
Tullvaktmästaren Erik Wilhelm Lundgren (1795-1862) som var
inflyttad från Umeå tjänstgjorde 1827-1843. Han bodde i Byske
1827-1830, i Storkåge 1830-1839 och i Furunäs 1839-1843. Han
var gift med Anna Persdotter (1801-1884), och makarna hade bar
nen Anton (1820-1863), Johan (1822-1852) som var sjöman och
drunknade i Roslagen, Mauritz f. 1825 som var sjöman, Carl f.
1828 som var sjöman och försvann till sjöss 1875, Wilhelmina
(1831-1831), Ulrik f. 1832 som var tullvaktmästare i Ursviken,
Wilhelmina (1835-1901) som gift sig med torparen Per Persson
Wiklund i Bodan, August f. 1839 som blev bonde i Frostkåge samt
Anna (1843-1857).
Nästa ort som fick tullbetjäning var Ursviken. Här fanns tull
vaktmästaren Lorents Anton Dyhr (1805-1866) åren 1843-1866.
Han var född i Öjebyn i Piteå socken och son till häradsskrivaren Johan Olofsson Dyhr. Han växte upp i Lövångers socken, och
sedan flyttade han till Burträsk socken, där han var borgare och
sadelmakare och bosatt i Abyn. Lorents Anton Dyhr var gift med
Anna Maria Tjernström (1809-1870), och familjen flyttade 1843
till Skellefteå socken. Makarna hade barnen Johan Wilhelm Dyhr
(1831-1876) som flyttade till Stockholm 1848 och 1862 var juvelerare i Kristinestad i Finland, Maria Carolina (1833-1920) som flyt
tade ut ur socknen 1847 och 1861 fanns i Umeå, Sofia Albertina
Dyhr (1836-1900) som gifte sig med sågarbetaren Erik Edmark i
Ursviken, Carl Anton Dyhr f. 1838 som var sjöman och försvann
ur kyrkböckerna 1875, Clara Lovisa (1840-1867) som flyttade till
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Stockholm 1857 och avled som gift i Björneborg i Finland, Gustaf
Amandus Dyhr (1842-1919) som försvann ur kyrkböckerna 1875
och det sades att han vistades i Sundsvall, Emma (1845-1856) samt
Robert Hellgren f. 1847 som var tullvaktmästare och handlare och
1880 utflyttad till Mo församling. Maria Carolina var 1870 gift
med kapellpredikanten och skolläraren Isak Bexelius i Holmsund.
Gustaf Amandus bodde från 1873 i Sköns församling vid Sundsvall
där han var arbetare. Lorents Anton Dyhr var en bror till färgaren
August Dyhr i Ytterstfors.197
Under åren 1866-1879 bodde Robert Hellgren i Söderhamn och
Sundsvall. År 1880 var han handlare i Mo och åren 1890-1900
handlare i Sundsvall. Johan Wilhelm Dyhr var 1852 juvelerarelev i
Stockholm när han fick ta emot ett arv efter Olof Olofsson i Gammelbyn i Burträsk. Han bodde i Kristinestad 1858-1866, i Stock
holm 1866-1874, och flyttade sedan till Morby Lammas vid Esbo
intill Helsingfors där han var lanthandlare. När dottern Emma
dog 1856 fick Lorents Anton Dyhr 25 riksdaler riksgälds i arv från
barnens förmyndare Johan Petter Wikström på Ytterursviken 4.
Anna Tjärnström hade varit gift tidigare och hade sonen Adam
Ulrik, som hade bonden Johan Fredrik Burvall i Åbyn i Burträsk
socken som förmyndare. År 1848 fick Anna Tjärnström ett arv
som uppgick till 458 riksdaler, 44 skilling och tre runstycken riks
gälds. Hon hade nio barn och summan skulle därför fördelas i nio
lotter. Samma år är bonden Johan Petter Wikström förmyndare till
familjen Dyhrs underåriga barn. Ibland lämnar Johan Petters bror,
handelsmannen Nils Wikström, ut varor till familjen som Johan
Petter sedan betalar. Någon gång är det handelsmannen Johan
Lindberg som lämnar ut varor.
År 1849 skrev Lorents Anton Dyhr till häradsrätten och berättade
att hans ringa inkomster försatte honom i den bekymmersamma
belägenheten att kunna försörja hustru och sex små barn. Han
ville nu använda räntan av ett arv som han hade innestående hos
bonden Johan Petter Wikström i Ytterursviken till barnens upp
fostran. Arvet uppgick till 450 riksdaler riksgälds. Dyhr ville att
arrangemanget skulle gälla tills det yngsta barnet blev 15 år gam
mal. Samma år fick Lorents Anton Dyhr motta 15 riksdaler riks-
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gälds i arv efter hustruns morbror bonden Olof Olofsson i Gammelbyn i Burträsks socken. Ar 1854 fick familjen ytterligare ett arv
efter Olof Olofsson, då man lyckats driva in hans fordringar. Arvet
uppgick till 55 riksdaler, 18 skilling och åtta runstycken riksgälds.
Lorents Anton Dyhr drunknade 1866 i Bureälven.
Carl Anton Dyhr var jungman 1857 och kallades då Dybrson. Han
hade fått en skada strax över handleden på vänstra handens insida
samt på handen på samma sida, vilket intygades av läkaren J.D.
Lindström. Skadan innebar att fingrarnas böjmuskler förtvinade
och skulle vara ett stort hinder vid handarbete. A.M. Stenberg på
Sunnanå, som var Dyhrs skyldman, yrkade på att hans förmyn
dare Johan Petter Wikström skulle hjälpa Dyhr: från arvet efter
morbrodern skulle Dyhr kunna få ett bidrag till kläder. Kläderna
behövdes till den sjötjänst som Carl Anton Dyhr tänkte försöka sig
på att fullfölja. Carl Anton Dyhr skrev till förmyndaren Johan Pet
ter Wikström vid ett tillfälle och bad att modern skulle få behålla
återstoden av hans arv:

”Herr Wikström Wargod och Låt mamma Erhålla dett Lilla
återstående af min arf, varvid mamma Skal Lemna qvitto i
mitt Namn C.A. Dyhr”.
I Ursviken arbetade tullvaktmästaren Olof Svensson f. 1827 i Själevad åren 1869-1876. En son var maskinisten Adolf Willehad Svens
son, som 1880 flyttade ut till Njurunda. Tullvaktmästaren eller
tullroddaren Ulrik Lundgren f. 1832 från Storkåge tjänstgjorde i
Ursviken 1870-1900.
KAPTENER
En aktiv skeppare i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet
var Mattias Boman i Bäck och Bureå. År 1783 stämde byamän
nen i Yttervik Mattias Boman i Bäck för att han hösten 1782 i
Stockholm hade låtit lasta byns haxe så full att en del av bybor
nas egna varor hade blivit skämda. Byborna ville nu ha ersättning
av Boman. Besättningen hade på grund av trängsel inte kunnat
ta hand om varorna på rätt sätt. Under seglatsen hade haxägarna
förlorat seglen i hårt väder, vilket hade berott på att Bomans varor
hade tagit bort utrymme för att hantera seglen. Mattias Boman
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hade visserligen lov att skicka med lite eget gods på haxen. I Stock
holm hade han lastat på 80 lispund hampa, några lispund skeppsdrev, 15 lispund lin, fem tunna säckar med spannmål, bultjärn och
stångjärn som vägde lika mycket som lasten på en skötbåt eller
fyra skeppspund samt en till två tobakskistor.
Innan rättegången gjorde Boman upp med alla bönder utom två
vilka han ersatte med 3 riksdaler och 16 skilling vardera. En av
bönderna som fick ersättning av Boman var Jon Persson som hade
haft ombord vardera ett lispund kli och hampa. De hade förvarats
i en tunna som hade förstörts av den hetta som orsakades av den
hampa som låg ovanpå. Eftersom hampan låg under annat gods
hade den inte kunnat flyttas undan. En mindre del hade även ska
dats av vatten. På haxen tjänstgjorde Lars Hellberg och Anders
Danielsson. Men två personer hade inte fått ersättning, och dessa
fullföljde målet mot Boman, vilken blev dömd att betala ersätt
ning.198
Mattias Boman i Bureå sålde den 5 januari 1803 galeasen Catha
rina till handelsmannen Johan E. Öhman i Piteå stad. Skeppare på
fartyget var Mats Andersson Öhman, och köparen tog över kon
traktet med skepparen. I november 1802 hade skepparen Öhman
deltagit i bärgning av skeppet Betai.1991 mars 1803 låg Catharina
på Köpenhamns redd.
En skeppare eller kapten som tjänstgjorde under andra halvan av
1800-talet var Johan Fredrik Holmberg (1817-1892), som bodde
i Yttervik. Han var en son till fältjägaren Fredrik Dunder (17971845) i Drängsmark och Stina Ransberg (1789-1842) som var född
på Kyrkobordet. Johan Fredrik Holmberg började som sjöman,
och blev sedan skeppare eller kapten. Han ägde ett torp i Yttervik.
Holmberg var sedan 1844 gift med Maria Åberg (1822-1888) från
Morön. Maria Åberg arbetade 1840-1843 som bodpiga, troligen i
en handelsbod på Körran. Makarna fick barnen Johan (1846-1875),
Maria Holmberg f. 1848 som bodde i Stockholm 1869-1873 och
senare gifte sig med varvsbokhållaren och faktorn August Ekman,
Anna 1850-1856, Hilda Holmberg f. 1852 som var lärarinna samt
bosatt i Yttervik och Bureå, Per Holmberg f. 1854 som var sjöman
och försvann 1880 ur kyrkböckerna, Olof Fredrik Holmberg f.
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1857 som var maskinist samt bosatt i Yttervik och Bureå, Marga
reta (1859-1885), August Holmberg f. 1861 som var tullvaktmäs
tare samt bosatt i Yttervik och Ytterstfors, samt Fanny f. 1863 som
sannolikt var döpt efter fartyget Fanny och 1888 flyttade till Piteå.
Johan Fredrik Holmberg var kapten på Fanny 1856-1877. Redare
för Fanny var 1856 Seth Michael Franzén, 1858-1864 Didrik Geb
hardt, 1866-1873 Johan Lindberg samt 1877 L.U. Larsson.
NÅGRA KAPTENER I KÅGE
Mattias Wilhelm Steinwall (1780-1851) bodde i Storkåge från 1822
och var kapten och handlare och formellt borgare i Öregrund för
att kunna bedriva handel utanför en stad. Han betalade dit en
avgift varje år, så kallad kontingent och kallades därför kontin
gentborgare. Mattias Steinwall byggde även ett antal fartyg och
var aktiv när det gällde att skaffa skeppsvirke från byaskogar.
Mattias Steinwall var gift med Anna Norlund (1789-1827) som var
född i Byske. Makarna hade barnen Stina Holmbom (1801-1842)
som var en fosterdotter och egentligen dotter till bokhållaren Lars
Holmbom, Anton (1808-1851) som bland annat bott i Uppsala
och Stockholm en tid, Anna f. 1809, Anna (1811-1871) som var
gift med kaptenen och skeppsbyggmästaren Johan Sandström d.y.,
Helena f. 1813 som enligt fadern hade ett så svårt lynne att hon
inte kunde leva tillsammans med någon man, men hon blev gift
med hornblåsaren, skomakaren och tidningsutgivaren Per Anton
Boman på Kyrkobordet, Matilda (1815-1856) som var gift med
kaptenen Joakim Sandström, Carolina (1816-1855) som gifte sig
med kaptenen Erik Conradsson, Wilhelmina (1817-1817), Wilhel
mina f. 1818 som dog som ung, samt Mattias (1820-1822). Mattias
Steinwall gifte om sig med Carolina Ekholm f. 1797 som var född
i Timrå och flyttade in till socknen 1831. Makarna fick barnen
Fredrika f. 1832 som gifte sig med häradshövding Johan Julius Ros
och makarna flyttade 1858 till Östersund, samt Leonard f. 1834
som var handlare och utflyttad 1861 till Stockholm. Mattias Wil
helm Steinwall ägde 1825 Bergsbyn nr 8 som var på 5/16 mantal.
Mattias Steinwalls dotter Carolina (1816-1855) gifte sig 1839
med kaptenen Erik Conradsson (1805-1875) från Åryd i Blekinge.
Makarna flyttade 1843 in till Kåge från Göteborg. De ägde Stor
kåge 10, som var på två tunnor och fyra skäl i skatt, en gård som
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tidigare ägdes av Mattias Steinwall. Makarna hade barnen Axel
(1840-1891) som var kapten och handlare, Eugen Gottfrid f. 1842
som var student, Rickard f. 1844 som 1867 flyttade till Stock
holm, Carolina Isabella f. 1845 som med sin make bokhållaren
Algot Rönngren flyttade till England 1871, Clas Ernfrid (18471858), Thekla (1848-1849), Fredrika (1849-1849), Anna (18501851), Pontus f. 1851 som flyttade till Sölvesborg 1868, Fredrika
f. 1853 vilken flyttade till Ronneby 1875, Carl Sigfrid f. 1854 som
var styrman i Kåge, samt Knut f. 1855 som var handelsbiträde och
utflyttad 1877 till Mariefred.

Foto 42. Skutan Föreningen, som ägdes av en förening i Storkåge.
Skepparen, sågverksägaren och handelsmannen Erik Brännström
(1778-1838) var född på Kusmark 8 och flyttade till Storkåge
1807. Han var gift med Sara Degerman (1793-1871) som var en
dotter till skepparen, sågverksägaren, handelsmannen och riks
dagsmannen Lars Samuelsson Degerman i Degerbyn. Makarna
hade barnen Erik Brännström (1815-1877) som var skeppare,
Erika (1817-1856) som var gift med kronolänsmannen Johan Fred
rik Enberg, Carl (1819-1872) som var styrman och 1868 utflyt
tad till Burträsk, Amanda f. 1821 som dog som barn, Ingeborg
(1822-1900) som gifte sig med bonden Johan Johansson Marklund
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i Kåge, Nikanor (1823-1852) som var student och bosatt i Stock
holm ett tag, Amanda f. 1825 som gifte sig 1855 med skolläraren
och inspektören Lars Albrekt Flygt och makarna flyttade samma
år till Offerdal, Christoffer f. 1826 som flyttade till Stockholm
18^5y Helena (1828-1907) som gifte sig 1855 med inspektorn Karl
Oskar Ortman och makarna bodde senare i Skellefteå stad, Wil
helmina f. 1830 som gifte sig med sjökapten Frans Håkansson och
makarna bodde i Storkåge och Skellefteå stad samt flyttade 1876
till Göteborg, Josefina (1831-1883) som gifte sig med assistenten
vid telegrafen och läroverkskollegan Gustaf Edén som senare blev
komminister i Skellefteå och bosatt på Prästbordet, August f. 1833
som flyttade till Luleå 1854, Eufrosyna f. 1835 som flyttade till
Nederluleå 1875, samt Olivia (1836-1837).
1 familjen fanns två barn som Sara Degerman hade före sitt äkten
skap, Lovisa f. 1811 som gifte sig med handelsbokhållaren Mattias
Vincent och makarna flyttade 1839 till Nysätra, samt Lars (18131876) som var skeppare i Kåge och gift med Sara Andersdotter.
Erik Brännströms hem beskrivs under samtiden som mycket för
möget och gästfritt. Abraham Hæggstrôm berättar att hans hustru
Anna Margareta Renhorn besökte Brännströms 25 februari 1836
och blev väl undfägnad. Hon fick dessutom till skänks två skål
pund kaffe och socker. Abraham blev bjuden till Erik Brännström
för att fira hans namnsdag den 18 maj 1838. Familjen ägde Stor
kåge 8, som var på två tunnor och tre skäl, och en del ur Storkåge
2 som var på en tunna.
Sonen, skepparen Erik Wilhelm Brännström (1815-1877), var kap
ten. Han var gift med Christina Grönlund (1817-1866) från Kåge
och makarna hade barnen Eric (1840-1840), Sara (1841-1885) som
var gift med bonden, skomakaren och inspektorn Johan Lindholm
i Kusmark, Margareta Brännström f. 1843 som flyttade ut ur sock
nen 1859, Erik (1844-1851), Clara (1846-1898) som var piga och
syjungfru, Lovisa f. 1848 som flyttade till Umeå 1868, Johanna f.
1850 som bodde i Finland ett tag och var lärarinna samt senare
gift med Johan Forsberg i Boviken, Kristina f. 1852 som var lära
rinna och senare gift med arbetaren Anton Steinwall i Kåge, Hulda
(1857-1859), Hulda f. 1859 som var piga samt Johan (1863-1889)
som var sjöman och omkom genom drunkning.
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Carl Petter Brännström (1781-1838) från Kusmark 8 som var bror
till Erik Brännström flyttade 1816 till Storkåge. Han ägde redan
1807 en skuta, ålandsgaleasen Två Bröder med vilken han bedrev
handel tillsammans med brodern Jonas Brännström (1775-1857)
som bodde i Kusmark. Jonas var skeppare och Carl Petter styr
man. Galeasen förliste utanför Härnösand 1808, och bröderna fick
avstå all sin egendom till de personer som ägde lasten. Skutan var
nämligen inte fullt betald. Carl Petter fortsatte att arbeta på sjön
och ägde sedan ett hemman i Storkåge, andel i Holmfors såg och
en aktie i Brunnsanläggningen på Prästbordet.200
År 1828 hade Carl Petter Brännström fem kor och en häst samt
sysslade med salpetersjudning. Under tiden i Kåge kallades Carl
Petter kapten och kofferdiskeppare. Han var gift med Stina Hedqvist (1793-1833) från Piteå socken, som tidigare varit piga och
hushållerska. Makarna hade barnen Robert f. 1826 som 1842 flyt
tade till Stockholm, Carl (1828-1833), Johan (1830-1831), pojke
(1832-1832), pojke (1833-1833) samt Carl Oscar Brännström f.
1833 som var delägare och flyttade ut från socknen 1857. Stina
Hedqvist dog i barnsäng 1833.
REDARE
Johan Marklund (1824-1898) som var patron vid Bureå såg och
hans svärfar på gården Anderstorp i Hedensbyn Johan Hällberg
(1797-1874) som var redare och ledare för Hällbergs handelshus
samarbetade såväl med rederiet som med andra affärer. I rederiet
ingick även Gyllengahm, sågverksägaren Fahle Marklund i Renbergsvattnet (bror till Johan Marklund), handelsmannen Abraham
Ruth, samt handelsmannen och ägaren till stadens bryggeri Olof
Christian Häggbom.
I augusti 1869 skrev Johan Hällberg d.y. (1826-1893) till sin svåger
Johan Marklund, och berättade att hans far Johan Hällberg d.ä.
ansåg att briggen Junior borde gå till Stockholm om det gick att
ordna en frakt dit. Från Stockholm skulle det ha varit god tillgång
på frakter. Men om Johan Marklund hellre ville att fartyget skulle
gå på Östersjön så ville inte Hällberg d.ä. lägga hinder i vägen.
Rederiet hade ännu inte bestämt var man skulle köpa spannmålen
för vintern.
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Foto 43. Patron Johan Marklund (1824-1898) var en kraftfull ledare för Bureå
sågverk och tillika redare.
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Foto 44. Sjökapten Anton Hällberg (1828-1881).
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Anton Hällberg skrev den 7 augusti 1869 till sin svåger Johan
Marklund och berättade att han nu hade kommit till Stockholm
med briggen Johan. Han låg i Stadsgården och höll på att lossa
brädlasten som han hade sålt till en snickare på Södermalm. Resan
till Stockholm hade varit lång på grund av motvind och tjocka.
Anton Hällberg berättade för Johan Marklund priser på alla typer
av spannmål. Anton Hällberg tackade Johan Marklund för den
trevliga samvaron i Bureå, och sade att han hade hans brev och det
telegram där Johan Marklund återkallade beställningen på tapeter.
Den 24 augusti 1869 skrev Johan Hällberg d.ä. till Johan Mark
lund och berättade att han fått underrättelser från Hamburg att
briggen Segler, som de hade talat om att köpa, var såld till ett pris
av 12 100 mark, men det fanns en möjlighet att fartyget kunde
säljas igen. Hällberg säger att de kunde tänka sig ge 13 000 mark
och ville veta om Marklund var med på affären och hur hans bror
Fahle Marklund och Gyllengahm ställde sig till affären. Hällberg
hade skrivit till en kapten Jansson och erbjudit honom platsen som
befälhavare.
Två dagar senare skrev Johan Hällberg d.ä. till Johan Marklund
d.ä. och bekräftade att han hade tagit emot två skrivelser och
att han sände 2 000 riksdaler med målaren Dahlberg. Hällberg
berättade att han hade haft kontakt med kapten Jansson som ville
komma i Hällbergs och Marklunds tjänst som befälhavare på brig
gen Segler. Jansson berättade att ett bolag hade tankar på att köpa
fartyget Tuspan och att anta Jansson som befälhavare, så därför
ville han inte avsäga sig sin nuvarande tjänst förrän Hällberg och
Marklund bestämt sig.
Kapten Magnus Adolf Jansson (1835-1884), som var född i Ska
nör, arbetade på briggen Tuspan som 1869 ägdes av redaren Jöns
Petter Sellberg i Skellefteå. Jansson bodde i Ytterstfors 1860-1884.
Jöns Petter Sellberg (1834-1870), som var född i Sundsvall, bodde
1859-1870 i Skellefteå, där han var skeppsklarerare och vice kon
sul. Johan Hällberg ville att de skulle komma fram till ett beslut i
frågan och även höra efter med Gyllengahm och Fahle Marklund
vad de tyckte i saken. Hällberg skrev att Häggbom och Ruth var
positiva till affären.
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Foto 45. Briggen Tuspan som ägdes av Skellefteå rederiaktiebolag 1868-1875
såldes sedan till Göteborg. Fartyget var byggt i Bremen 1848.

Johan Marklund var även ägare till skonerten Anna, som stod under
befäl av Martin Holmström från Innervik som sedan bosatte sig i
Fällan i Lövångers socken. Holmström och skonerten Anna frak
tade även andra varor än sågat virke från Bureå. Enskilda personer
gjorde affärer med Martin Holmström och Johan Marklund. Per
Vännström i Bursiljum sålde den 6 december 1867 ett lass plank
för sju riksdaler och 27 skilling. Han tog ut en riksdaler i kontan
ter. Den 14 december levererade han ett nytt lass för sex riksdaler
och 83 skilling och ett annat lass för sju riksdaler och 47 skilling.
Vännström tog ut en matta mjöl för 50 riksdaler. Den 8 januari
1868 sålde Vännström på nytt ett lass plank för åtta riksdaler och
åtta skilling och tog ut två riksdaler och 25 skilling för skjuts.
Den 24 juli 1869 skrev Martin Holmström i ett brev till Johan
Marklund att han skickade över fraktsedlar och packningslängder
över tjäran och pärman (brunt tjärvatten använt till garvning) men
inga över de fem tomfaten, men dessa skulle Albom få enligt avtal.
Först dagen innan hade Skogner skickat en person, Burlin, till far
tyget, så nu var lasten inne förutom 60 tunnor tjära som skulle
hämtas på Gumbodaholmen i Nysätra socken. Martin Holmström
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kunde inte komma ut ur Kallviken, eftersom det blåste sydlig vind
och var tjocka. Men snart skulle vinden slå om. Holmström berät
tade att det hade varit svårt att ligga inne i Kallviken eftersom det
blåst ”på vind” varje dag. Holmström var nöjd att han kunnat få
tjära till last, eftersom han endast hade kunnat betinga sig 75 öre
per tunna.

Foto 46. Kallvikens hamn 1931. Foto: Norra Västerbotten.

Den 22 augusti 1869 hade Martin Holmström kommit till Stock
holm med skonerten Anna efter många besvär. I ett brev till Johan
Marklund skrev han att han helst skulle vilja lämna fartyget i
Stockholm, men han hade ingen som ville köpa henne. Att lämna
Anna i Stockholm vore ingen lösning, eftersom det skulle kosta
pengar, så därför skulle Holmström föra hem fartyget om han
kunde få någon last. Holmström skrev även att styrmannen Lind
gren som legat sjuk på nerresan nu mådde lite bättre.
Den 29 september låg Martin Holmström i Kallviken och skulle
på nytt segla till Stockholm. Han skrev att han hade lastat den
tjära och pärma som fanns för Johan Marklund, Skog, Österlund,
Burman och P. Bergman. Holmström bifogade konossement och
packningslängd. 50 tunnor tjära var ännu inte packade. Holm-
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ström var beredd att segla om bara vinden medgav detta, men
vinden varierade och var just nu sydostlig. Holmström hade inte
något brev som rörde skutans vidare öden, men han ville ha ett
besked i Stockholm.
Redarna var förutom sjöfarten även verksamma med handel och
skogsaffärer. Carl Hallberg skrev i juni 1869 till sin svåger Johan
Marklund och frågade om denne var skyldig pengar till bonden
Anders Gustaf Hällgren i Orrträsk. Om det var så ville Hällberg
uppbära pengarna.201
DET SANDSTRÖMSKA HANDELSHUSET
Början av 1800-talet kännetecknades av ett uppsving för skeppsbyggeri och handel i Norrland. En ledande skeppsbyggmästare i
Skellefteå var Johan Sandström (1781-1841), som år 1810 flyttade
in från Hortlax i Piteå socken. Han tillhörde en släkt som i flera
generationer byggt fartyg. Johan Sandström bodde först i Kåge och
sedan på Norrböle, men köpte 1816 herrgården Karlgård, som låg
mellan Sunnanå och Sörböle.
Han anlade vid Karlgård, på stranden av Skellefteälven, ett skepps
varv som blev ledande i bygden. Han fick beställningar från ett
stort geografiskt område, bland annat Stockholm, Gävle, Göte
borg, Malmö och Köpenhamn. Varvet gav tydligen inkomster
till många personer i bygden. Fartygen sattes samman på varvet,
medan ämnen och knän köptes in från enskilda personer.
År 1823 ville James Dickson i Göteborg beställa ett fartyg på
200 läster från Johan Sandström, men Sandström hade för tillfäl
let inget virke till bygget. Dickson svarade i ett brev av den 29
oktober att om Sandström fick fram virke i framtiden så var man
fortfarande intresserad av en beställning, och skulle man komma
överens kunde Dickson tänka sig ett förskott. Men allt virke som
skulle användas till ett skepp skulle först godkännas av Dicksons
skeppare. Dickson var inte intresserad att köpa den brigg på 80
läster som Sandström erbjudit honom.
År 1825 gjorde Johan Sandström en förfrågan om att få köpa
ekvirke från Johan Wirström på Skarpö, som sannolikt ligger i
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Stockholms skärgård. Han fick ett svar den 16 maj där det sade
att den tiden på året ville ingen hugga ek, eftersom träden växer
på ängar. Men Wirström hade möjlighet på 50 träd, som Sand
ström kunde få se vid sin ankomst dit. Eken höggs för det mesta
på vintern på grund av körslor och risning. Priset var två riksdaler
banco per träd och dessutom skulle köparen bekosta huggare och
nedkörning av träden till hamnen. Priset som Stockholms varv
betalade var tre riksdaler. Wirström bedömde det som att någon
kvartersman som ledde huggningen inte skulle behövas. Det skulle
bli billigare om någon från besättningen från fartyget hjälpte till
med huggningen. Johan Sandström skrev ett svar som skickades
med kapten Grund den 4 augusti samma år.202 Johan Sandström
hade byggt ett fartyg till kapten Grund, enligt en odaterad hand
ling i Karlgårdsarkivet.
År 1825 köpte Johan Sandström skattehemmanet Bäck nr 4 på
12/64 mantal. Sannolikt köpte han hemmanet för att få tillgång
till skeppsvirke.
Under februari och mars månader 1826 levererades skeppsvirke
från skogarna vid Gummark av 30 personer.
År 1828 bad Johan Sandström om offert på tågvirke från repslagaren Johan Bäckström i Umeå stad, till de skepp han byggde
denna vinter. Arbetskostnaden var tio riksdaler riksgälds per famn
för grövre sorters tågvirke. Johan Sandström hade ett gammalt
skeppsinventarium som skulle användas till uppslagsgods, det vill
säga de gamla repen skulle sönderdelas och användas till platting
(flätade kabelgarn som användes till sejsningar, dels till klädning
mot skamfilning, packningar osv.), sjömansgarn, mattor m.m. Om
Sandström hade sjömän som kunde slå upp repen och knopa dem
så var detta bättre.203
År 1839 fick Johan Sandström ett brev från A. Westerberg i Göte
borg, som skrev att han hört att Sandström hade flera fartyg under
byggande på varvet. Han undrade nu om det bland dessa fanns
till salu något fartyg på 150-200 läster som var ämnat till bark
skepp och som bestod av grov och mogen furu. Skeppet skulle vara
försett med goda starka kopparnaglar och tillräckligt antal furu
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naglar. Inga järnbultar eller spik skulle vara ditsatta åtminstone
under berghultet (en tjock bordläggningsgång, som på träfartyg
anbringas i lastvattenlinjen). Westerberg ville vidare veta fartygets
dimensioner vad gällde längd, bredd, djuplek i rummet, om farty
get var tättimrat eller endast försett med fasta stöttor av timmer,
om fartyget hade dubbel back (ett mindre halvdäck längst förut
på ett fartyg över huvuddäcket), om fartyget var skarpt eller flackt
byggt, hur många mellandäcksbalkar som finns, om rummet var
försett med hangarknän eller vinkel- och järnknän, dimensioner
på masterna, priset per läst bil- och bordfärdigt.204
Vid sidan av verksamheten som skeppsbyggmästare drev Sand
ström även ett handelshus. Han var bland annat kompanjon med
grosshandlare C G Hallenborg i Stockholm och James Dickson i
Göteborg.
År 1818 hade Johan Sandström en brigg som stod under befäl av
Östen Sandberg, som under hösten lossade lasten i Stockholm och
avtacklade fartyget under 11 arbetsdagar. Då återstod 14 tolfter bräder som lossades vid Sillhovet. Därefter skulle detta parti
levereras till fem beställare. När fartyget kom till Sillhovet, blev
besättningen orolig och i synnerhet styrmannen, som bland annat
kritiserade maten som bestod av kött och ärtor, som han kallade
för svinmat. Den enda person ombord som Sandberg hade någon
hand med var Lundström, som möjligen var inspektorn vid Bränn
fors såg i Åbyn. Sandberg skrev i sitt brev att han aldrig hade sett
någon sådan besättning.
Fartyget låg tydligen i Stockholm under vintern medan Lundström,
styrmannen och kocken reste iväg, sannolikt hem. När Lundström
reste, lämnades räkningarna in till en Wallenborg. Östen Sandberg
skickade en felaktig räkning till Johan Sandström, men hade efter
en tid upptäckt felet tack vare Wallenborg. Wallenborg kan ha
varit en samarbetspartner med Johan Sandström. När kocken och
styrmannen reste iväg hade någon av dem tagit Wallenborgs säck
och Sandbergs nya bordduk av smärting (grov bomullsväv). Östen
Sandberg hade tillsyn över fartyget under vintern för att hålla
undan tjuvar.205
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Den 30 maj år 1821 hade kapten Forsberg, som arbetade åt gross
handlare Hallenborg, varit och hämtat virke som Johan Sandström
ägde på Holmön. Partiet uppgick till 204V2 tolfter sju alnars långa
och en tums tjocka bräder, 28 Va tolfter tio alnars och tre tums
samt SVi tolfter. Summan uppgick till 241 Va tolfter bräder. Den
4 juni fick Johan Sandström ett brev från en Holmöbo som berät
tade att det låg kvar vid Byviken spruckna, ruttna och odugliga
bräder, vilka inte kunde rubriceras bräder utan bakar. Virket som
låg nästan kring hela Byviken låg dels nere i sanden och dels på
stenarna. Virket kunde aldrig användas till annat än takved som
skulle täckas av näver. Holmöbon erbjöd Sandström att köpa par
tiet för att användas som takved på den prästgård som byborna nu
skulle uppföra, och han kunde betala åtta skillingar per tolft.
Åren 1825-1826 bedrev Johan Sandström handel med skonerten
Johannes, som var byggd på Karlgårdsvarvet 1825 och var på 63
svåra läster. Från dessa år finns en odaterad lista på en last på
Johannes som uppgick till 770 tunnor tjära, 18 tunnor pärma, 20
tolfter tre tums och sju alnars bräder, 27 lispund smör, två buntar
vadmal, 50 lispund renhorn, 12 renhudar, tio tunnor lax samt sex
buntar färgat vadmal.
Hallenborg och Sandström ägde åren 1828-1832 skonerten Oscar
som hade byggts 1827 på Karlgårdsvarvet och var på 83,5 svåra
läster. Hallenborg ägde från 1825 briggen Wilhelm på 80 svåra
läster som var byggd samma år på Karlgårdsvarvet. Fartyget hette
år 1825-1826 Robert. Johan Sandströms son Johan var 1832 befäl
havare på fartyget. Sandström och Hallenborg hade affärer ihop
redan 1818.
Tack vare att delar av Sandströms arkiv funnits kvar på Karlgård
sedan dess, kan man i detalj följa firman under en lång tid. I arki
vet, som nu är deponerat på Folkrörelsearkivet i Skellefteå, kan
man se tidiga exempel på vidsträckta internationella kontakter.
På Karlgård kunde Johan Sandström följa prisutvecklingen i olika
hamnar i Europa. Detta kunde ske tack vare personliga kontakter
och priskuranter från olika hamnar. De flesta affärer uppgjordes
via affärsbrev, men Johan Sandström var ofta på resa till Stock
holm och andra hamnar.
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Produkter som skeppades från bygden var främst tjära, bräder,
plankor, bjälkar, men även mindre poster som lappmarksprodukter och vadmal. Johan Sandström var 1841 delägare i Brännfors
såg i Abyn och Holmfors såg i Kåge. Hans fartyg lastade träpro
dukter i Abyn, Kåge, men även på Bockholmen vid Skellefteälvens
mynning. Som returfrakt från södra Sverige togs allehanda varor
som beställts av sockenborna. Det kunde röra sig om spannmål
(korn, råg eller mjöl), fröer, olika sorters sprit, bomull, sill, kaffe,
potatis, brännvin, ärtor och salt. Fartygen anlände till hamnen på
Bockholmen, varefter varorna transporterades med mindre båtar
upp efter älven till Karlgård. Älvtransporterna bör ha varit en
viktig biinkomst för personer som bodde vid älvens nedre lopp.
Sandström seglade inte bara på traden Skellefteå-Stockholm utan
tog andra frakter mellan hamnar i Östersjön, men även bort mot
England och Portugal.
Tabell 7. Personer som rodde varor från Bockholmen till Karlgård vid
några tillfällen 1830 och 1833.
Fartyg

Datum

Roddare

Ort

Wilhelm

1830-06-30

Jonas Johansson

Ursviken

Wilhelm

1830-06-30

Olof Eriksson

Ursviken

Wilhelm

1830-06-30

Jonas Hedberg

Hedensbyn

Wilhelm

1830-06-30

Nils Åström

Tuvan

Wilhelm

1830-06-30

Johan Petter Nilsson

Ursviken

Wilhelm

1830-06-30

Nils Holmqvists dräng

Wilhelm

1830-06-30

Salomon Andersson

Wilhelm

1830-06-30

Hans OI. Hedström

Wilhelm

1830-06-30

Nils Nilsson

Ursviken

Wilhelm

1830-06-30

Anders Furberg

Bergsbyn

Wilhelm

1830-06-30

Abraham Nilsson

Ursviken

Okänt

1833-05-22

Gustaf Wallman

Ursviken

Okänt

1833-05-22

Olof Olofsson

Ursviken

Okänt

1833-05-22

Magdalena Utterström

Furunäs

Okänt

1833-05-23

Olof Olofssons piga

Ursviken
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Hedensbyn

Fartyg

Datum

Roddare

Ort

Okänt

1833-05-23

Sara Utterström

Klemensnäs

Okänt

1833-05-23

Jon Jonsson

Hedensbyn

Okänt

1833-05-23

Madam Lundström

Gran

Okänt

1833-05-23

Anders Andersson

Hedensbyn

Okänt

1833-05-29

Nils Åström

Tuvan

Okänt

1833-05-29

Anders Jonsson

Ursviken

Okänt

1833-05-29

Johan Petter Nilsson

Ursviken

Okänt

1833-05-29

Jonas Trumpetare

Ursviken

Okänt

1833-05-29

Salomon Johanssons dräng

Furunäs

Okänt

1833-05-29

Nils Wikberg

Okänt

1833-05-29

Jonas Hedberg

Hedensbyn

Okänt

1833-05-29

Sara Utterström

Klemensnäs

Okänt

1833-05-29

Anders Wik

Innervik

Okänt

1833-05-29

Jon Nilsson

Sörböle

Okänt

1833-07-13

Salomon Hedström

Hedensbyn

Okänt

1833-07-13

Salomon Hedström

Hedensbyn

Okänt

1833-07-13

Gustaf Wall man

Ursviken

Okänt

1833-07-13

Lars Johan Dahlberg

Tuvan

Okänt

1833-07-13

Gustaf Lindberg

Hedensbyn

Okänt

1833-07-13

Abraham Nilsson

Ursviken

Okänt

1833-07-13

Sara Utterström

Klemensnäs

Okänt

1833-07-13

Anders Persson

Hedensbyn

Okänt

1833-07-13

Jonas Nilsson

Sörböle

Okänt

1833-07-13

Robert Sandström

Karlgård

Okänt

1833-07-15

Gustaf Wallman

Ursviken

Okänt

1833-07-15

Nils Johan Söderlund

Sörböle

Okänt

1833-07-15

Nils Nilsson

Ursviken

Eva Maria

1833-08-03

Abraham Nilsson

Ursviken

Eva Maria

1833-08-03

Johan Petter Nilsson

Ursviken

Eva Maria

1833-08-03

Johan Svensson

Ursviken
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Fartyg

Datum

Roddare

Ort

Eva Maria

1833-08-03

Martin Persson

Ursviken

Eva Maria

1833-08-03

Gustaf Wallman

Ursviken

Eva Maria

1833-08-05

Abraham Nilsson

Ursviken

Eva Maria

1833-08-05

Salomon Hedström

Hedensbyn

Eva Maria

1833-08-05

Gustaf Wallman

Ursviken

Eva Maria

1833-08-05

Nils Wikberg

Eva Maria

1833-08-05

Sara Utterström

Eva Maria

1833-08-05

Abraham Nilsson

Eva Maria

1833-10-01

Olof Eriksson

Eva Maria

1833-10-01

Nils Eriksson

Eva Maria

1833-10-01

Jon Jonsson

Eva Maria

1833-10-01

Jonas Lind

Eva Maria

1833-10-01

Sara Utterströms dotter

Eva Maria

1833-10-01

Nils Nilsson

Eva Maria

1833-10-01

Olof Eriksson

Eva Maria

1833-10-01

Olof Olofsson

Eva Maria

1833-10-01

Lars Anton Johansson

Eva Maria

1833-10-01

A. Wahlberg

Eva Maria

1833-10-01

S. Hedström

Eva Maria

1833-10-01

J.A. Redenberg

Eva Maria

1833-10-01

Nils Mikaelsson

Hedensbyn

Eva Maria

1833-10-01

Olof Lundström

Ursviken

Eva Maria

1833-10-01

Olof Andersson

Eva Maria

1833-10-01

Gustaf Wallman

Eva Maria

1833-10-01

Jonas Nilsson

Eva Maria

1833-10-01

H. Wikmans hustru

Eva Maria

1833-10-01

Wikberg

Eva Maria

1833-10-02

Lars Johan Dahlberg

Eva Maria

1833-10-02

Jonas Andersson

Eva Maria

1833-10-02

A. Wahlberg
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Ursviken

Ursviken

Tuvan

Fartyg

Datum

Roddare

Eva Maria

1833-10-02

A. Wikman

Eva Maria

1833-10-02

Jon Lind

Eva Maria

1833-10-02

Olof Andersson

Eva Maria

1833-10-02

Gustaf Wallman

Eva Maria

1833-10-02

Jonas Nilsson

Eva Maria

1833-10-02

Nils Wikberg

Eva Maria

1833-10-02

O. Lundström

Eva Maria

1833-10-02

A. Hedman

Eva Maria

1833-10-02

Jonas Nilsson

Eva Maria

1833-10-02

M. Andersson

Böle

Eva Maria

1833-10-02

Lars Johan Dahlberg

Tuvan

Eva Maria

1833-10-02

Jonas Nilsson

Ort

Ursviken

År 1831 skickade bokförläggaren Zackarias Haeggström böcker
till pastor Högström i Skellefteå med kapten Johan Sandström.
Zackarias Hæggstrôm var en bror till Abraham Haeggström på
Johannestorp som omnämns på annat ställe i boken.
I december 1831 förde briggen Wilhelm råg från Lissabon till
Göteborg. Bjälkar betalades bäst i Cadiz i Spanien, och Johan
Sandström hade 1832 tänkt att skonerten Oscar skulle hämta
bjälkar och bräder i Skellefteå för att sälja lasten i Cadiz. Men
grosshandlare Hallenborg avrådde, eftersom priserna hade fal
lit på grund av oroligheterna i Spanien, Portugal, Frankrike och
Italien. En resa till Cadiz skulle bli olönsam på grund av priserna,
men även för att lagren av bjälkar var fulla i Cadiz, och det fanns
ingen returfrakt att få. Hallenborg gav rådet att stanna i Östersjön
och transportera spannmål. Här kan man se att Skelleftebygden
stod i ett direkt beroendeförhållande till internationella händelser
och konjunkturer. Sandström var inte heller begränsad till affä
rer enbart med Stockholmsområdet, utan levererade även tjära till
västkusten.

269

Johan Sandström hade i slutet av november 1833 skickat en räk
ning till Hallenborg på Sandströms del av virket från Brännfors
såg detta år. Johan Sandström var ju delägare i sågen. När Hal
lenborg hade jämfört summan med uppgifter från inspektor Lund
ström vid Brännfors såg, skulle han betala ut summan. Nicanor
Sandström som troligen var befälhavare på briggen Eva Maria
hade kommit till Furusund, och beräknades snart vara i Stock
holm. 250 tunnor tjära hade sålts till James Dickson och avlastats
på skeppet Göteborg som stod under befäl av kapten B Pettersson.
Johan Sandström skulle själv göra upp med Dickson hur pengarna
efter försäljning skulle remitteras. Hallenborg hade för frakten av
tjäran tagit 1 Va riksdaler samt 5 % kaplake och 6 % för assureringspremier. Kapten Forsberg som arbetade år Hallenborg skulle
bli segelklar i veckan, och de varor som Johan Sandström hade

Foto 47. Karlgård år 1948.
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beställt hade redan lastats av. Hallenborg hade svårt att få frakt
till briggen (avser troligen Wilhelm) beroende på den sena årstiden
och att fartyget såg ut att vara dåligt utrustat. Grosshandlare C F
Liljevalch hade lämnat spannmål till huvudlast, men det gick inte
få ut mera än 36 skillingar riksgälds per tunna i frakt. De övriga
som skickade varor med fartyget skulle få betala något mer. Hal
lenborg skriver även att om man skulle ha följt Sandströms rekom
mendation att ta två riksdaler riksgälds i frakt per tunna spannmål,
skulle man inte ha en enda tunna att frakta. Hallenborg fortsätter
att säga att i Stockholm går det inte till som på Sandströms ort, att
man kan sätta priser efter eget godtycke:

”ty här går det ej så till som å Brors ort att man efter eget
godtycke kan taxera, hälst här aldrig saknas reverser, då man
ej will följa billigheten.”
Kapten Abraham Hjort på skonerten Oscar hade skrivit till Hal
lenborg och meddelat att större delen av seglen och tacklaget eller
riggen var söndertrasade av de ideliga stormarna, och han kunde
därför inte ta sig till Stockholm. Hallenborg beordrade honom att
gå till Bergen, där saltet skulle säljas och fartyget repareras samt
seglen och tacklaget ersättas. Nästa vår skulle han försöka få en
last av sill och fisk som skulle transporteras till Stockholm, eller
till den plats dit det lönade sig mest.206
Skonerten Oscar har tydligen seglat på mera avlägsna destinationer. Skonerten seglade i september 1835 till Marseille för att lasta
salt och sedan till New York, därifrån till Mogador (dagens Essaouira) i Marocko, därefter tillbaka till New York, en ny resa till
Mogador, till New York, därefter till Antwerpen, Bergen och S:t
Petersburg. Fartyget kom till S:t Petersburg i augusti 1837.
Sonen Nicanor Sandström (1812-1875) tjänstgjorde 1825 under
kapten Wagner och Schildt, och avsikten var tydligen att lära sig
främmande språk och navigation. Förhållandena ombord var dock
förskräckliga, och Nicanor Sandström kallar i ett brev till fadern
kaptenen för djävul. Fartyget var sannolikt briggen Robert (som
sedan bytte namn till Wilhelm), som ägdes av fadern Johan Sand
ström och grosshandlare Hallenborg. Nicanor Sandström var 1832
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stationerad i Malmö och gjorde en resa till Köpenhamn. Johan
Sandström utarbetade 1833 en instruktion för sonen Johan hur
han skulle bete sig, när han som befälhavare på briggen Eva Maria
kom till Köpenhamn. När han kom till hamnen skulle han låta
lossa skutan skyndsamt och mot kvitto överlämna lasten till Sand
ströms kommissionär J. P. Lange. Sedan skulle Johan d.y. få ut en
liten summa i kontanter som skulle användas till klarering. Han
skulle vidare be om en växel på 2 000 riksdaler, som var ställd till
ett bankhus i Hamburg som Johan Sandström hade kontakt med.
Eva Maria låg i Stockholm över vintern, och besättningen fick
skaffa sig bostad över vintern hos bekanta, samt skulle försöka
få anställning som arbetare. Johan och Nicanor Sandström skulle
försöka få arbete inom handel och bokhållning för att förkovra sig
inom dessa områden. Genom sjöfarten och vinterliggande i andra
hamnar var kontakterna täta mellan Skelleftebygden och andra
delar av Nordeuropa.
Nicanor Sandström hade tillsammans med kapten Johan Petter
Pettersson från Malmö firman Sandström och Pettersson. Firman
ägde 1836 briggen Eva Maria och ägde samma tid Prins Carls varv
i Piteå socken. Firman upplöstes omkring 1840. Aren 1838-1847
bodde Nicanor Sandström på Strömsör och var skeppsbyggmäs
tare på varvet. År 1839 köpte han Stavbäcks nybygge, möjligen för
att använda skogen till skeppsvirke. Nicanor Sandström var även
skeppsbyggmästare på varven Sunnanå, Karlgård samt Alderholmen. Han blev sedan disponent för Johannesfors såg i Klutmark,
där han bodde 1847-1856, och därefter för Lejonströms såg vid
Skellefteå kyrka, där han bodde 1856-1869. Han bodde åren 18691873 i gården Lugnet på Prästbordet. Åren 1873-1875 bodde han i
Skellefteå stad.207
Det är troligen Nicanor Sandström som har skrivit en odaterad
kladd till en skrivelse till generaltullstyrelsen som finns i Karlgårdsarkivet. Han höll på att bygga ett fartyg i Skellefteå, och kapten D.
H. Præst på galeasen Gode Haab hade kommit från Köpenhamn
med inventarier som skulle användas för att utrusta Sandströms
skepp i Skellefteå. Varorna hade förtullats vid Umeå sjötullkam
mare. Ett gammalt segel hade därvidlag blivit felaktigt värderat
som nytt till värdet 2000 riksdaler. I brevet protesterade Sandström
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mot detta och tyckte att det var orimligt med denna dryga tull på
fartygsdelar som togs in från utlandet för att utrusta ett fartyg som
byggdes för en utländsk beställare. Dessa delar skulle sedan följa
fartyget till utlandet. Sandström menade att detta kunde avskräcka
utlänningar från att bygga fartyg i denna trakt, samtidigt som det
försämrade invånarnas välstånd. Sandström säger också att dessa
skeppsinventarier inte kunde erhållas i norra Sverige till samma
kvalitet. Sandström vände sig mot det godtycke som rådde vid
förtullningen. Det gamla seglet hade av Johan Sandström senior,
Johan Sandström och Johan Hällberg samt tullförvaltaren N.U.
Falck värderats till 707 riksdaler.208
En bror till Nicanor är Theodor Sandström f. 1822, som 1842 flyt
tade till Sundsvall. Ar 1846 bodde han i Nordvik i Nora socken i
Ångermanland. Han hade brevkontakt med bokhållaren Anders
Ohlsson, som arbetade åt Nicanor Sandström. Theodor bad att
Anders skulle få ut en fordran av Nicanor Sandström för ”gångskelsningen” som han skulle ta till ett skepp. Han försökte även
få ut andra fordringar, bland annat av brodern Joakim. Theodor
tycks ha haft det svårt med pengar. Han hade lånat 150 riksda
ler riksgälds av Anders Ohlsson, pengar som han dröjt med att
bekräfta att han mottagit. När han väl skrev till Anders Ohlsson
var pengarna redan slut.
LANTHANDLAREN ERIK ERIKSSON I BURVIK
Lanthandlaren Erik Eriksson i Burvik hade i mitten av 1800-talet
slupen Fridmodig med vilken han förde last av tjärtunnor eller
strömming till Stockholm. Omkring år 1852 hade han med sig den
12-årige Olof Dahlbäck som enda besättningsman. Färden gick
bra, och Eriksson lämnade pojken, som skulle vakta fartyget under
befälhavarens frånvaro. Men Erik Eriksson kom inte tillbaka för
rän på tredje dagen och då hade Eriksson bytt fartyg, så det var
bara att flytta över sina saker på en annan skuta samt lasta den
med salt, så var man klar för hemresan. När Erik Eriksson blev
äldre fick han sämre hälsa och lejde en annan skeppare. Den 17
maj 1859 skrev han ett brev till Beda Wiklunds farfar, där han
skrev att han själv hade tänkt resa till staden, men eftersom han
under våren drabbats av frossa tre gånger så vågade han inte företa
sig resan.209

273

Erik Eriksson hade 1850 slupen Freden som var på tio läster, och
han köpte samma år skonerten Tre syskon av garvaren Pehr Mark
lin på Prästbordet. Tre syskon var på 31 läster. Eriksson sålde far
tygen 1852 till Olof Degerman i Degerbyn. Skeppare på Tre syskon
var 1848-1854 Martin Holmström.
NÅGRA UTLÄNDSKA KAPTENERS BREV HEM
Kaptenen H.M. Petersen skrev ett brev den 1 augusti 1863 från
Ursvikens hamn till redaren juridie kandidat G. Caspersen i Ran
ders i Danmark. Petersen skrev att han hade lastat klart och skulle
segla tidigt nästa morgon. Han hade köpt tjära långt över förvän
tan, och hade lastat 875 heltunnor och 150 halvtunnor. Skeppet
skulle gå till Dordrecht i Holland. Allt rymdes inte under däck,
utan en del stuvades på däcket. Totalt fanns 73 1/13 läster tjära på
skeppet.
Nicolai Stephansen som var befälhavare på ett fartyg som låg i
Kåge hamn den 10 juni 1845 skrev samma dag ett brev till redaren
Christian Stephansen i Arendal i Norge. Den sistnämnde var tro
ligen en bror till kaptenen. Nicolai Stephansen hade på fyra dagar
seglat från Stockholm till Kåge, dit han kom för två dagar sedan.
Han hade inne barlasten och hoppades nu få lasta, och räknade
med att vara klar veckan därpå. Lasten skulle bestå av bjälkar som
var mellan 11 och 17 tum tjocka. Kaptenen skriver vidare: ”här är
ingenting märkvärdigt utan ett halv vilt folk”. Intill kapten Nicolai
Stephansen låg briggen Nordstiernen med kapten Pettersen som
hälsade hem till Hammer via redaren. Pettersen hade inne halva
lasten och skulle bli klar efter åtta - nio dagar. Pettersen verkar
också vara anställd av Christian Stephansen.210
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Skeppsbyggeri
Skeppsbyggeriet ökade under början av 1800-talet, men den stora
högkonjunkturen kom efter mitten av 1800-talet, när Bottenviksområdet blev världsledande på området.
Den 31 juli 1804 hölls en syn i Burvik på briggen Fruktan. Farty
get hade byggts på Burviks varv. Fänriken Natanael Hamrén hade
begärt synen, eftersom det fanns brister i boi- och bilfärdigheten.
Ar 1811 fanns det skeppsvarv på följande platser i Skellefteå
socken, enligt militärens rekognosering: Åbyn på västra sidan av
Renholmen, Byske, Kåge (två stycken, varav det ena låg på Bas
tuholmen och det andra vid utloppet av Kågeälven), i Bureå på
Skeppsholmen, samt Bynäsudden i Burvik. På norra sidan av Skä
ret vid Boviken finns markerat en varvsplats på militärens rekognoseringskarta från samma år.
I Boviken fanns ett skeppsvarv under början av 1800-talet. Varvet
nämns i ett domstolsprotokoll från 1813, då bokhållaren Johan
Petter Westling i Lund stämde byborna Natanael Carlström, Nils
Nilsson, Stora Lars Larsson, Jon Larsson och avlidne Jonas Fors
mans änka Britta Olofsdotter. Westling menade att dessa personer
hade tagit virke från varvet år 1810, men han kunde inte bevisa
saken som uppsköts till nästa ting. Westling var representant för
varvet. I målet framkom att landshövdingen Gustaf Edelstam lag
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ligen hade fört bort två skeppslaster med virke från varvet. Bonden
Anders Skog i Myckle och Edelstams dräng hade lagt ihop högar av
gammalt virke och rötter, som landshövdingen sedan hämtade.211
Varvet låg enligt kartan som gjordes i samband med militärens
rekognosering 1811 på ön Skäret, som 1664 och 1704 kallades för
Kapellskär. Den gamla ön är idag landfast.212
År 1824 byggdes ett fartyg på varvet i Boviken, och skeppsbygg
mästare var Anders Jonsson i Hortlax i Piteå socken. Ägare till
varvet var handlaren och kofferdikaptenen Mattias Wilhelm
Steinwall i Storkåge. År 1826 stämdes Steinwall av några bönder
i Tuvan, då de menade att de inte fått full betalning för ett parti
skeppsplankor. De hade huggit virket vid Snäckhamnen, och par
tiet bestod av 80 stycken skeppsplankor samt fyra däcksbjälkar.
Priset var enligt Tuvanborna åtta riksdaler per tolft (12 stycken).
Skeppsbyggmästaren Anders Jonsson menade att plankorna var
fördärvade av ålder och inte kunde användas i bygget, med undan
tag av några plankor som användes till ställningen runt fartyget,
och när det var klart kvarlämnades de på platsen. Jonsson menade
att plankorna var värda tre till fyra riksdaler per tolft. Målet upp
sköts till nästa ting.213
Skeppet som byggdes 1824 torde ha varit briggen Eugenia, som
byggdes i Skellefteå socken och fick fribrev 1825. Skeppsbyggmäs
tare var Anders Jonsson i Hortlax, och skeppets mått var 78,15 fot
lång, 23,10 fot bred och 11,50 fot hög. Djupgåendet var 12 respek
tive 11 fot. Fartyget var på 83 svåra läster. Ägare till fartyget blev
handelsbolaget i Söderhamn Johan Brolin & Son samt P Lundgren
& Son. Fartyget förolyckades 1832.214
År 1812 byggde Johan Hedblad i Bergsbyn en galeas som lastade
69 läster. Han hade tagit virket på byns skog utan att betala stub
bören till övriga hemmansägare i byn. Vintern 1815 högg han på
byaskogen, dels hustimmer och dels sågtimmer som uppgick till
500-600 träd. Samtidigt hade byamännen lämnat tillstånd till
kapten Mattias Steinwall att hugga skeppsvirke på byns skog mot
erläggande av stubbören. Vid rättegången förklarade Steinwall
att han ämnade använda timret för att bygga ett hus till sig själv.
Häradsrätten kunde då inte göra någonting.215 År 1817 fick Mat
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tias Steinwall tillstånd av Bergsbyns byamän att hugga skeppsvirke
till en galeas som hade en 10 Vi famnar rak köl. Steinwall skulle
inte få hugga några plankor förutom ställningsplankor. Han fick
betala 130 riksdaler riksgälds för virket.
Vid Ytterstfors sågverk inrättades skeppsvarv år 1827. År 1828
byggdes ett fartyg som var på 40 Va läster. Vid varvet fanns 14 fasta
arbetskarlar. Varvet fanns på norra sidan av Byskeälvens mynning,
intill mynningen av Byskebäcken.
Grosshandlare Liljevalch i Stockholm byggde år 1833 på Bastu
holmen i Kåge ett fartyg som var på 80 läster. På Karlgård bygg
de Johan Sandström ett fartyg på 80 läster som skulle säljas till
C.M. Möller i Malmö. På lagman Kjellerstedts varv i Gladaviken
i Lövångers socken byggdes ett mindre fartyg för grosshandlare
Liljevalchs räkning.
Många skepp byggdes i norra delen av Skellefteå socken, vid Kinnbäck (på Furuholmen), Avan och Åbyn. Området låg nära Piteå
stad, och borgare i staden och skeppsbyggmästare i Piteå socken
var verksamma i området. Här fanns även kronoskog som låg nära
havet.216
Fartygen sattes samman på varven, medan ämnen levererades av
enskilda personer. Som exempel kan tas Abraham Hæggstrôm som
levererade granknän och täljda plankor till Strömsörs skeppsvarv
på 1830-talet. När ett nybyggt fartyg skulle gå av stapeln, var det
en speciell högtidsdag, då allmänheten kunde bjudas på förtäring.
Abraham Hæggstrôm skriver den 20 juli 1838, när Nils Clauséns
fartyg gick av stapeln i Kåge hamn att det inte vankades någon
förtäring och tillägger: ”den fattige förbigås alltid”. Den 24 augusti
1839 såg Hæggstrôm på när ett fartyg sköts ut på Strömsörs varv.
Att fartyg gick av stapeln nämns flera gånger i dagböckerna under
1800-talet. När Markstedtarnas barkskepp Antoinette gick av sta
peln den 16 juli 1878 nämns detta av Anton Olofsson Degerstedt i
Degerbyn i hans dagbok.
I Yttervik förekom skeppsbyggeri, och varvsplatsen var Tällholmen. Under vintern 1843 hade byborna i Yttervik tagit granrötter
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från byaskogen och skaffat dem till varvplatsen på Tällholmen.
Jonas Stenmark fick den 24 mars samma år som ersättning 32
skilling banco i stubböre.
På varvsplatserna fanns inte många byggnader. Vid Strömsörs varv,
som låg vid Strömsörs gård på Norrböle, fanns 1850 en byggnad
av bräder och res virke som var 18 meter lång, 9,5 meter bred samt
3,4 meter hög till gavelröstet. Byggnaden, som hade brädtak och
stod på knutstenar, användes till skeppsbyggnad. En timmerbygg
nad som var 5,7 meter i fyrkant och tre meter hög användes för att
förvara skeppssmidet. Vidare fanns på Strömsörs gård en smedja
som användes till husbehov samt för en del saker till varvet.217
Som tätning mellan borden i en skuta tog man material från myr
stackar. I dialekten fanns ett särskilt verb maur ’att täta klinkskutor med material från myrstackar’. Barren och övrigt innehåll fick
sugas in med vatten. I Kåge lär Mörviken som uttalas ”maurvika”,
det vill säga Myrviken, ha fått sitt namn av att man där tog myr
stackar till skeppsbyggen.218
Se även om skeppsbyggeri i föregående kapitel om sjöfarten.
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6

Skogen
Skogen började få ett värde under 1800-talet, och flera nybyggare
sökte åren kring 1850 tillstånd från landshövdingen att få sälja
skog från sitt nybygge till sågverk. Nybyggen betraktades som kro
nans egendom, och nybyggarna hade inte rätt att avverka skog för
avsalu. År 1852 ville nybyggarna i nybyggena Högkälen, Villko
ret, Rönnliden, Lövkälen samt Nilsliden, som låg i östra delen av
Jörns socken, avverka skog för att sälja till Holmfors såg i Kåge.
De flesta ville ha tillstånd för avverkning under en femårsperiod.
Nybyggaren i Rönnliden, Olof Persson, ville avverka brandskadad
skog under en treårsperiod. Ansökan motiverades med att nybyg
garna levde i fattiga omständigheter och att skogsavverkningen
skulle bidra till att de kunde klara sig på sina nybyggen.219
Jonas Rönnström i Dalliden i Skellefteå socken ansökte 1844 om
att under tio års tid få avverka så mycket skog som kunde avverkas
utan att äventyra den framtida återväxten. Nybygget ansågs ha en
”oerhörd” skogsvidd i anseende till dess övriga skrala tillgångar.
Synemännen ansåg att 59 mogna träd årligen kunde fällas på
nybyggets 350 tunnland, men eftersom skogen även skulle räcka
till hustimmer så kunde 24 träd säljas. Samma år ansökte Lars
Andersson, som ägde Dalfors och Norrströms nybyggen, att få
avverka och sälja skog under tio års tid. Arealen uppgick till 468
tunnland, och han bedömdes kunna sälja 42 träd årligen.
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År 1844 genomfördes även en syn på nybyggena Västra Valliden,
Björnberget, Bjurfors och Brönstjärn för att utröna hur mycket
sågtimmer som årligen kunde säljas till sågverk. Avverkningen på
dessa nybyggen hade av Johan Sandströms sterbhus uppgivits som
tillhöriga deras grovbladiga såg i Skråmträsk, som man planerade
att flytta till Klutmark och ändra till finbladig såg. Nils Clausén,
som var inspektor på Lejonströms såg, förklarade att timret hörde
till Lejonström, eftersom nybyggarna överlåtit timret dit.
Eftersom synemännen bedömde återväxten som överdrivet liten,
blev det små mängder att avverka för dessa nybyggare.
Under 1800-talet ökade antalet sågverk. Nyholmsfors grovbladiga
såg i Nyholm grundades 1792, och flyttades 1825 till Svanforsen.
År 1833 skrev sågverket kontrakt med byar och nybyggen längs
övre delen av Klintforsån. Kontrakten är likadant formulerade
och inleds med att den som säljer timmer säger att det var ett sätt
att på lindrigaste sätt få tillgång till sågade bräder och golvklovar.
Bonden eller nybyggaren levererade timmer och fick sågade brä
der i stället. Om bonden eller nybyggaren skulle få tillstånd att
sälja timmer till avsalu, ville han ha pengar för att kunna erlägga
kronoutskylderna, det vill säga skatterna. Det var nämligen ett
problem att kunna betala skatterna i dessa missväxttider, då kon
tanter saknades. Några personer som tecknade kontrakt var Olof
Blylod i Sandberg, Anders Eriksson i Malkälen, nybyggarna i Bastuliden och Bastunäs, samt samtliga Bjurvattnets byamän. Timret
skulle levereras vid ett vattendrag, så att det kunde flottas till såg
verket.220
Under 1800-talet skedde en stor förändring med byaskogarna som
under lång tid varit samägda av byborna. I början av 1800-talet
delades skogen upp på byns enskilda hemman. Detta skedde vid
olika tidpunkter i byarna. En konsekvens av att skogen blev priva
tägd blev att man behövde hägna in sitt skifte för att gårdens djur
skulle kunna beta på marken.
De stora finbladiga sågverken som anlades i slutet av 1700-talet
hade kvar sina stockfångstskogar, där de hade tillstånd att mot
stubbören till kronan avverka en viss kvantitet timmer årligen.
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Bureå finbladiga sågverk hade sina skogar längs Bureälvens övre
lopp och vid Risån. Ar 1856 rasade en stor skogsbrand på den
kronoallmänning mellan Rismyrliden, Finnforsån och Blekberget,
som var Bureåsågens stockfångstskog. Sågverket skulle få avverka
den brandskadade skogen, och en syn hölls i december i nybygget
Berget. Synen kungjordes inte bara i kyrkan, utan även i ortens
tidning. 199 träd utsynades på en allmänningstrakt som låg mot
Brönstjärn och vid Finnforsälven och Björnbacken. Området hade
en gång varit stockfångstskog under Bureå sågverk. Träden stämp
lades på så sätt att en del av barken togs bort och en krona med
årtalet 1856 stämplades in. Jakob Lind från Svartlund proteste
rade och menade att han hade begärt att få insyna ett nybygge i
närheten. Protesten avslogs, eftersom Lind inte kunde visa några
handlingar.221
SKOGSARBETE UTANFÖR HEMBYGDEN
Under slutet av 1800-talet blev det vanligt att personer i Skelleftebygden fick arbete i skogen långt bortom den egna hemsocknen.
Mellan januari och mars månad 1896 var följande personer från
Skelleftebygden på skogsarbete i Anttis i Tornedalen:
Tabell 8. Skogsarbetare från Skellefteå i Tornedalen.
N.P. Brännström

Kusmark

Isak Holmbohm

Gravlund

Carl Erik Carlsson

Ålund

Nils Holmqvist

Kågeträsk

Johan Dahlberg

Perstorp

Anders Lindberg

Skellefteå

Johan Ekenstedt

Ålund

Axel Lindgren

Ersmark

Johan J. Enmark

Ersmark

Johan Lundgren

Ålund

P. Eriksson

Häbbersliden

Anders Marklund

Drängsmark

Johan Nilsson

Skellefteå

Andreas Gustafsson Skellefteå

Deras namn finns i en kassabok som tillhörde handlaren Johan
Jatko i Anttis, som ligger vid Torneälven uppströms Pajala. Varor
de köpte var bland annat en havresäck, kaffe och socker.222
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Greta Dahlkvist i Storkågeträsk skriver i sin dagbok, som refereras
på annan plats i boken, den 3 januari år 1899 om bybon Abram
Karlsson som åkte upp till Jokkmokk. Troligen var han där på
skogsarbete.
FLOTTNINGENIBUREÄLVEN
Flottningen kom i gång i Bureälven 1796, när Bureå finbladiga
sågverk grundades. Från mitten av 1810-talet finns det bevarade
i Bure arkiv detaljerade dagsverksjournaler, där man kan följa
arbetet i detalj. Flottningsarbetet i början av 1800-talet visar stora
likheter med hur flottningen bedrevs 100 år senare. För att trans
portera timret över sjöarna används en flotte med ett spel, och
timret ”spelades” över sjön. Mycket arbete läggs ner på att lägga ut
bommar, för att hålla timret från stränderna. Arbetet är uppdelat
mellan flottarna, som följer med timrets väg, och uthållningen där
ofta bönder ansvarar för att timret inte kommer in mot land. För
att förankra bommar behöver man ibland bygga timmerkistor i
älven. Bureälven är märklig som flottningsled, genom att man här
använder sig av samma båttyp som finns i sjöarna, den så kallade
skelleftebygdens insjöbåt samt ekor. I nästan alla andra vattendrag
i Västerbotten har man använt sig av inlandssnipan som flottningsbåt. Bureälven går genom många sjöar och älven flyter fram lugnt
och stilla, varför insjöbåten och ekan är lämpliga.
Flottningen gav kontanta inkomster till befolkningen längs Bure
älven, och blev ett viktigt komplement till andra biinkomster som
tjärbränning, leveranser av ämnen till skeppsbyggeri samt salpetersjudning. För obesuttna som inte ägde skog fanns inte så många
alternativ till att tjäna en kontant ersättning.
År 1816 var Anders Jonsson Melander från Mjödvattnet ”timmer
skrivare” eller flottningsförman längs sträckan från Lappvattnets
kvarn till Bureå sågverk. I dagsverksjournalerna kan man följa
hans och de övriga flottarnas arbetsår. Melander och de övriga
flottarna fick 16 skilling för ett dagsverke på dagen och 12 skilling
för en natts arbete. Melanders arbetsår i flottningen började den
21 mars, när han var till Bureå för att hämta några flottningssaker. Melander återvände till Bureå den 3 april, för att räkna upp
det antal bommar som behövdes i flottningen. Detta arbete pågick
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ytterligare två och en halv dag, och den sista dagen tillbringades i
Mjödvattnet. Den 5 april betalade Anders Melander en riksdaler
till Jonas Falk i Falmark för att han skulle laga den stora båten
som användes i flottningen samt transportera upp den i älven till
det ställe där flottningsdistriktet började. Den 6 april levererade
bonden Olof Isaksson i Mjödvattnet 52 sågstockar, som troligen
skulle användas till timmerbommar.
Melander åkte den 11 april till Lappvattnets kvarn för att mäta snö
djupet. Den 2 maj gick han till Falmark för att ordna med bommar.
Dagen därpå var han i Mjödvattnet och tummade timmer. Den 4
maj var Melander med om att välta timmer ned i kvarndammen
vid Lappvattnets kvarn. Till sin hjälp hade han den i Fljoggböle
bosatte avskedade soldaten Jonas Sjöman, som Melander betalade
kontant. Den 6-7 maj höll Melander på med att laga dammen, och
han budade ihop grannar till sin hjälp. Den 8-9 maj var Melander i
Bureå, men hann även med att tumma timmer i Sjön.
Den 13 maj levererade Melander en syll som var sju och en halv
aln lång och tio tum i fyrkant. Tillsammans med Henrik Olofs
son gjorde han klar den övre bommen i Mjödvattnet. Dagen därpå
lagade Anders Melander en gammal flottningsbåt. Han behövde
spik till båten, så den 15 maj gick han till Bursiljum för att låta
smida spik. Den 16 maj fortsatte han med lagningen av båten.
Den 17-20 maj arbetade Anders Melander vid Lappvattnets kvarn
damm, troligen med att laga dammen. Den 21 maj välte han tim
mer vid Burudden. Först den 22 maj påbörjades flottningen, och
nu arbetade alla dag och natt.
De som hade lovat att vara med i flottningen mellan Mjödvatt
net och Bureå var Olof Jakobssons dräng i Falmark som dock inte
kom, drängen Johan Andersson i Lappvattnet, avskedade soldaten
Jonas Sjöman i Hjoggböle, inhysesmannen Johan Petter Wallmark
i Hjoggböle, inhysesmannen Jonas Landstedt i Hjoggböle som
hade varit guldsmedsgesäll, Per Perssons son i Hjoggböle som inte
kom och började arbeta, Moses Grönborg i Östra Falmark som var
soldat och musiker, Johan Eriksson i Östra Falmark, samt Anders
Olofssons son i samma by.
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Dagen därpå gick Anders Melander till Mjödvattnet för att hämta
mat. Den 24 maj påbörjade man att rensa älven på timmer och
avverkade sträckan ner till bron vid Tjärn. Dagen därpå fortsatte
man ner till Nyängesforsen. Den 26 maj var Anders Melander med
och lagade en bom i Mjödvattnet. Den 28 maj gjorde Melander
ett halvt nattdagsverke med att ro ut timmer från ängarna. Dagen
därefter lagade han en flottningsbom i Mjödvattnet, och på natten
spelade han timmer över Mjödvattsträsket med hjälp av en flotte.
Den 30 maj befann sig flottarna i Mellanån, som ligger mellan
Mjödvattsträsket och Hjoggböleträsket. Under dagen och natten
höll de på med att laga en bom. Dagen därefter fick de ligga och
vänta på bättre väder. På natten mot den första juni åkte de med
flotten över Hjoggböleträsket och spelade timret över sjön. Dessut
om gjorde de vidjelänkar till en bom. Sedan var Anders Melander
med och vaktade en bom under två dagar och en natt.
Så fortsatte arbetet ned längs älven med att göra flottningsbommar. På natten den 5 juni flottade de från Brönsåkern till Forsen.
Dagen därpå skulle flottningslaget dra upp en flottningsbom till
Mellanån. Under natten flottade de ner till Seiet. Nästa dag gick
Anders Melander upp till Nils Östenssons gård och skrev upp
dagsverken. Natten därpå låg man och väntade på vind. Den 8 juni
ägnade man sig åt att laga flottningsbommar och natten efteråt
släppte de flotten från Seiet ner till Forsen. På söndagen den 9 juni
låg arbetet nere, men på natten mot måndagen åkte man med flot
ten från Seiet till Forsen. Dagen därpå gick Anders Melander upp
till Burmans gård för att skriva räkenskaperna över dagsverkena.
Under den följande natten roddes bommen upp till Forsen. På tis
dagen flottades timret nerför Falmarksforsen. Under halva nästa
natt och den följande dagen fick flottarlaget vänta på bättre väder.
På natten mot den 13 juni spelades timret över Falmarksträsket
med spelflotten.
Den 13 juni var Anders Melander till Bodaträsket för att se över
bommen. Natten därpå började flottningen i Östra Falmark (Öst
byn). Nästa dag kom flottningen ner till Falmarksforsen. På sön
dagen den 16 juni låg arbetet nere, och natten mot måndag åkte
flottarna med flotten till Sundet. Under måndagen fick man vänta
på bättre väder. Natten efter den 17 juni samt dagen därpå spelade
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flotten timret över Bodaträsket. Den 18 juni flottades ner till Bur
sjön och på den följande natten spelades timret över sjön. Den 2021 juni sysslade arbetarna med att släppa ner timmer i Sågforsen
vid Bureå finbladiga sågverk vid Strömsholm.
Dessa personer skulle arbeta med själva flottningen, men sedan
arbetade ett antal personer med att göra och lägga ut bommar och
timra stenkistor. Dessa personer fick ersättning av Anders Melander under flottningens gång. Under nedvältningen av timmer i
Bureälven tjänstgjorde extrapersoner.
Olof Isaksson i Mjödvattnet levererade den 6 april 52 sågstockar,
som sannolikt skulle användas till bommar i älven. För detta fick
han 11 riksdaler och åtta skilling. Jon Persson i samma by fick
den 3 april 20 skilling för att han förde den lilla flottningsbåten
från Hjoggböle till Stora bron. Nämndemannen Jon Mårtensson
i Mjödvattnet förde den 10 maj den gamla flottningsbåten från
Hjoggböle till Mjödvattnet. Jon Mårtensson arbetade även med
Henrik Olofsson med att göra två stenkistor. Den ena flyttade de
med dragsläpor och fyllde med sten. Den 10 maj levererade Jon
Mårtensson en ny flottningsbåt med åror och skott (sittbrädor i
båtar). För det arbetet fick han tio riksdaler. Senare i samma månad
levererade han två par åror till stora och lilla flottningsbåten. Och
vid samma tid levererade han till båtshakarna 18 stänger för vilka
han fick en skilling per styck. Henrik Olofsson levererade den 13
maj en syll som var sju och en halv alnar och tio tum lång (cirka
4,70 meter) som spikades på den nya bommen, samt förde ribbor
till den övre bommen i Mjödvattnet. Olof Andersson i Mjödvatt
net och hans dräng gjorde ett dagsverke med att välta ner timmer
vid Lappvattnets kvarn.
Under slutet av juni månad lägger man ut stoppbommar runt Fal
mark, och tar upp bommar längs flottleden. Per Olofssons änka
i Falmark rodde den 25 juni en vidjebom till Granholmen, som
ligger i Falmarksträsket. Även Jon Jonsson i samma by rodde
samma dag en bom till Granholmen. Dessutom rodde han en bom
till Falmarksselet. Hans Svensson i Ytterforsen rodde samma dag
upp en bom till Bodaträsket, och fick efter ackord en riksdaler och
24 skilling. Anders Larsson i Falmark lade ut stoppbommar i Fal-
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mark och i Seiet, och spikade en stoppbom i Sörån. Han rodde
även upp en stoppbom i Falmarksträsket, dessutom drog han upp
ribbor och slog av länkar i Seiet och på flera andra platser. Han
gjorde även en bom kring Timmerselet. Arbetet med stoppbommar
och med att ta upp bommar och ribbor tycks pågå samtidigt i hela
flottningsdistriktet.223
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Sågverk
Under andra halvan av 1700-talet anlades finbladiga sågverk vid
mynningarna av de större älvarna i norra Västerbotten. Brännfors
såg i Abyn fick sitt tillstånd 1760, Lejonström vid Skellefteå kyrka
1780, Ytterstfors vid Byske, Holmfors vid Kåge och Bureå sågverk
anlades alla 1796. Dessa sågar fick även privilegiet att ta virke från
kronoallmänningarna mot erläggande av stubböre.
I början av 1800-talet var de bästa lägena för sågverk redan upp
tagna, det vill säga de som låg vid flodmynningarna, men nya sågar
anlades vid lämpliga forsar. Dessa sågar hade dock svårare att få
ta virke från kronoallmänningarna.
I kronofogdens berättelse för åren 1817-22 sägs att tillverk
ningen vid sågverken inom Skellefteå socken årligen uppgick till
50 000 tolfter bräder. Bräderna transporterades på åtta fartyg från
socknen och på skutor från Roslagen. Virket transporterades till
Stockholm, Göteborg och Malmö. Socknens egna skutor hade en
behållning på 5 000 riksdaler banco.
Sågverken hade inflytande i besluten på socknen, eftersom omröst
ningar vanligen skedde efter hemmanens skattetal, det vill säga
antalet tunnor och skäl som varje hemman hade. På sågverken
fanns en bruksanda, som bland annat innebar att företaget kunde
stå för vissa samhälleliga insatser. Landkamrer Lindemark, som
ledde Ytterstfors sågverk och glasbruk, erbjöd sig 1843 att bolaget
skulle stå för bräder till byggande av skolhus och inredning. Runt
Ytterstfors bruk växte ett samhälle upp, som sedan skulle bli ett
centrum i en egen kommun.
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Foto 48. Skellefteå landsförsamlings kyrka med Lejonströms sågverk. Troligen
1860-talet. Observera att prästgården är rödfärgad.

YTTERSTFORS SÅG
Är 1794 ansökte förre gruvfogden Anders Markstedt i Storkåge
om tillstånd att uppföra ett fmbladigt sågverk nära mynningen av
Byskeälven. År 1795 gav Byske byamän sitt tillstånd till sågen och
till att bolaget skulle få nyttja nödvändig mark för hus och upplag.
Bolaget lovade att ersätta skador för laxfisket, samt lovade att bya
männen kunde gå in som delägare i sågen för en sjättedel. Delägare
i bolaget var nu förutom Anders Markstedt även överstelöjtnant
Fredrik Holmström i Lund, kronobefallningsman Mikael Lindemark på Prästbordet, Carl Fredric Furtenbach på gården Karlgård
på Sörböle, samt rådman Johan Degerman i Piteå stad. Intressen
terna tecknade avtal med soldaten Per Lång att intressenterna för
Långs räkning skulle köpa fattighjonet Erik Strands hus som var
belägna vid forsen. Per Lång hade börjat uppföra en stuga och bod
för bolagets räkning.
Häradsrätten genomförde en syn 24-25 augusti 1795. Intressen
terna i Brännfors såg vid Åbyälven menade att en ny såg vid Bys
keälven kunde medföra ett intrång i deras rätt att hämta virke på

288

kronans mark. Detta yrkande bestriddes helt av sökandena, som
menade att avståndet var stort mellan de bägge älvarna. Ägarna av
en grovbladig såg i Tvärån som hade fått sitt tillstånd den 18 juli
1774 gick emot en ny såg i Byskeälven, och de hade tillstånd att
avverka 400 träd årligen på kronans mark. Sågen i Tvärån ägdes
1774 av handelsmannen i Piteå stad Nils Fabricius, samt bönderna
Olof Nilsson, Olof Andersson, Jon Olofsson med flera. År 1795
fördes ägarnas talan av Olof Jonsson i Frostkåge och Erik Nilsson i
Ostvik. Kronolänsmannen Gabriel Hedlund menade att ägarna till
sågen hade avverkat mer virke än tillståndet tillät, och dessutom
hade de använt unga träd. Vidare hade ägarna inte löst problemet
med att sågspånet hamnade i ån. Han menade att de borde förlora
rätten till sågen. Tvärån var också för liten att driva en finbladig
såg, något som ägarna nu ville anlägga. Ytterstfors fick sitt till
stånd 1796.224
SKRÅMTRÄSK SÅG
Skråmträsk byamän fick 1799 tillstånd att uppföra en grovbladig
byasåg, som anlades vid Finnforsån. År 1825 fick sågen ge i skatt
15 tolfter bräder. Fastighetsvärdet var 1830 på 800 riksdaler och
1840 på 500 riksdaler. Virket togs på byns skatteskog, och årligen
sågades 450 tolfter.225 Senare köptes den gamla förfallna sågen av
skeppsbyggaren och handlaren Johan Sandström på Karlgård. Han
planerade att modernisera sågen och flytta ner den till ett vatten
fall strax före utloppet i Skellefteälven. Johan Sandström dog 1841
utan att detta hade blivit gjort, och hans son Nicanor genomförde
projektet. Sågen flyttades till Klutmark och fick namnet Johannesfors efter Johan Sandström.
SÅGEN IRISBÖLENORET
År 1812 ansökte ett konsortium om tillstånd att anlägga en fin
bladig såg vid Noret, Risböle by. Ansökare var Gabriel Sundbaum
som ledde Bureå finbladiga såg, häradsdomaren Per Löfstedt,
hemmansägaren Gustaf Reinhold Steinwall i Tjärn, samt bonden
Jon Olofsson Sundqvist i Sunnanå. En syn genomfördes de första
dagarna i oktober av Skellefteå härads synerätt.
Intressenterna i sågen hade skrivit kontrakt med hemmansägarna i
Burvik, Bjurön, Risböle, Uttersjön, Daglösten och Bäck, kontrakt
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där varje bonde lovade leverera en viss kvantitet varje år. Timret
skulle betalas med penningar, och bonden hade viss rätt till sågning för egen del. Sågen skulle ha en ram. Det årliga uttaget av
träd bestämdes den 9 april 1814 till 289 träd, som årligen skulle
sågas till avsalu. Samtidigt erhöll intressenterna tillstånd att upp
föra sågen. Kammarkollegiets stadfästelse kom den 2 november
1815.226
HOLMFORS SÅGVERK
Sågverket hade fått sitt tillstånd 1796. År 1830 träffade Holmfors
sågverksägare en överenskommelse med byamännen i Stavaträsk
om att dessa skulle uppföra en damm över första forsen nedanför
Stavaträsket. Byborna skulle använda dammen till att leda ut vat
ten på ängarna, och de lovade att göra dammen på ett ordentligt
och passande sätt. Sågverket skulle kunna flotta sitt timmer utan
hinder av dammen. Holmfors såg fick rätt att sätta upp pålar längs
stränderna av Kågeälven från Björnängesforsen och så långt ner
som det behövdes för att leda in timret i dammen. Pålarna skulle
vara fästen åt bommar som löpte längs stränderna.
Stavaträsks byamän skulle delta till hälften i nedsättningen av pålar
nedanför Kusån. Där skulle man lägga ut bommar för att samla
ihop och bevara timret. Holmfors sågverksägare skulle ha rätt att
använda dammen under den tid de flottade timmer i älven, men
de skulle ersätta eventuella skador på dammen. Flottningen skulle
äga rum den tid då ängarna inte skulle lida skada genom uppdäm
ningen av vattnet. Byborna kunde inte stänga dammen på hösten
utan att hämta tillstånd från sågverksägarna. Detta för att sågen
inte skulle förlora vatten för driften. Sågägarna skulle vidare samla
ihop bommarna efter flottningen, så att inte ängarna skadades.
HALSÖGRUNDS ÅNGSÅG
Under senare delen av 1800-talet ökade antalet sågverk i regio
nen. Halsögrunds ångsåg grundades 1884 på Halsön, som ligger
mellan Östanbäck och Romelsön. Vid sågverket fanns herrgård,
förvaltningsbyggnad, diverse förrådsbyggnader, en bostadskasern
och några arbetarbostäder. Sågverket lades ner 1903.
Innan sågen kom till bodde Johan Larsson Östlund f. 1846 på
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ön, där han var torpare. Han var gift med Cajsa Greta Boström f.
1855 och makarna hade barnen Ida Margareta f. 1877 och Johan
August f. 1880. Cajsa Greta hade före äktenskapet sonen Oscar f.
1874. Familjen flyttade ut till ön 1877.

i

Foto 49. Skiss av Halsögrunds ångsåg.
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Några av sågverkets anställda kom att bosätta sig på ön. Disponent
Per Lundmark var bosatt på Halsön fram till i november 1904 till
sammans med dottern Valborg Teresia f. 1898. En annan person
som var bosatt på ön var Olof Viktor Forsberg som var född i
Byske 1862, och han flyttade till Halsön från Luleå 1902. Katarina
Magdalena Riström f. 1857 i Råneå bodde på ön, och hon flyttade
1904 till Byske. Hon var änka efter inspektorn Petter Håkansson
(1854-1895), och hon drev sågen tillsammans med Per Lundmark.
Bokhållaren Ferdinand Forsberg var född 1854 i Haparanda, och
flyttade in 1898 från Luleå. Han flyttade sedan till Arvidsjaur.
Änkan efter Abraham Lundmark, Britta Matilda Andersdotter f.
1830 i Byske, bodde på Halsön tillsammans med dottern Helena
Lundmark f. 1857. Kvinnorna flyttade ut 1902. Före detta sjöman
nen och eldaren Fredrik Helmer Holmlund bodde på Halsön till
1920. Han gifte sig 1902 med Karolina Vilhelmina Säfsten f. 1878
i Umeå stad. Makarna fick barnen Gustaf Brynolf f. 1903, Knut
Fredrik f. 1905 samt Rut Ingeborg f. 1907. Faktor Algot Lund
mark f. 1874 bodde på Halsön, och han gifte sig 1902 med Olga
Rosetta Norlund f. 1882. Makarna fick barnen Algot Maurits f.
1903, Eskil Emanuel f. 1905, Gertrud Lovisa f. 1907, samt Oskar
Sigmund f. 1909. Familjen bodde kvar på Halsön till 1923.
KLEMENSNÄS SÅGVERK
Sågen grundades 1866 av Skellefteå AB, som var ett kooperativt
bolag ägt av ett stort antal bönder. Ledare för Skellefteå AB var
Johan Bernadotte Sidén. En omvälvande händelse i Klemensnäs
var när sågverket brann ner 1883. L.P. Bäckman skriver följande
om händelsen i ett brev till brodern Per:

Det var den 27 juni. Jag hade dagvakt på Sågen, vi hade haft
vår utskärningstimme och sågen var åter satt i gång, och
inringningen till middagen var skedd för c:a V4. Då stannas
plötsligen sågen och den hemska eldringningen höres. Jag tit
tade upp ifrån eldrummet och hvad ser jag? Jo, en stor svart
rökpelare som uppstiger från vår brädgård, nu kunde jag ingen
väg gå, utan jag ropade till det manskap som satt och inmun
digade sin måltid i maskinrummet, att de skulle skynda ut, ty
elden och röken stå i himmels höjd på brädgården. Alla gingo
och jag blef ensam qvar och på detta sätt dömd till ovärk-
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sam åskådare att bevittna hur det härjande elementet, väldigt
understött af en mer och mer tilltagande sydlig vind som näs
tan närmade sig till storm, bokstavligen vältrade fram öfver
de lätt antändbara staplarna, hotande att inom en kort stund
bortsopa våra bostäder och göra platsen öde och tom.
Då jag fått stöka i eldrummet och fått ner trycket gick äfven
jag till mitt hem för att om möjligt rädda något af det mitt var
undan lågorna, då kom Boström och sade sig villja sköta allt
på sågen så att jag fick vara ostörd uti bergningen som lyck
ligtvis medhanns, så att det mästa blef räddat. ”Qvarnhuset”,
Sågen, Boströms byggning samt Inspektorsgården är det enda
som kunde räddas af hela Klemensnäs, då hela brädgården,
handelsboden med varulager, de fyra byggningarna på plat
sen med uthus, kolare och arbetarkasärner med uthus, samt
4 gårdar belägna norri Kolbacken, tillhörande enskilda, utom
allt annat brännbart blef lågornas rof och detta allt inom ej
fullt 4 timmar.227
SÄVENÄS
Kungens livmedikus S.F. Säve, som var ägare till Lejonströms
och Johannesfors finbladiga sågverk, ansökte 1858 genom verksförvaltaren Nicanor Sandström hos länsstyrelsen om förordnande
att företa en syn för en masugn på Ytter ur svikens mark. Tanken
var att tillverka stål enligt bessemermetoden, och anläggningen
skulle drivas av ångkraft. Säve ville samtidigt flytta två av de fem
sågramar som Lejonström hade tillstånd till.228
Länsstyrelsen beslutade att hålla synen. Den 18 mars samma år
köpte Säve ur hemmanet Ytterursviken 3 marken Grannäsudden
som uppgick till 20 tunnland och 7,9 kappland. Säljare var Olof
Olofsson Lundström och hans hustru Cajsa Lovisa Jacobsdotter,
samt Olof Olofsson den äldre. Området låg vid Ursviksfjärden
och gränsade i väster mot skeppsvarvet Alderholmen (kallades här
Alholmen) och i öster till mark som hörde till Ytterursviken 4. Den
mesta marken var skog eller betesmark, men i området ingick även
lite åker och äng. Till marken hörde även uppgrundningsmark
och vatten som uppgick till 40 tunnland. Säve eller ägaren till
anläggningen skulle årligen lägga 50 kronor till hemmanet samt
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hålla stängsel runt marken. Åkern och ängen inom området skulle
ägaren till Ytterursviken 3 få bruka, tills Säve eller bolaget uppod
lade motsvarande yta på hemmanets mark. Säve köpte även från
Ytterursviken 4 ett landområde som uppgick till 15 tunnland och
2,3 kappland. Marken sträckte sig från det markstycke Säve köpt
ur Ytterursviken 3 och till Grannäsudden. Säljare var lotsen Johan
Petter Nilsson Wikström, och köparen skulle ge 50 kronor årli
gen. Bruksägarna skulle ha rätt att lägga ut bommar och uppföra
byggnader i vattnet, samt få nyttja all skog som fanns på skiftet.
För den sistnämnda rättigheten skulle Säve betala 125 kronor riksmynt. Säve ägde nu vattenrättigheten från Sundgrunden till Grannäsuddens yttersta ände.
Efter dessa köp upplät Ytterursvikens byamän till Säve fältjägartorpen nr 17 Ursvall och nr 18 Furberg, som båda låg inom den mark
som Olof Olofsson sålt. Torpets mark uppgick till tre tunnland
och sju kappland. Marken hade avsatts som jord till soldatrotarna
vid laga skiftet, som avslutades 1849. Jordmånen bestod av sand
och mo och var oduglig till rotejord. Den hade endast använts som
skogsmark. Soldaterna ansåg marken som oduglig och fick ersätt
ning på annat håll i byn. Byamännen sålde även till Säve ytterligare
vattenareal som låg utanför det tidigare land- och vattenområdet.
Byamännen skulle få 30 kronor riksmynt årligen för soldattorpet
och vattenområdet.
Länsstyrelsen godkände den 15 februari 1859 avsöndringen av
marken från Ytterursviken 3 och 4 och godkände även den årliga
avgiften på 50 kronor till Olof Olofsson och Johan Petter Wik
ström. Säve uppmanades att visa upp tillståndet för kronofogden
och häradsskrivaren i Västerbottens andra fögderi så att avsönd
ringen antecknades i jordeboken.
Livmedikus S.F. Säve köpte 1857 Johannesfors såg och flyttade
sågverket till Sävenäs. Den tidigare ägaren av Johannesfors, Nicanor Sandström, blev disponent på Sävenäs och höll i uppbyggnaden
av sågen. Han stod i ständig brevkontakt med Säve, som bodde i
Stockholm. I ett brev från den 2 mars 1860 ber Sandström om ett
besked när arbetet med kompletteringen av sågarna kan påbörjas.
Den myckna snön som hindrar arbetet kan ligga kvar fram till i
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maj månad, varför det inte är tillrådligt att vänta till dess. Sand
ström vill även att Säve ska sända en fullmakt för häradsskrivaren
J. Sandman sä att denne kan företräda Säve i en tvist om hovkam
rer Clauséns dödsbo.
Den 6 december 1861 skriver bokhållaren Martin Löfgren att
dagen innan kunde stålblåsningen försiggå trots många motighe
ter. Malmen tycktes passa för bessemermetoden, då den även var
fri från andra oarter. Tackjärnet hade man ännu inte vägt, men
Löfgren uppskattade att det vägde 3-400 skeppspund. Sandström
ville om det var möjligt få uppsänt ett stålgöt landvägen. Sjövägen
var nu stängd. Dagen därpå skulle masugnen blåsas ner, och en
herr Berndes skulle resa med sina fyra man. Martin Löfgren hade
gett ut assignationer på ett sammanlagt belopp på 2526 riksdaler
och 36 öre. Där ingick avlöning till Berndes och hans män från
den 26 september, respengar samt arbetslikvid för 14 dagar. Till
Johan Lundeberg hade han gett ut 500 riksdaler, till Per Bergström
926 riksdaler och 36 öre samt till Edvard Achilles Bredenberg 600
riksdaler. Samtliga dessa var handelsmän i Skellefteå. Dessutom
hade han gett 500 riksdaler till handelsmannen Conrad Schildt i
Umeå. Martin Löfgren skriver att eftersom det snart var marknad
hade han tagit upp några hundra riksdaler mer än vad som för
tillfället behövdes. Detta beroende på att det en tid framåt blev
svårt att sälja en växel, och ständiga utgifter gjorde att det alltid
behövdes pengar i kassan.229
År 1859 upplät bönderna Johan Petter och Johan August Wik
ström på Ytterursviken 4 och Nils Petter Wikström på Ytterursviken 6 rättigheten att använda vattnet i Kurjoviken (kallas Kurjan)
till Sävenäs bolag för 30 kronor årligen. Bolaget skulle lägga ut
bommar i vattnet till skydd mot ängarna på stränderna. Området
började vid Sundgrundet, och innefattade norra stranden av Skellefteälven och gick fram till Kurjoviken.
Kontaktet förnyades 1913, och då framgick att det fanns båtlänningar i Kurjan. Bolaget skulle inte få använda vattnet så att rod
den till båtlänningarna hindrades. Arrendeavgiften hade nu stigit
till 50 kronor per år.230
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Karta i8. Karta över Sävenäs 1859 och 1890.
BEFOLKNINGEN I SÄVENÄS 1870
Johan Markstedt f. 1846 var förvaltare i Sävenäs 1870. Han flytta
de 1877 till Skellefteå stad, och gifte sig senare med Aurora Klock-
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hoff, som var dotter till sjökaptenen Hampus Klockhoff i Ursviken.
Till sin hjälp i Sävenäs hade Johan Markstedt pigan Anna Johanna
Degerström f. 1836 från Degerbyn, som senare titulerades hushål
lerska. Hon flyttade sedan tillbaka till Degerbyn där hon drev en
liten affär.
Sågställare var Per Andersson Hägglund (1829-1898), som var gift
med Sara Persdotter (1833-1898). Makarna hade barnen Anna
Fredrika Hägglund f. 1857, som gifte sig med arbetaren Olof
Edvard Nygren i Sävenäs, Maria Magdalena Hägglund f. 1859
som gifte sig med maskinisten Enok Kågström i Sävenäs, Nils
(1861-1861), Nils Alfred Hägglund f. 1862 som blev sågverksarbe
tare i Sävenäs och gift med Hanna Hedlund som var fiskardotter
från Kurjoviken, Sara Amalia Hägglund f. 1866 som gifte sig med
sågverksarbetaren Johan Joakimsson Kågström i Sävenäs, Petter
Conrad (1869-1874), Ida Hägglund f. 1872 som gifte sig med kronolotsen Nils Petter Vikström i Ursviken samt Frida Hägglund f.
1880 som gifte sig med kronolotsen Karl Hjalmar Vikström i Urs
viken. Per Andersson Hägglund var född i Grundnäs, och bodde
senare i Kåge. Aren 1856-1859 arbetade han som sågställare på
Johannesfors såg i Klutmark.
Hägglund hade lärt sig till smed i Robertsfors, vilket han hade nyt
ta av i sitt yrke som sågställare. Han skulle som sågställare sköta
om den så kallade posteringen. När sågen stannade för middags
rast hade han att ”posta om” alla knipporna i ramarna. När det
var klart hade han till uppgift att meddela maskinisten att det var
klart att börja sågningen igen. Sågställaren skulle se till sågbladens
klippning, filning och insättandet i ramarna. Sonen Nils brukade
hjälpa sin far i detta arbete, och han kom att efterträda honom
som sågställare. Familjen hade en bostad om ett rum och kök i
Sågbarackens östra gavel. Lägenheten, som ansågs som stor, var en
förmån för förmän.
Sågdrängen Christian Lundmark f. 1842 från Kyrkobordet blev sågdräng i Sävenäs 1859. Redan 1870 tituleras han förre sågdrängen.
Han var gift med Anna Bäckström f. 1842, som var inflyttad från
Robertsfors församling. Makarna hade barnen Eugenia Lundmark
f. 1865 som gifte sig med arbetaren Anders Conrad Sundberg i
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Ursviken, Frans Algot Lundmark f. 1867 som var arbetare i Sävenäs fram till 1892 när han flyttade till Wilcox i Amerika, Maria
(1870-1874), Anna Lundmark f. 1873 som gifte sig med arbetaren
Nils Rönn eller Åström i Ursviken, ett dödfött gossebarn 1876,
Johan Fritiof f. 1877, Konrad Kristian f. 1880 som flyttade till Erie
i Amerika 1900, samt Jenny Adolfina Maria f. 1883.
Bror Daniel Marklund f. 1839 titulerades 1870 förre sågdrängen.
Han var född i Tjärn, och blev 1870 sjöman, och flyttade ut ur
församlingen 1876.
Ulrika Mariana Gustafsdotter f. 1836 som var född i Ragvaldsträsk, bodde i Sävenäs 1866-1875. Hon var gift med Anton Eriks
son, som var sågverksarbetare i Sävenäs 1866-68. Makarna hade
barnen Maria (1862-1866), Emma (1864-1865), Hulda Eriksson
f. 1866 som hade dottern Agnes f. 1887 och utflyttad 1890 till
Norsjö, Anna (1869-1871) samt Maria Eriksson f. 1872 som gifte
sig med arbetaren Karl Oskar Viksten i Skråmträsk. Huldas dotter
Agnes växte upp hos sin mormor. Mariana Gustafsdotter bodde
på Johannesfors sågverk i Klutmark 1875-90, och flyttade sedan
till Klutmark.
Gustaf Landström (1818-1869), som var född i Ragvaldsträsk,
bodde ett tag i Gummark och arbetade åren 1856-1859 på Johan
nesfors sågverk och i Sävenäs från 1859. Han var gift med Sara
Persdotter (1820-1869) från Myckle och makarna hade barnen
Oskar Landström f. 1845 som var sågverksarbetare och maski
nist vid Sävenäs, sjöman samt senare eldare vid Brännfors såg i
Åbyn, August (1847-1861), Lovisa Landström f. 1849 som 1895
flyttade till Piteå, Anton (1852-1852), Anton Landström f. 1854 i
Gummark som 1859-94 bodde i Sävenäs där han var sjöman, Nils
Landström f. 1859 som var sjöman i Sävenäs och 1895 hamnade i
boken över obefintliga, samt August Landström f. 1862 som blev
arbetare vid Brännfors såg i Åbyn.
Oskar Landström var gift med Kajsa Carlsdotter (1842-1869) från
Ljusvattnet, och makarna hade barnen Nina Landström f. 1866
som gifte sig med arbetaren Ludvig Lindgren och makarna bodde
på Lund och Sunnanå, samt Oskar (1869-1869). Oskar Landström
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gifte om sig med Sara Svedberg f. 1846 från Gummark, och makar
na fick barnen Gustaf Landström f. 1871 som var sjöman och 1895
utflyttade till Nederluleå församling, Magdalena Landström f.
1875 som gifte sig med arbetaren Johan Berggren från Tåmeträsk,
Oskar Landström f. 1876 som flyttade till Brännfors såg, Hilda f.
1879, Syster f. 1883, samt ett dödfött gossebarn 1886.
Anton Johansson Lundmark f. 1826 i Drängsmark var sågverks
arbetare vid Johannesfors såg åren 1858-1859, och flyttade sedan
över till Sävenäs, där han hade samma yrke. Han var gift med
Helena Lundström (1838-1868) från Medie, och makarna hade
barnen Lovisa Lundmark (1858-1894) som gifte sig med fältjäga
ren Karl Ulrik Karbin i Falmark, Johannes Lundmark f. 1861 som
1882 flyttade till Odebolt i Amerika, samt Maria (1867-1869).
Anton Karlsson Lindgren f. 1831 som var född i Degerbyn, arbe
tade på Johannesfors sågverk 1856-59, på Sävenäs sågverk 18591877, och kom sedan tillbaka till Johannesfors 1877-1884. Däref
ter bosatte han sig i Klutmark. Anton Lindgren, som hade titlarna
sågdräng och klampare, var gift med Anna Fahlgren f. 1838 från
Klutmark. Makarna hade barnen Maria Lindgren (1858-1887)
som gifte sig med skomakaren och bonden Frans Oskar Norlund
i Klutmark, Johan Lindgren f. 1860 som blev bonde i Klutmark,
Albin Lindgren f. 1863, som blev bonde i Klutmark, ett dödfött
flickebarn 1866, Kristina Lindgren f. 1870 som gifte sig med bon
den Aron Marklund i Klutmark, samt Jonas Lindgren f. 1872 som
var arbetare i Klutmark och på Kyrkobordet.

Foto 50. Sävenäs sågverk i början av 1900-talet. Foto: Carl Franke. Skellefteå
kommunarkiv.
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Nils Johan Åström f. 1829 från Böle arbetade på Johannesfors såg
verk 1846-1859, och sedan på Sävenäs. Han var gift med Britta
Karolina Larsdotter f. 1822 från Myckle, och makarna hade bar
nen Leander Åström f. 1851 som blev sågverksarbetare på Sävenäs
och utflyttad 1883 till Amerika, Anna Åström f. 1855 som gifte
sig med bokhållaren Petter Konrad Vikström på Sävenäs, Nils
(1858-1859), Nils Oskar Åström f. 1860 som blev faktor på Säve
näs, Gustaf Viktor Åström som studerade till arkitekt och 1894
flyttade till Umeå, samt Daniel Engelbert Åström (1865-1898) som
blev bokhållare i Sävenäs. I familjen bodde även Leander Åströms
dotter Frida Karolina, som år 1900 flyttade till Amerika.
Sjömannen Joakim Samuelsson Hedberg f. 1842, som var född i
Lund, var sjöman och bosatt i Sävenäs 1865-81. Han var gift med
Anna Hedman (1844-1868) från Lillkågeträsk, och makarna fick
sonen Gustaf Joakimsson Hedberg f. 1866 som 1882 flyttade till
Amerika. Joakim Hedberg gifte om sig med Eva Andersdotter f.
1839 från Falmark som var sömmerska. Makarna fick sonen James
Napoleon f. 1882. Familjen flyttade 1882 till Amerika.
Joakims bror Efraim Hedberg f. 1845 var sågverksarbetare i Säve
näs 1864-1882. Han var gift med Fredrika Carlsdotter f. 1843 från
Östanbäck, och makarna hade barnen Reinhold (1879-1882) samt
Elina f. 1882. Familjen flyttade 1882 till Amerika, och liksom bro
derns familj åkte de från Malmö till New York.
Maskinisten Per Berglund från Kåge var delägare i partsrederier
som ägde briggen Charlotta och skonertskeppet Maria Charlotta.
Fraktfarten sägs inte ha givit så stora pengar, men den gjorde att
det fanns spannmål även under dåliga tider.
Koldrängen Zackarias Forsberg (1833-1910) från Robertsfors
bruk flyttade till Sävenäs 1859, och blev masugnsbrännare och
stångjärnssmed. Han var gift med Helena Bäckström f. 1839, och
makarna hade barnen Olof (1859-1863), dödfödd son 1862, Alfred
(1863-1873) som dog i scharlakansfeber, Nils Magnus f. 1860 som
blev arbetare på Sävenäs, Conrad (1869-1873), Charlotta f. 1872,
Johan Konrad f. 1876 som blev smed i sågens smedja på Sävenäs,
samt Knut (1879-1900).
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Ytterstfors glasbruk
Glasbruket grundades 1837 av Eric Lindemark, som var en av
bolagsmännen i Ytterstfors sågverk och företagets verklige ledare.
Bruket anlades på en del av hemmanet Byske 1 som ägdes av Lin
demark. I slutet av 1837 hade man anställt en hyttmästare, en glasblåsare, en glasblåsarlärling, en smältare, en smed och inte mindre
än 13 hyttdrängar. År 1843 sammanfördes Ytterstfors glasbruk
med Ytterstfors sågverk. I början av verksamheten tillverkades
både fönsterglas och andra produkter. Senare inriktade man sig på
grönt fönsterglas. År 1855 hade Ytterstfors bruk en gård på Brän
nan, Skellefteå Prästbord. Där såldes varor från glasbruket. Efter
1864 var glasbruket utarrenderat i olika omgångar.231
Glasbruket skulle komma att förbruka mycket brännved till glas
ugnarna, och Lindemark räknade med att använda sågens bakar
och virkesavfall samt de avverkade timmerträdens tullar (toppar)
som skulle följa med flottningen till bruket. Men ved från nära
liggande byaskogar måste också köpas in. Häradsrätten tyckte att
detta var förmånligt, då det skulle innebära biförtjänster för dag
lönare. Brännved köptes från byarna närmast anläggningen, byar
som hade högst en till två mils transportväg.
Vidare kunde allmogen leverera pottaska till glasbruket. I början
av 1840-talet hade bruket 120 leverantörer av pottaska samt björk, asp- och granaska. Leverantörerna kom från ett område som
hade två till tre mils avstånd till bruket, från Kinnbäck i norr till
Boviken i söder, samt Hedfors längst in i landet. Glasbruket köpte
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också pottaskved ”på rot” från kronoallmänningar. Veden höggs
och brändes av brukets anställda eller av entreprenörer. Men den
levererade pottaskan räckte inte till för glasbrukets behov.

Foto 51. Ytterstfors 1905. Foto från södra älvstranden mot industriområdet.

År 1839 framhöll Eric Lindemark att företaget behövde en egen
pottaskfabrik. År 1840 beslöt bolaget att köpa in inventarierna
från Drängsmarks pottaskfabrik. Bruksåret 1842-1843 var den i
full gång och gick med vinst. Men pottaskan räckte inte till för
bruket, och den lokala marknaden kunde inte heller förse glas
bruket med denna vara. Åren 1846-1847 köpte bruket aska från
Roslagen, i likhet med andra norrländska glasbruk. Det rörde sig
vanligen om ”spisaska” som var renare än ”skogsaska”, aska bränd
utomhus. Roslagsaskan utgjorde större delen av den pottaska som
förbrukades vid bruket.232
Är 1870 drevs glasbruket av en arrendeförening som bestod av
glasbiåsarna Göran Henrik Pahlberg, Henrik Nording, Gustaf
Lundqvist, Johan Bygdén, Efraim Vallström samt Johan Georg
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Öströms änka. Som hyttdräng arbetade då Per Fahlgren, och som
smältare Erik Sjöström. Arrangemanget med arrendeföreningen
misslyckades dock.
Bruket hade behov av utbildade glasblåsare, men kunskapen att
arbeta med glas fanns inte i Skellefteå socken, utan man fick rekry
tera arbetare från andra bruk i Norrland och i Finland. Många av
glasbiåsarna stannade endast en kort tid i Ytterstfors, och reste
sedan vidare till ett annat glasbruk.
NÅGRA ANSTÄLLDA VID YTTERSTFORS GLASBRUK
Glasblåsaren eller glasfabrikanten Anders Bygdén f. 1808, som kom
från Umeå socken och var född på Strömbäcks glasbruk, arbetade
vid Ytterstfors glasbruk 1837-1846. Han flyttade 1846 till Ström
bäck. Anders Bygdén var gift med Lotta Jonsdotter f. 1801, och
makarna hade barnen Anders (1836-1838), Magdalena Charlotta
f. 1838, Maria f. 1839, Johanna f. 1840, samt Erica f. 1843.
Anders Bygdéns bror Carl Johan Bygdén (1817-1894) som kom
från Strömbäcks glasbruk i Umeå socken, där han också var född,
bodde i Ytterstfors 1837-1841, i Nyby i Finland 1841-1842, 18421844 i Grönvik i Österbotten, 1844-1851 i Nyby och kom tillbaka
från Finland och bodde i Ytterstfors från 1851 till sin död 1894.
Han var gift med Anna Stina Jakobsdotter (1823-1887), som var
född i Ijo i Finland. Makarna hade barnen Ottilia, Anna f. 1848
född i Nyby och var sedan piga och utflyttad 1875 till Råneå,
Johan Petter f. 1850 som var inbärare i Ytterstfors och 1875 utflyt
tad till Finland, Christina (1852-1853), Carl Axel (1854-1889) som
var inhysesman i Ytterstfors, Kristina Charlotta f. 1856 som var
piga och senare gift med Carl Gustaf Lundqvist i Åbyn, Gustaf
Adolf f. 1859 som var arbetare i Ytterstfors och utflyttad 1893 till
Amerika (skeppet var destinerat till Boston), samt Johanna Maria
f. 1861 som bodde i Ytterstfors och betecknas som fattighjon på
1890-talet.
Blåsarlärlingen Johan Abraham Faller f. 1810 bodde i Ytterstfors
1837-1838, och hade flyttat in från Långviks glasbruk i Piteå sock
en. Han var gift med Elisabet Wink f. 1810, och makarna hade
barnen Elisabet f. 1834, Emma f. 1837 och Lovisa f. 1839. Johan
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Faller bodde 1842 i Finland, och hade då en skuld till förre gästgi
varen i Byske Johan Lundström.
Glasblåsarlärlingen och glasfabrikanten Wilhelm Isak Faller (18151867) som var född i Finland bodde i Ytterstfors 1838-1839 och
flyttade sedan ut från församlingen. Han hade flyttat in från Lång
viks glasbruk i Piteå socken. Faller kom 1855 tillbaka från Finland,
och var bonde i Östanbäck till sin död. Faller var gift med Anna
Nordin (1810-1878) som var född i Nederkalix, och makarna hade
barnen Enok Wilhelm Faller (1844-1895) som var gift och bosatt
i Östanbäck där han var skeppsstuvare, Erika Faller f. 1846 som
flyttade till Norge 1868 samt Johan Faller f. 1848 som var bonde i
Östanbäck till 1881, då han flyttade med sin familj till Sioux Falls
i Amerika. Den äldsta kända medlemmen av släkten Faller, Mat
tias Faller, arbetade på Sandö glasbruk i Ångermanland 1756-70
och var inflyttad från Böhmen.
Glassliparen Edward Theodor Graff arbetade vid bruket 18411843. Claes Gustafsson (1820-1854) var glasblåsare i Ytterstfors
1849-1854. Han hade flyttat in från Venjan i Dalarna och var gift
med Christina Gustafsson Tegler (Teiler) f. 1830, och makarna
hade sonen Frans Oskar f. 1848. Släkten Tegler (Teiler) hette
ursprungligen Ziegler och kom från Tyskland. Änkan och sonen
flyttade ut ur församlingen 1855. Änkan titulerades madame.
Anders Kleisner (Gleisner) f. 1802 i Göteborg var glasfabrikant i
Skönvik i Sköns socken 1815-1816, flyttade sedan till Venjan i Dalar
na, bodde i Skönvik 1820-1838, flyttade då till Strömbäck i Umeå
socken, bodde i Ytterstfors 1841-1849, och flyttade sistnämnda år
till Umeå socken med familjen utom sonen Johan. Kleisner, som
inflyttade från Umeå, var första gången gift med Christina Byberg
f. 1801, och han gifte sig för andra gången 1846 med Maria Söder
ström (1805-1847). Anders Kleisner, som tituleras vitglasblåsare
och hyttmästare 1841-1843, hade barnen Anders f. 1830 som var
glasblåsarlärling, Johan f. 1833 som var glasblåsarlärling och 1850
flyttade till Umeå, Carl August f. 1837 samt Maja f. 1840. Familjen
Kleisner kom ursprungligen från Böhmen. Anders Kleisner var son
till hyttmästare Caspar Kleisner och sonson till hyttmästare Johan
Kleisner, båda verksamma en tid vid Reijmyre glasbruk.
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C.W. Lundgren var glasslipare vid bruket 1842-1843.
Gustaf Danielsson Lundqvist (1822-1890), som var en son till sågverksarbetaren Daniel Danielsson vid Ytterstfors sågverk, var glasblåsare i Ytterstfors, trots att han inte kom från en glasblåsarfamilj. Han var gift med Albertina Jonsdotter f. 1819 från Åbyn, och
makarna hade barnen Eufrosyna f. 1844 som Albertina hade före
giftermålet och hon blev gift med sågverksarbetaren Olof Olsson
Hurtig i Ytterstfors, Albert (1847-1848), Albert f. 1849 som var
arbetare i Ytterstfors och Båtvik, Daniel f. 1852 som var maskinist
i Båtvik, Gustava f. 1855 som gifte sig med arbetaren Nils August
Sandberg i Båtvik, samt Emelia f. 1858 som gifte sig 1883 med sjö
mannen Lars Osmundsson f. 1859 och makarna flyttade till Norge
samma år. I början av 1840-talet var Gustaf Lundqvist lärling, och
tillverkade då endast fönsterglas.
Henrik Mattias Nording (1812-1885), som var född vid Långviks
glasbruk i Piteå socken, arbetade vid Ytterstfors glasbruk 18541872 som glasblåsare. Hans familj hade flyttat från Sandö glas
bruk i Nora socken till Långvik år 1802. Henrik Mattias var gift
med Sara Hedman (1817-1875), och makarna hade barnen Maria
(1842-1880) som var gift med glasblåsaren Carl Pahlberg vid
Ytterstfors, Margareta (1843-1879) som gifte sig med bonden Gab
riel Nilsson i Ostvik, Emma f. 1845 som flyttade till Gävleborgs
län 1873, Fredrika f. 1847 som 1874 gifte sig med taffelmakaren
och inbäraren Daniel Norlund från Mora och tillsammans med
honom flyttade till Piteå socken samma år, Johanna (1850-1870),
samt Frans f. 1854 som flyttade till Piteå socken 1874. Alla barnen
var födda i Piteå socken.
Anton Henriksson Nording (1820-1877), som var bror till Hen
rik Mattias och inflyttad från Långviks glasbruk i Piteå socken,
arbetade som hyttmästare vid Ytterstfors 1851-1870. Han var
gift med Christina Persdotter f. 1818, och makarna hade barnen
Christina f. 1844 som 1868 flyttade till Danmark, Anna f. 1846
som likaså flyttade till Danmark 1873, Anton f. 1848 som bodde
i Östanbäck och var gift med Helena Lundström, Maria (18501852), Axel Kristian f. 1853 som var bonde i Östanbäck och gift
med Anna Carlsdotter, Ludvig (1855-1855), fosterdottern Hilda f.
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1857 i Nederluleå församling som var gift med Jonas Lundmark
i Östanbäck, Elisabet f. 1857 som var gift med Johan Larsson i
Östanbäck, samt Gustaf (1860-1862).
Glasslipare Johan Opitz f. 1796 i Strömbäck var en son till glasslipare Ferdinand Opitz. Han gick i lära hos glassliparen Anders
Spolander i Stockholm, flyttade 1825 från Vasa till Tourula, 1830
tillbaka till Vasa, och återfinns 1841-1843 i Ytterstfors. Senare flyt
tar han till Strömbäck, Limmared och Reijmyre. Johan Opitz hade
sonen Gabriel Theodor, som var glasslipare och verksam i bland
annat Notsjö i Finland. Släkten Opitz hade flyttat in från Böhmen.
Johan Opitz kallas ibland ritare och manufakturist.
Glasfabrikanten Claes Fredrik Norman f. 1816 arbetade vid
Ytterstfors glasbruk 1843-1846, men flyttade sistnämnda året till
Sandö glasbruk i Nora socken i Ångermanland. Han var gift med
Marta Eriksdotter f. 1807, och makarna hade barnen Gustaf f.
1837, Sara f. 1839, Carl f. 1841 samt Claes f. 1844.
Glasfabrikanten Johan Henrik Pahlberg f. 1784 bodde i Ytterstfors
1846-1848, men flyttade sedan till Finland. Han var gift med Cajsa Greiner f. 1784, och makarna hade dottern Cajsa f. 1819 som
flyttade till Skön 1846. Familjen bodde 1814-1816 vid Skönviks
glasbruk, Sköns socken i Medelpad, och flyttade sistnämnda året
till Venjan i Dalarna. I familjen fanns då barnen Albertina f. 1807,
Jan f. 1812 samt Göran f. 1815, som senare flyttade till Ytterstfors.
År 1842 hade en glasblåsaren Joh. M. Pahlberg i Finland en skuld
till förre gästgivaren i Byske Johan Lundström vilket indikerar att
Pahlberg hade bott i Ytterstfors åren 1838-1840.
Sonen, hyttmästaren Göran Henrik Pahlberg (1815-1881), som
var född i Skön, bodde i Ytterstfors 1846-1881. Han var gift
med Maria Andersdotter (1815-1885), och makarna hade barnen
August (1836-1887) som var bokhållare och handlare i Skellefteå
stad, Josefina f. 1839 som var piga och bosatt i Ytterstfors och
Skellefteå stad, Johan f. 1840 som var sjöman, Paulina (18431843), Carl f. 1844 som var tullvaktmästare i Byske, Herman f.
1846 som flyttade till Umeå 1867, Frans f. 1849 som var handlare
i Skellefteå stad och gift med Maria Fougman, Maria (1853-1855),
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Ernst (1856-1887) som var bokhållare och handelsexpedit, samt
Hilma f. 1860 som flyttade till Piteå 1885.
Glasblåsaren Carl Axel Mikaelsson Pahlberg (1817-1850) bodde i
Ytterstfors 1846-1850. Han var gift med Anna Pahlberg f. 1819 som
var född i Kopparbergs län. Makarna hade barnen Frans Johan f.
1837 som var glasblåsare i Ytterstfors och gift med Emilia Nyström
f. 1837, Carl f. 1840 som var glasblåsare i Ytterstfors och bosatt i
Finland 1861-1862, tillbaka i Ytterstfors 1862 och sedan i Strömbäck
i Umeå socken 1874-1877 men återvände till Ytterstfors och utflyttad
till Steninge 1897, Matilda f. 1842 som var gift med sågverksarbetaren Petter Wiksten i Ytterstfors, Mikael f. 1845 som var smedlärling
och utflyttad ur församlingen 1868, samt Oscar (1849-1851).
Glasfabrikanten O.C. Sjödin arbetade vid bruket 1841.
Olof Strömmer f. 1803 var glasblåsare i Ytterstfors 1843-1853.
Familjen flyttade 1853 till Umeå socken och troligen till Ström
bäcks glasbruk, där han hade arbetat före 1843. Olof Strömmer
var gift med Elisabet Johansdotter f. 1803, och makarna hade
barnen Olof f. 1828 som var glasblåsare vid Ytterstfors 1850-1854
och sistnämnda året flyttade till Finland samt Johan Jakob f. 1830
som var glasblåsare vid Ytterstfors 1850-53 och sistnämnda året
flyttade till Umeå socken. Johan Jakob gifte sig 1854 med Matilda
Johansdotter Bergman f. 1831 som var född i Åbyn. Hon kom
tillbaka till Ytterstfors ensam 1860, och flyttade samma år ut till
Norge. Hon kom tillbaka nu från Finland 1868, och bodde sedan i
Ytterstfors och Byske. Hon hade barnen Hilda f. 1856, Alexandra
f. 1859, Johanna f. 1861 samt Olof (1866-1874). Vidare hade Olof
Strömmer och Elisabet barnen Elisabet Wilhelmina f. 1835 som
gifte sig med Efraim Wallström i Ytterstfors, Gustava f. 1838 som
flyttade till Umeå 1853, samt Rosa Strömmer f. 1842 som 1853
flyttade till Umeå men sedan kom tillbaka och var gift med glas
blåsaren Leonard Fahlgren f. 1841. Makarna flyttade 1876 till Fin
land. Leonard Fahlgren var en son till hyttdrängen Per Olofsson
Fahlgren, som var född i Finnträsk och arbetade vid Ytterstfors.
Hyttmästaren Johan Fredrik Wahlberg f. 1791 arbetade vid bruket
1841-1843, och flyttade sedan till Strömbäcks glasbruk. Han var
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gift med Britta Elisabet f. 1794, och makarna hade barnen Britta
Magdalena f. 1823 och Anders Henrik f. 1828. Glasblåsaren C.G.
Wahlberg, som 1842 bodde i Finland, hade detta år en skuld till
förre gästgivaren i Byske Johan Lundström. Så Wahlberg torde ha
varit verksam vid bruket 1838-1840.
Efraim Wallström f. 1829 var glasblåsare vid Ytterstfors bruk
1849-1876. Han var son till sågverksarbetaren Carl Fredrik Wallström Skog Kling (1795-1850) i Ytterstfors. Efraim Wallström
började som smedlärling, och blev sedan brukssmed, fortsatte som
glasblåsarlärling och blev senare glasblåsare. Han var gift med Eli
sabet Wilhelmina Strömmer f. 1835 som var född i Umeå socken,
troligen i Strömbäcks glasbruk, och dotter till glasfabrikanten
Olof Strömmer f. 1803 som tjänstgjorde vid Ytterstfors 1843-1853.
Makarna hade barnen Adelgunda f. 1851 som gifte sig med fältjä
garen och fjärdingsmannen Karl Olof Strand Sandström, Matilda
(1853-1854), Adolfina (1853-1854), Johan f. 1855 som var smed
och utflyttad till Piteå socken 1876, Carl f. 1857 som var smed
i Ytterstfors och utflyttad 1897 till Finland, Hilda f. 1859 som
flyttade till Finland 1876, Olof Adrian f. 1861 som var arbetare
i Ytterstfors och utflyttad 1897 till Finland, Rosa Elisabet f. 1863
som var i Finland ett år 1876 och 1882 flyttade till Härnösand,
Alma f. 1866 som bodde i Finland ett år 1876 och flyttade till Piteå
1884, Adele f. 1866 som bodde i Finland ett år 1876 och flyttade
till Piteå 1882, Fredrik (1869-1869), Maria (1869-1870), Maria
Axelina f. 1871 som gifte sig med Manne Blomster och 1894 flyt
tade till Sävar, Lovisa (1873-1879), samt Anna (1873-1875). Famil
jen flyttade 1876 till Finland, där troligen Efraim Wallström dog.
Wilhelmina Strömmer kom tillbaka 1877 med barnen, och hon
flyttade 1896 till Sundsvall.
Glasfabrikanten Johan Georg Öström (1811-1867) arbetade vid
Ytterstfors glasbruk 1854-1867. Han hade flyttat in från Långvik
i Piteå socken, dit familjen hade flyttat 1838 från Sandö glasbruk,
Nora socken i Ångermanland. Johan Georg Öström var född på
Sandö glasbruk. Han var gift med Maria Fjellström f. 1809, och
makarna hade barnen Carl Johan f. 1834 som var glasblåsare
1856-1865 vid Ytterstfors och sedan bonde och fiskare i Byske,
Matilda f. 1835 som gifte sig 1854 med smältaren Per Ljung vid
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Långviks glasbruk i Piteå socken där makarna var bosatta, Chris
tina Wilhelmina (1838-1882) som var gift med sjökapten Magnus
Jansson som var inflyttad från Skanör och bosatt i Ytterstfors,
Georg f. 1842 som var glasblåsare vid Ytterstfors och åren 18671878 anställd vid Strömbäcks glasbruk i Umeå socken, Magnus f.
1845 som var glasblåsare i Ytterstfors och åren 1872-1879 anställd
vid Strömbäck och senare utflyttad till de österbottniska glasbru
ken, Maria f. 1848 som flyttade till Umeå socken 1868, samt Emi
lia f. 1852 vilken flyttade till Stockholm 1876. Mamsell Margareta
Catharina Öström f. 1817 flyttade in från Luleå 1847, och fanns i
Ytterstfors till 1848. Garvargesällen Johan Axel Öström bodde i
Ytterstfors 1851-1854. Han flyttade in från Luleå och flyttade ut
till Hudiksvall.
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Handel
I kronofogdens sammanställda femårsberättelse för andra fögderiet 1817-1821 sägs att handel bedrivs som en binäring av en del
jordbrukare, som får betala bevillning (extraordinarie skatter till
staten såsom lyxskatt, personskatt och objektsskatt) för rörelsen.
Denna handelsrörelse har lett till ökad konkurrens och pressat
priserna för allmogen. Skillnaden är stor mot tidigare år, när stä
dernas handlare kunde bestämma priserna. Länsmannen tillägger
dock att:

”men den Lux och öfverflöd som derigenom hos desse Speculanter visar sig och alt mer utsprider sig till den öfriga
allmogen, får deremot ett skadligt inflytande äfven på deras
barn som derigenom kunna ledas från sin naturliga enfald och
sedlighet samt förlora hugen för Jordbruks och andre Gröfre
Gårds Sysslor.”
Åren 1838-42 sägs att de varor som allmogen avyttrar är smör,
skinn, talg, tjära, pottaska, bjälkar samt sparrar. Varorna försål
des vid Skellefteå kyrka, samt vid hamnarna Kallviken, Bureå,
Yttervik, Kåge, Byske och Åbyn. På dessa platser levererades varor
av borgare från Umeå och Piteå, samt av verksägare och kontin
gentborgare som bodde inom socknen.
Formellt var det förbjudet att bedriva handel utanför städerna. Det
ta förbud kunde kringgås genom att man blev kontingentborgare i
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en stad. Man ansökte om borgerskap i en stad och betalade vissa
avgifter till staden utan att bo där. Städer som antog kontingent
borgare var främst Öregrund, där Johan Sandström på Karlgård
var kontingentborgare redan 1816. Åren 1816-1817 fick han som
kontingentborgare i Öregrund betala 12 skilling i mantalspenning,
en riksdaler i ”capitations bevillning”, fyra riksdaler efter 2:a arti
keln samt 16 skilling i fyllnadsavgift. Han hade av misstag blivit
krävd på samma avgifter i Skellefteå socken. Han krävdes dock på
mera i Skellefteå, eftersom han blivit påförd som skeppare i bevillningen efter 2:a artikeln och skulle enbart för denna skatt betala
fem riksdaler och 24 skilling.233 År 1828 betalade han i kontingent
till Öregrund tre skillingar i klockarlön, fem riksdaler i öresavgift
samt två skillingar för sedeln. Sandström skickade summan med
posten.
Från Västergötland kom västgötaknallar med textilvaror. Den 14
december 1796 togs i beslag ett varulager som ägdes av bonden
Petter Håkansson från Hestra i Sexdrega socken, Kinds härad i
Älvsborgs län. Han var då hos bonden Stora Lars Andersson i
Degerbyn. Varulagret värderades till 122 riksdaler, fem skilling
och 11 runstycken. Lagret innehöll följande varor:
Tabell 9. Petter Håkanssons varulager 1796.
Vara

Antal

Alnar

Värde
Skill,
RD

runst

pris/enhet
skilling

Svart kamlott

14

Svart kamlott
Vitbottnig kattun
Brun kamlott

281/2

Rödbrunrandig kattun

22

Grått bomullstryck

15

3

36

Brunbottnigt tryckt lärft

12

4

8

Svart taft

181/2

12

16

Kattun

181/2

6

8

16

Randig nättelduk

15 3/4

7

44

34

Randig nättelduk

15

7

24

34

Slät nättelduk

6

2

4

32

55 3/4

18

28

24 3/4

8

12

16

7

6

12

5

24

12
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32

16

pris/enhet
runstycken

Vara

Antal

Alnar

Svart bomulls glans lärft

13

Svart bomulls glans lärft

51/2

Värde
RD
Skill.
2

Tryckta kattunshalsdukar

9

2

Tryckta kattunshalsdukar

4

1

runst

pris/enhet
skilling

8

8

44

8

12

12
12

Tryckta kattunshalsdukar

3

36

12

Tryckta halsdukar

2

24

12

Tryckta halsdukar

5

32

16

Tryckta halsdukar sämre

5

40

8

Tryckta halsdukar sämre

6

Blårandiga halsdukar

2

1

pris/enhet
runstycken

1

8
24

Röda ylleband

19

9

Röda ylleband

28

14

Parduband

44

Blårandiga band

31

Parduband

45

30

Parduband

22 3/4

Gröna band med vit kant

46

Gredelina band med vit kant

6

29

4

8

20

8

8

15

2

8

30

8

8

21

Rödrandiga band med vit kant

6

6

14
7

1V/2

8
8

Svarta parduband

25

16

8

Svarta parduband bredare

30 3/4

30

8

Gröna parduband

29

19

4

Rosiga linneband

27

27

Blårandiga linneband

15

2

6

2

Rödrandiga linneband

9

1

6

2

Röda parduband

28

14

Svarta sidenband

261/2

1

1
8
1

6
5

Pappdosor

5

40

8

Nålbrev

4

8

2

Förgylda nålbrev

2

6

3

Diverse svarta
halvärmknappar

1284

16

64/gross

Fingerringar

13

Brev diverse synålar
av rostskadade

40

Summa

13

1

2

2

1

5

4

16/brev

122

5

11
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År 1841 meddelade brukspatron Olof Forsell i Sävar att han ville
öppna handel (ett nederlag) av järn i Norrböle by. Sockenstämman
hade ingenting emot detta. Forssell var sedan verksam som bor
gare i den nya staden Skellefteå 1845-1864. Bergmästare Ekenstam
i Robertsfors hade enligt Nils Nordlander planer på att öppna
järnhandel i socknen. År 1842 skulle brukspatron Degerman vid
Degerfors bruk i Jävre i Piteå socken öppna försäljning av järnfö
remål hos den i Degerbyn bosatte Johan Persson Hortelius (17951844), som var inflyttad från Piteå socken.
Under 1800-talet etablerade sig handelsmän även i byarna. Ett
tidigt exempel är Jon Hansson Wiksten, som blev handlare i sin
hemby Yttervik. En stor vara som köptes in till Skellefteå var mjöl.
Handelsmännen i Skellefteå hade kontakter ute i byarna och en
sådan kontakt var den i Finnfors bosatte Jakob Lind, som senare
flyttade till Svartlund i Norsjö socken. Han levererade tjära till
handelsmannen Nils Wikström, men hade även kontakt med Johan
Lindberg och Johan Hällberg d.ä. Lind hade även kontakt med
handelsmannen Erik Mauritz Julius Malm (1825-1865) i Norsjö.
Malm var född i Sundsvall och kom till Skellefteå 1841, där han
började som betjänt hos bonden Per Persson Nordlund på Norr
böle. Sedan blev han lärling hos handlaren Gebhardt som hade sin
affär i Brunnsgården. Åren 1844-1847 arbetade han åt handlaren
Johan Lindberg och var skriven på dennes gård i Ostvik. Åren
1847-1848 var han handlare i Norrlångträsk och flyttade det sist
nämnda året till Norsjö. Erik Malms bror Ludvig Alfred Malm f.
1829 var handelsbetjänt i Norrlångträsk 1846-1848 och i Drängs
mark 1849-1855.
Erik Malm gifte sig med Maria Christina Grahn f. 1830 i Norsjö,
och makarna fick barnen Clara Maria f. 1851, Ida Helena f. 1852,
Jakob Engelbrekt (1853-1858), Sofia Olivia (1855-1858), Selma
Lovisa f. 1857, Betty Magdalena (1860-1862), samt Alma Katarina
f. 1862.
Den 12 september 1856 skrev Erik Malm till Jakob Lind och berät
tade att han under dagen skulle resa till Malåträsk, och att han på
angivelse av P.J. Greve i Norsjö hade blivit stämd till tinget. Men
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han ansåg det inte vara mödan värt att personligen svara på tinget,
utan han hade gjort ett skriftligt svaromål som vännen Isaksson
skulle ta hand om. Malm bad nu Lind att lämna in besvärsskriften
till tinget när målet skulle ropas upp, men han skulle inte gå längre
in i målet än vad som skriften gjorde. Malm räknade med att det
skulle bli uppskov på tinget och Lind skulle få ersättning för sitt
besvär. Malm ville också att Jakob Lind skulle köpa in två till tre
skålpund bergkrut samt två buteljer god rom från Jamaica. Malm
lämnade tio riksdaler men räknade inte med att summan skulle
räcka. Malm berättade att han inte hört något från Stockholm
men att han hade skrivit till sitt ombud där.
Den 5 maj 1857 skrev Erik Malm till Jakob Lind och berättade att
Jakobs bror Daniel var hos honom och han hade ”det efterlängta
de” protokollet, och Daniel borde vänta hos Malm till dagen där
på, för Malm måste författa och renskriva en besvärsskrift. Men
Malm undrade om Daniel kunde komma till Svartlund. Malm
frågade också om Jakob Lind hade någon tillgång på ”spiritus vini
och hälst rom av god vara”. Han bad att Jakob och Daniel skulle
komma till Malm med dryck följande kväll och då skulle han få
höra hur Malm har tänkt ”tomta ihop” besvärsskriften. Redan i
april hade Erik Malm lånat en kanna brännvin och 5/8 kannor
rom av Jakob Lind, vilket han åtog sig att återlämna in natura.
Den 29 september 1857 skrev Malm till Lind och bad att han skul
le transportera upp varor till Norsjö. Många Norsjöbor skulle vara
nere i Skellefteå, så om Lind fick fullt lass kunde han be någon av
dem att transportera en del av varorna. I annat fall skulle Malm
bli utan varor till böndagen eller själv tvingas åka ner till staden.
Malm hade hos Per Bergström beställt fyra karduser (paket) tänd
stickor, tio karduser bröstsocker, tio karduser sviskon, tio karduser
russin, 120 karduser havregryn, en kardus nejlikor, tre karduser
fernbock, fem karduser lakrits, tre karduser rent fänkål, en kardus
borax samt fem karduser risgryn. Om karduserna var väl omslagna, kunde de rymmas i en karduslåda eller i en fjärding. Dessutom
ville Malm ha en halv fjärding såpa. När Lind skulle komma till
handlaren Bergström, skulle han lämna fram brevet, så att Berg
ström kunde ställa i ordning varorna. Om handlaren Bergström
ville lämna ut en tunna skorpor och en halv kista smal tobak
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skulle Lind även ta med detta, i annat fall kunde Malm beställa
de varorna längre fram. Om Bergström inte lämnade något skulle
Lind begära igen den nota som han skickat till Bergström och över
lämna den samt ett medföljande brev till handlaren Gebhardt. Men
fick Lind allt hos Bergström, skulle han inte gå till Gebhardt. Om
inte heller Gebhardt ville sälja något fick saken bero. Malm ville
också att Jakob Lind skulle fråga hos färgaren Sundström ifall ett
stycke halvylle som var inlämnat till pressning var färdigt. Partiet
hade nummer 1999. Malm skulle dessutom behöva fem skålpund
ljusblått garn. Malm ville även att färgare Sundström skulle skriva
ut en räkning på hela hans skuld. Malm hade skrivit till handlaren
Fogman och beställt två balar kaffe och 20-40 skålpund snus. Om
Lind fick ut varorna hos Fogman, behövde han inte gå till handla
ren Lindberg med brevet. Om inte heller Lindberg ville sälja, skulle
Jakob Lind på något sätt få tag i en bal kaffe och en kagge snus
som han måste få tag i före helgen. Malm skickade med 50 riksda
ler i brevet. Om Lind kunde skaffa en halv kanna fin och en halv
kanna svensk rom från minuteringsstället vore det bra. Buteljer
fanns hos Mallmins. Malm bifogade fem riksdaler till en säck, en
bal och en påse.
Den 24 oktober 1857 skrev Malm till Jakob Lind och ville låna 60
eller 80 skålpund kaffe eftersom han hade slut av den varan. Han
skulle sända sin egen häst med ett säkert bud. Malm ville även ha
med en ”flaska vått”. Om Janne fanns hos Jakob Lind skulle han
be honom att gå in till Malm dagen därpå, eftersom Malm hade
en ”skickning” till honom. Malm och Jakob Lind hade planer på
att hälsa på Malms bror Daniel som bodde i Degerfors.
Den 29 mars 1860 skrev Malm till Lind och bad honom att från
handlaren Lindberg forsla hem den ena eller bägge fjärdingar
strömming som han hade tingat, ett sirapskrus om två kannor
samt ett par grå ullvantar. Från Mallmins skulle han hämta ett
skålpund lin samt två till tre större tavlor med ramar. Lind skulle
slå in tavlorna i papper och binda snöre runt. Malm bad att Jakob
Lind skulle fråga husbonddrängen Gustaf hos Mallmins om inte
Malm hade glömt kvar ett kalktåg vid senaste besöket. Dessutom
ville Malm ha en till två kaggar snus och han ville ersätta Lind för
hans besvär.
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Tabell 10. Jakob Linds räkenskapsbok 1858.
Bonden Jacob Lind i Svartlund
Mån

Debet
skil
riks
daler ling

dag

1858
jan

3 An skuld efter denna dag upgjord likvid

3 Rd
9s

för Contraktet

10

forlön af waror

4 Rd

skjuts för egen person

2 Rd

22 An 11/2 skålpund garn nr 18 g
Greta Cajsa Bergqvist
feb

22

1

9

36
18

arfvode i Umeå och porto till Skellefteå
april

1 Rd
24 s
1 Rd

6 Cardus Stockh: wapn 36 s. Droppar 24 s.
24 2 skålpund garn Nr 18 till J.P. Alm

2

24

1

12

2

16

Godtgöres för forlön af Medicinalier
An uptages 2ne Carduser den ena Stockholms
wapen och den andra Chandeloake
30
maji
juni

2
1

24

36
1

Pr affär för IV2 skålpund garn Contant betalte

8 An 1 Cardus Dahlkarlen
5

skil
ling

6

Hoffmans droppar för
för uppställande af Förklaring emot
Handl. Bergström jemte porto

mars

13

Credit
riks
daler

36

32

1 Klädningstyg för Pigan Norman

17 för Ett Utslag No 969

6

24

3

12
2

Godtgöres för Inköp i Skellefteå 30/9 1857

40
24

Communications bevis för Norman
forlön af en bal Caffe godtgöres
Saldo Contant betal
Summa Riksgälds riksdaler

33

27

1

24

18

23

33

27

Norsjö den 17 juni 1858 E.M.J. Malm

Den 11 oktober 1858 skrev Erik Malm till Lind att hans bror
Johan August Malm hade kommit till Risliden och han bjöd nu in
Lind att komma dit ”om han ville hava något timmer”. Lind kunde
gärna ta med en ”flaska vått”.
I ett brev från den 12 april 1863 frågade Malm om Lind kunde
hämta en halv tunna salt från handelsmannen Johan Lindberg i
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Skellefteå, när han skulle vara nere i Finnfors. Om Lind kunde få
saltet till Finnfors skulle det vara enkelt att leja för att få varan till
Norsjö eller i värsta fall till Bastuträsk. Malm hade kvar lite fyr
kantigt järn hos Lindberg, och det skulle vara bra att få upp järnet
på snöföret, därför att järnet var lämpligt till jordredskap och var
till en del redan tingat. Malm hade även beställt en säck mjöl och
något malen krita, om det fanns och om han kunde få det fraktat
till Krångfors eller Finnfors. Malm hoppades att Lind skulle hjälpa
honom med transporten från Krångfors eller Finnfors och hem till
Norsjö.
Mera material om handel finns i kapitlet Några personporträtt där
handelsmännen Anders Ohlsson och Nils Wikström porträtteras.
MARKNADER
Under tiden 1621-1845 ägde all tillåten handel rum på de mark
nader som hölls inom Skellefteå socken. Under tiden fram till
1779 var det köpmän från Piteå som hade ensamrätt att handla på
marknaderna inom Skellefteå och Burträsk socknar. Inom Lövång
ers socken hade Umeås borgare motsvarande rättighet. År 1779
liberaliserades handelslagstiftningen, så att båda städernas borgare
fick rätt att handla på marknaderna inom området. Marknaderna
fortsatte en tid efter stadens grundande. År 1848 flyttades två
marknader från Körran till Skellefteå stad, förutom sommarmark
naden som fanns kvar på Körran fram till 1862.
Till marsmarknaden i Skellefteå stad 1855 kom många handlare
från Piteå och Umeå. Andra orter som fanns representerade på
marknaden var Nysätra, Stöcksjö och Luleå. Till marknaden kom
många smideshandlare, inte mindre än 12 stycken, samt en järn
handlare. Vidare fanns det tre garvare, en guldsmed, en hattma
kare, en beckhandlare samt en kardmakare. Totalt var det 63 per
soner som hade marknadsstånd. På vintermarknaden i december
samma år kom det 67 personer.
Abraham Hæggstrôm på Johannestorp, som levde i knappa
omständigheter, försökte sig på att baka bröd och sälja vid mark
naderna. Den 12 november 1837 besökte han häradshövding David
Helleday på Stenbacka för att be honom söka tillstånd hos lands-
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hövdingen om att Hæggstrôm skulle få sälja bröd på frimarkna
derna i Skellefteå, Burträsk och Lövånger, samt att under helgfria
dagar få ha brödförsäljning i Skellefteå kyrkstad. Helleday åtog sig
uppgiften, och Hæggstrôm skrev en fullmakt till honom. Den 6-10
december 1837 sålde Abraham Hæggstrôm bröd på marknaden i
Skellefteå som hölls på Körran. Den 11 december for sonen Carl
Hæggstrôm och pigan till Burträsk för att sälja på marknaden där.
Den sammanlagda försäljningen blev 40 riksdaler. Den 23 decem
ber satte Abraham Hæggstrôm upp ett stånd i nya kyrkstaden som
hade uppförts efter branden 1835. Han hade tillstånd till detta från
landshövdingen samt från kyrkoherden Nils Nordlander.
HANDELN IBYSKE
Byske växte fram som ett samhälle under 1800-talet. Avgörande
för utvecklingen var uppförandet av Ytterstfors sågverk 1796. Bola
get började tidigt med en handelsbod för sina anställda. Sågverket
tog även ett socialt ansvar och bekostade skolhuset när allmänna
folkskolan infördes efter 1842. I början av 1870-talet blev Byske
egen församling och kommun.
I Byske verkade 1870 Byske handelsaktiebolag som företräddes av
August Forsberg. Den 9 september 1870 beställde firman 25 säckar
rågsikt från herrar Holmberg och Möller i Stockholm. Rågsikten
skulle sändas med ångfartyget Norrbotten.
År 1875 upphörde A.F. Engman med sin rörelse i Ytterstfors. Den
övertogs av Ytterstforsbolaget. Ett brev om övertagandet skickades
i januari 1875 till firman Holmberg och Möller i Stockholm som
sannolikt levererade varor till affären.234
HANDELN I STORKÅGE
Under 1800-talet började några bondbyar växa till större samhäl
len. Ett exempel på detta är Kåge. Byn var redan under 1500-talet
och fram till slutet av 1700-talet ett handelscentrum, och i byn
fanns före grundandet av Piteå stad 1621 flera verksamma han
delsmän. I byn hölls även en marknad från 1620-talet och fram
till 1790-talet. Byn var den största i Skellefteå socken. Förutom
handeln var även sjöfarten viktig. Hamnen i Kåge var viktig under
den här tiden, och hamnen ledde även till att byborna engagerades
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i landtransporter till och från hamnen. År 1796 anläggs en finbladig såg, Holmfors såg, som ytterligare bidrar till expansionen. År
1837 börjar Norrlandskusten trafikeras med ångbåtar som går i
regelbunden passagerartrafik, och Kåge blir en av hållplatserna.
Genom folkökningen ökar antalet hemman i Kåge från 25 år 1780
till 60 år 1860. Bebyggelsen förtätas och byn får en tätortskaraktär. Under 1800-talet finns flera handelsmän i Kåge, dessutom
skeppare och kaptener samt tjänstemän som tulluppsyningsmän.
Jonas Maurits Nordendahl f. 1797 från Piteå stad var handlare i
Storkåge 1820-1830. Han var gift med Katarina Stenman (17991875) från Storkåge 19, och makarna ägde hemmanet Storkåge 13,
som var på en tunna och tre skäl i skatt. Makarna hade barnen
Matilda (1821-1889) som var gift med kaptenen Erik Samuelsson
Degerman från Piteå och makarna var bosatta i Tuvan, Skellefteå
stad och i Nordanågården på Körran som låg inom Kyrkobordet,
Mauritz f. 1822 som var bonde och förgångsman i Storkåge, samt
Magnus Oskar (1823-1849) som gick i Abraham Hæggstrôms
skola i Kåge och sedan blev sjöman. Jonas Maurits Nordendahl
flyttade 1830 till Nedertorneå församling.
Handlaren Erik Olof Ignberg (1806-1873) bodde i Kåge 18451873. Han hade flyttat in från Tryserum i Östergötland. Ignberg
ägde en del ur Storkåge 9 som var på sex skäl. Han hade barnen
Axel f. 1851 som var bokhållare i Kåge och sedan handlare i Skel
lefteå stad, Robert f. 1854 som var bonde och bosatt i Kåge, Sunnanå (gården Älvsbacka) och Hedensbyn, år 1883 utflyttad till
Burträsk, samt Herman Ignberg som flyttade till Sundsvall. Erik
Olof Ignberg gifte om sig 1864 med Johanna Norström f. 1819 i
Piteå, som var piga och hushållerska. Hon hade sonen Carl f. 1857
som flyttade till Sala 1874.
JONAS FREDRIK STENMARK IYTTERVIK
År 1846 liberaliserades lagstiftningen, och det blev tillåtet att
öppna en handel om den låg minst tre mil från en stad. Denna lag
ledde sannolikt till att det kom att öppnas handelsbodar utanför
städerna. Johan Lindberg i Ostvik och Erik Malm i Norrlångträsk,
som det berättas om ovan, har troligen öppnat sina affärer som en
följd av den nya lagen. Begränsningen på tre mil togs sedan bort
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1864. Men redan före 1846 fanns det på landsbygden uppenbarli
gen handelsmän, hos vilka grannar kunde köpa sina varor. Det är
möjligt att deras verksamhet bedrevs mera i smyg.
En tidig handelsman var Jonas Fredrik Stenmark i Yttervik som
själv anlitade handelsmän och hantverkare i socknens gamla cen
trum på Kyrkobordet. Några exempel på hans kontakter är garvare Holmlund, smeden Jon Tjärnqvist samt handlaren Didrik
Gebhardt. Vid marknaderna gjordes många inköp. Stenmarks
familj hade en kyrkstuga vid Skellefteå kyrka. Den 30 september
1843 låter Jonas Fredrik Stenmark sätta in ett ”kyrkstadsfönster”
för fyra skilling. Den 11 maj 1845 säljer han gödsel från stallet i
kyrkstaden till Jon Ransberg på Prästbordet.

Foto 52. Jonas Fredrik Stenmarks gård i Båtvik, Yttervik.
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Jonas Fredrik Stenmark bor i en kustby, där flera personer bedri
ver handel med en skuta. En bybo som han ofta köper varor från
är Jon Wiksten och dennes hustru. Varor som han köper av dem
är snus, salt, socker, stål, mässingknappar, sulläder, pappersark
och brännvin. Den 8 augusti 1843 skickade han och grannen Per
Benjaminsson pengar med kapten Johan Hällberg för att köpa en
tunna råg i Stockholm. Västerbotten var inte självförsörjande på
säd, så man var tvungen att köpa in utifrån. Jonas Stenmark kom
mer även i kontakt med sjöfarare. Den 30 juli 1843 köpte han kaffe
och socker av sjömannen Lindgren från Roslagen för 18 skilling
och åtta runstycken. Samma dag köper han ett kvarter brännvin
av skepparen Öman.
Jonas Fredrik Stenmark köpte och sålde varor. En viktig plats för
köpenskap var marknaderna som hölls på Körran intill kyrkstaden
i Skellefteå. Dit kom handelsmän från Umeå och Piteå samt natur
ligtvis folk från de flesta gårdar i Skellefteå socken. Men Stenmark
kunde även idka handel i hembyn där fartyg lade till. Stenmark
verkade i en tid då många köpmän från olika orter konkurrerade
med varandra, och där även bönder i Skellefteå socken kunde eta
blera sig inom detta område. Några av dessa skulle snart bli välsituerade borgare i den nya staden Skellefteå. Längs kusten bedrevs
en omfattande sjöfart, och på stränderna byggdes många fartyg.
En viktig komponent i sjöfarten var den omfattande utförseln av
sågat trävirke, sparrar och bjälkar. De fartyg som transporterade
trä kunde under återresan även köpa och sälja andra varor. Det
fanns en nära kontakt mellan sågar, rederier, skeppsvarv och han
delshus, där en firma kunde vara verksam på alla dessa områden.
Den 10 mars 1843 köpte Jonas Fredrik Stenmark en revsten av
Anders Markstedt i Myckle, en person som senare skulle bli en
dominerande köpman och sågverkspatron i Skellefteå stad. En
revsten var en grov slipsten på vilken man grovslipade yxor, liar
med mera. Den 30 juli 1843 sålde Jonas Fredrik Stenmark 12 tun
nor tjära till skepparen Per Öman från Roslagen. Stenmark fick 56
riksdaler banco eller 4 2/3 riksdaler per tunna. Den 30 juni 1845
sålde Stenmark en okrönt tunna tjära till den norske kaptenen
Svensson. På höstmarknaden den 15 augusti 1844 sålde Stenmark
14 skålpund smör till handlaren N. Södermark från Umeå stad för
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två riksdaler och 32 skilling banco. På vintermarknaden i Skellef
teå den 5 december samma år sålde Stenmark till Södermark nio
skålpund smör för en riksdaler och 36 skilling banco. Vid samma
tillfälle sålde Stenmark tre lispund och åtta skålpund fläsk för tio
riksdaler och 20 skilling banco till handelsmannen Klum i Piteå
stad. Den 30 juni 1845 sålde Jonas Fredrik Stenmark 14 tunnor
tjära till Seth Michael Franzén (1816-1897), som var bosatt på
Prästbordet, men som 1845 blev borgare i den nya staden Skellef
teå. Franzén, som var inflyttad från Härnösand, skulle bli en bety
dande handelsman i Skellefteå, tillika redare och varvsägare. Den
4 oktober 1845 sålde Jonas Fredrik Stenmark sex skålpund smör
till handelsmannen Carl Johan Fogman (1811-1869), som var född
i Gävle och inflyttad till Skellefteå socken 1842 från Stockholm.
Fogman bodde först i Degerbyn, men flyttade 1847 in till Skel
lefteå stad. På vintermarknaden i Skellefteå 1845 sålde Stenmark
drygt nio skålpund talg till handelsmannen Klum i Piteå. Den
19 november 1846 sålde han smör till gästgivaren och skepparen
Henrik Lagerlöf på Sunnanå intill sockenkyrkan.
O.M. PALMGREN IKÄLLBOMARK
O.M. Palmgren beställde i ett brev av den 17 augusti 1874 följande
varor från herrar Holmberg och Möller i Stockholm: 20 säckar
”Cauring”, tre säckar ärtor, tio säckar rågsikt samt tio säckar
kornsikt. Varorna skulle gå med ångbåten Winga till Åbyn. När
båten kom till Åbyn skulle Palmgren återlämna de säckar som han
haft till låns, och han var även villig att betala hyra för dem.235
O.M. Palmgren är troligen identisk med Olof Martin Palmgren
(1827-1886), som var född i Göteborg och enligt Byskes kyrko
böcker bosatt i Åbyn 1886. Han hade flyttat in från Timrå.
BRÄNNVINSFÖRSÄLJNING
Jonas Fredrik Stenmark sysslar även med brännvinsförsäljning,
som tycks ha skett i liten skala. Han bränner själv sitt brännvin.
Den 25 juni 1842 betalade han modern fyra riksdaler för hennes
andel i brännvinsredskapen. Stenmark säljer brännvin till grannar
i Båtvik och i Yttervik samt till vissa personer som bor runt Bodaträsket. De tycks resa över sjön och passera Båtvik. Det rör sig om
byarna Falmarksforsken, Bodan och Sjöbotten.
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Den 23 januari 1843 sålde Jonas Fredrik Stenmark ett stop bränn
vin till drängen Nils Johan Blomfält, som bodde i Båtvik. Stenmark
fick 24 skilling banco. Den 12 maj samma år sålde han samma
mängd till drängen Jonas Norlund från Yttervik. Den 1 januari
1844 köpte drängen Olof Olofsson från Bodan brännvin för 36
skilling banco. Den 16 januari var det fältjägare Gustaf Styf som
köpte brännvin för 12 skilling. Jonas Fredriks bror Gustaf Berg
mark i Båtvik köpte brännvin den 28 januari. Den 27 juli samma
år köpte Gustaf Bergmark sex och en halv kvarter brännvin för
32 skilling banco. Erik Forsberg i Falmark köpte brännvin den 5
augusti, troligen när han kommit med båt över Bodaträsket. Per
Forsberg i Falmark köpte samma kvantitet den 8 augusti. Den 18
januari 1846 köpte Isak Olofsson i Sjöbotten brännvin för 16 skil
ling banco.
Jonas Fredrik Stenmark köper i sin tur brännvin av Jonas Hans
son Wiksten i Yttervik, vilken bor vid kustlandsvägen. Den 31
mars 1843 köpte han brännvin av Wiksten för fyra skilling banco.
Det rör sig alltså om en liten mängd. Den 21 november samma år
köpte Stenmark brännvin av jungfru Sundqvist på Sunnanå, troli
gen på gästgivargården. Stenmark köpte den 1 december samma
år brännvin av Per Benjaminssons hustru i Yttervik. Den 31 mars
1844 sålde Salomon Persson i Yttervik brännvin till Stenmark. Den
15 maj samma år är det åter Per Benjaminssons hustru som säljer
brännvin till Stenmark.
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IO

Några binäringar
jAKT

En vanlig jaktmetod under perioden var att fånga fågel med fla
kar. Kyrkvärden Lars Hansson i Myckle ville 1793 att flakarna på
byaskogen skulle delas efter varje bondes skattetal. En bonde som
hade ett större hemman skulle då få ha fler flakar. Hans grannar
nekade till detta. I domboken förklarades att flakar var giller som
byggdes årligen och flyttades efter skogsfågelns tillhåll. Byamän
nen ville behålla sina gamla flakar tills skogen och utmarken var
delad. Domstolen gick på byamännens linje.236
KALKBRYTNING
Kalk bröts redan under 1500-talet i ett stråk på norra sidan av
Skellefteälvens nedre del, från Morön till Ursviken vid älvens myn
ning. Under åren 1830-1860 verkar inte någon kalkbränning ha ägt
rum i Bergsbyn, enligt taxeringsländerna över Skellefteå socken.
Däremot bröts kalk i Morön under samma tid. Ett minne av kalk
brytningen i Ursviken är det gamla namnet på Klockhoffberget
som var Kalkhusberget.237
En kalkugn ägdes dessa år av Johan Anton Abrahamsson och
Anders Utterman i Morön. Sven Johansson, komminister Erik Olof
Häggbom och Johan Åström i Morön ägde en annan ugn under
samma tid. En tredje ugn ägdes 1830 av svarvaren Johan Tjern-
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qvist, landsfiskalen J.S Hofverberg samt Jon Eriksson i Morön.
Tjernqvists andel övertogs av kapten J.L. Winblad von Walter och
Hofverbergs av Jon Nilsson. På Moröns storskifteskarta från 1802
finns de tre kalkugnarna markerade på stranden av Skellefteälven
nedanför nuvarande Moröskolan. Området var en samfällighet
under byn. Samma område beskrivs på en karta från 1871 som
”Plats för kalkugnar”.238 Efter bränningen kunde kalken trans
porteras på båtar längs Skellefteälven. Ar 1922 brändes de sista
kalkugnarna i Bergsbyn som drevs i hushållsregi.
I slutet av 1700-talet upptäcktes kalk i Kågedalen, vilket möjligen
kan kopplas till försöket med gruvbrytning i Storkågeträsk på
1760-talet. Gruvfogden Anders Markstedt försökte på 1780-talet
ta upp nybygget Högdal, där viktiga ängar fanns vid Vidmyran
norr om nuvarande byn Norrberget. Intill Vidmyran vid Sandber
get (som nu heter Norrberget) hade Markstedt låtit utsyna ett kalk
brott. Kalkbrottet finns med på avvittringskartan över Kusmark
från 1787. År 1830 ägde Erik Brodin och J on Abrahamsson en
kalkugn i Sandberget, som är samma berg. Åren 1840-1850 ägdes
Erik Brodins andel av sonen Johan Brodin tillsammans med Jon
Abrahamsson. Berget kallades nu Brumyrberget.
År 1794 hade gruvfogden Anders Markstedt på Storkåge 2 en kalk
ugn, och han bröt kalken i övre Kågedalen. I bouppteckningen
efter hans död sades att han hade en ”kalk anledning” norr om
Häbbersfors nybygge som var värd 30 riksdaler. Anders Markstedts kalkbruk ägdes senare av Johan Bryggman i Källbomark
som 1816 sålde kalkbruket till Erik Brodin i Kusmark och Jon
Abrahamsson i Gran. Köpesumman var 120 tunnor kalk. Erik
Brodin i Kusmark ägde även nybygget Högdal och hade kalkbrott i
Sandberget, våra dagars Norrberget. När nybygget Gran skattlades
1822 omnämndes att kalken bröts i Kalkberget norr om nybygget
i Gran. Brytningen ägde troligen rum vid det berg som även idag
heter Kalkberget, som ligger intill Mörttjärnen och där kalkbryt
ningen försiggått ända in i nutid. I kartbeskrivningen sägs också
att det fanns många kalkbruk i socknen, men avsättningen var inte
så stor.239
År 1802 köpte Jöns Brännström i Storkåge en andel i kalkbrot
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tet i Sandberget. Är 1805 såldes halva lotten till Jon Johansson
i Storkåge, som 1808 förvärvade hela den ursprungliga andelen.
Bonden Olof Persson i Kusmark hade år 1800 en kalkugn, och han
torde ha brutit kalk i övre Kågedalen. Hans son Per Olofsson ägde
1830 hälften av en kalkugn tillsammans med unga Jon Jonsson
i Kusmark. Per Olofsson var även ägare 1840-1850, och platsen
anges då som Sandberget. Men Jon Jonssons andel hade tagits över
av Erik Eriksson i Kusmark. Sandberget blev 1847 utsynat som
nybygge under namnet Norrberget. Namnet Sandberget var då
upptaget, eftersom det redan fanns ett nybygge med det namnet
vilket hade blivit utsynat redan 1803.1 Norrberget, som ligger norr
om Granå i Kågedalen, finns spår efter kalkbrytning än idag.
En annan plats där man bröt kalk var intill Björnmyrberget på
nybygget Rönnbergets område. Platsen har under 1900-talet kall
lats Kalkroddet och Kalkmoren. Bonden Johan Johansson i Kus
mark hade hälften av en kalkugn vid Björnmyrberget 1830-1850

Foto 53. Nordsvenska kalkbruket i Sandfors på 1930-talet.
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tillsammans med Per Eriksson i samma by som hade en fjärde
del. En tredje andel, som också var på en fjärdedel, ägdes 1830 av
Johan Persson i Kusmark men 1840-1850 av Gamle Per Olofsson i
samma by. Ar 1830 anges inte fyndplatsens namn, men 1840-1850
kallas den för Björnmyrberget. Johan Persson ägde redan 1814 en
fjärdedel av kalkbruket, som då sades ligga vid Gorrmyran. Han
hade även ett ”tjärubruk” vid Lillträsket som låg intill. Brytningen
av kalk pågick här fram till 1971.
Nybyggaren Olof Olofsson Dahlberg (1812-1897) i Sandberg som
ägde halva nybygget, hade även en andel i kalkbrottet som troli
gen låg på nybyggets mark. År 1839 bytte han nybygge med Johan
Nilsson i Högdal.240
Olof Olofsson i Olofsberg upptäckte 1839 en kalkfyndighet i
Bondmyrberget och Kalkbodänget. Bondmyrberget ligger strax
öster om Kalkberget i Gran. Olof Olofsson hade bergmästarens
mutsedel, och rapporterade till landshövdingen för att höra om
staten ville utnyttja sin rätt att bearbeta fyndigheten. Staten ville
dock inte gå in i en brytning. Kalken verkar sedan ha brutits på
platsen fram till nutid. Johan Johansson i Häbbersfors bröt kalk i
Bondmyrberget väster om Björkdal 1840-60.
Sven Mikaelsson i Bastunäs och Olof Johansson Blylod i nybygget
Sandberg mellan Kågedalen och Klintforsåns dalgång upptäckte
1843 en kalkfyndighet i Gobbesberget. De ansökte hos länssty
relsen att få nyttja berget som kalkstensbrott och att från kronoallmänningen få ta 50 lass torra träd samt vindfällen av gran
och tall till kalkbränningen. De skulle betala sex skilling och åtta
runstycken banco för varje lass. Häradsrätten genomförde på plat
sen en syn vilken utfördes av kronolänsmannen J.F. Enberg med
biträde av nämndemännen Anders Johansson i Varuträsk och Per
Persson i Bastunäs. Kalkfyndigheten var 100 alnar lång och 30
alnar bred. Platsen låg på kronoallmänningen 1/8 mil nordväst
om Sandberg, två och en halv kilometer öster om Mulltjälen, lika
långt i väster från Brännet, 3/8 mil söder om Rönnliden och två
och en halv kilometer sydost om Djupgroven. I berget fanns kalk
sten i dagen och sprängning var genomförd. Verksamheten skulle
inte orsaka skada för någon annan person. Synemännen tillstyrkte
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ansökan, vilket även blev landshövdingens beslut den 16 december
1843. Landshövdingens beslut bekräftades av advokatfiskalskontoret vid Kammarkollegiet år 1844.241 Kalkbrottet i Gobbesberget
redovisas i Skellefteå sockens taxeringslängder 1850 och 1860.
Namnet Gobbesberget (berget kallas idag Kalkberget) kan vara av
samiskt ursprung. Berget ligger norr om Lapptjärnen, intill nybyg
get och senare byn Sandberg. Gustaf Sundberg i Tarsnäs bröt kalk
i Kalkberget åren runt 1900, och han använde kalken i sitt stora
jordbruk där det fanns 40-60 kor.
I kalksten kunde även finnas olika mineraler. I Moröns kalkberg
bröts silver under åren 1806-14 samt 1835-40. I kalkbrottet i
Björkdal bröts guld från 1988 till 1999, då gruvan gick i konkurs.
År 2001 såldes anläggningen, som sedan öppnades på nytt, men
nu skedde utvinning från slagghögarna vid gruvan.242
TJÄRFRAMSTÄLLNING
Framställning av tjära var kanske den viktigaste biinkomsten för
bönder i området under mitten av 1800-talet. I räkenskapsböcker
förda av handlare framkommer tjärans betydelse, då det är tjäran
som betalar de flesta av inköpen hos handelsmännen. I Burträsk
socken fanns Jon Jonsson i Kvarnriset inom Bodbyn som förde en
räkenskapsbok 1824 och åren därefter.
Bönderna i Burträsk socken sålde tjära på de olika marknadsplat
serna inom Burträsk, Nysätra och Lövångers socknar. I februari
sålde Jon Jonsson tjära i Kvarnriset (1831), i mars i Gammelbyn
i Burträsk (1826, 1829, 1831 och 1834), i april på marknaden i
Ånäset (1825, 1828), i maj i Ånäset (1826-1830 och 1832-1836), i
maj i Gammelbyn (1827-1828 samt 1830), i maj på Holmen (18261827), i maj på Gumbodaholmen även kallad Holmen eller Hol
men i Nysätra (1831 och 1841), i maj i Kvarnriset (1831), i juni på
Holmen (1827), i juni i Kallviken (1837), i juni på Gumbodahol
men (1829), i juni i Ånäset (1829), i juli i Kallviken (1836) samt
i augusti i Kallviken i Lövångers socken (1826-1827, 1829, 18321834 samt 1838).
Den 19 juni 1845 betalade Jonas Fredrik Stenmark i Yttervik 24
skilling till Johan Petter Nilsson i Ytterursviken för kröning av tio
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tjärtunnor, dvs. han kontrollerade och intygade tunnornas rymd.
Den 30 juni hjälpte Sven Benjaminssons son Gustaf till med att ro
tjärtunnor till Ursviken. För detta fick han 12 skilling. Vid samma
tillfälle köpte Jonas Fredrik Stenmark fyra supar av Sven Benja
minssons hustru för fem skilling och fyra runstycken. Samma dag
köpte Stenmark trä till tre tunnor av Gustaf Viklund.
Handelsmannen Nils Wikström i Skellefteå stad köpte i februari
1852 in ett parti tjärved av torparen Nils Andersson i Jonträsk. Av
veden brände Nils Andersson tjära åt Nils Wikström. Jakob Lind i
Finnfors tog sedan tre tunnor av tjäran. Eftersom Nils Andersson
hade skulder hos Lind ville denne kräva igen delar. Nils Wikström
stämde 1854 Lind till häradsrätten, som gav Wikström rätt. Lind
överklagade målet till Svea hovrätt, och menade att köpeavtalet
mellan Wikström och Andersson inte gällde, eftersom det inte var
registrerat av häradsrätten. Svea hovrätt menade 1855 att köpeav
talet gällde, trots att det inte var lagfaret vid rätten. Lind dömdes
att lämna tillbaka tjäran eller betala värdet som var 21 riksdaler
riksgälds. Dessutom skulle Lind och Nils Andersson gemensamt
ersätta Nils Wikströms kostnader i målet, kostnader som uppgick
till 20 riksdaler banco. Rätten ansåg att Nils Andersson hade läm
nat tunnorna i stället för egendom som Nils Andersson hade sålt
till Lind. Det gick inte att visa att Lind kände till överenskom
melsen mellan Nils Andersson och Nils Wikström. Därför beslu
tade Svea hovrätt att Nils Wikström och Jakob Lind skulle stå för
sina egna omkostnader i målet. Tvisten mellan Nils Wikström och
Jakob Lind tycks inte ha lett till någon fortsatt ovänskap, utan de
blev så småningom kompanjoner.
Jakob Lind som 1860 hade flyttat till Svartlund i Norsjö socken
hade 1860 korrespondens med handelsmannen Nils Wikström
om tjärleverans. Nils Wikström tackade där Lind för att han
hade gjort det som Wikström hade bett om. Tydligen tänkte Lind
leverera tjära. Wikström skrev att Lind inte behövde bemöda sig
om kröningen, utan den ägde rum på platsen i Skellefteå, troligen
tjärhovet på Körran, för att undvika reskostnader för en krönare.
Wikström menade att krönare enligt taxan var tilldelade ett rikligt
arvode eller reskostnad och arbetslön. Wikström sade att i utbyte
mot tjäran kunde han få varor eller kontant betalning.
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Nils Wikström skrev på nytt till Jakob Lind i juli 1860 och erbjöd
honom fyra och en halv till fem riksdaler om han åtminstone kun
de få några tunnor pärma (tjärvatten använt till garvning) i goda
tunnor framforslade till sommarmarknaden. I brevet framgick att
Lind hade lovat att sköta om pärma-affärerna ”däruppe”, alltså i
Norsjö socken.
Jakob Lind transporterade även tjära åt andra till Skellefteå. I janu
ari 1864 forslade han tre tunnor tjära åt Jonas Persson i Lidsträsk.
Tunnorna levererades till Johan Hällberg d.ä. och forlönen var sju
riksdaler och 50 öre riksmynt.243
Den 17 juni 1878 brände Erik Persson i Brattjärn en liten tjärdal
som gav 19 tunnor. Han sålde tjäran den 29 juni i Kallviken och
fick 182 kronor.
SALPETERSJUDNING
Länsmännen i andra fögderiet (Skellefteå och Norsjö nuvarande
kommuner) säger 1817-1821 att tillverkning av salpeter är en
nytillkommen näring som tilltagit i betydelse och ser ut att bli den
förmånligaste binäringen om priserna står sig. År 1821 hade leve
rerats 2 070 och en femtedels lispund (cirka 17 600 kilo) salpeter,
vilket gav 15 526 riksdaler 24 skilling banco.
Åren 1832-42 sägs att produktionen av salpeter har avtagit betyd
ligt, vilket till en del berodde på att priserna hade gått ner, men
den viktigaste orsaken var att jordbruket inte kunde avstå från den
urin som användes till salpetertillverkningen. Produktionen upp
skattades under denna period endast uppgå till hälften av vad som
producerades tio år tidigare.
Erik Persson i Brattjärn kokade salpeter för första gången år 1869.
Han hade 13 kar salpeter, vilket gav 19 pund och 11 mark, och
fick för detta 175 riksdaler och 95 öre. Erik Persson i Brattjärn höll
på med salpetersjudning 1876 mellan 16 oktober och 3 november.
Han hade 30 jordkar. Den 28 februari 1877 var han på salpeter
uppbörd och sålde 48 lispund och 13 skålpund för 364 kronor och
87 öre.
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POTTASKA
Bränning av pottaska introducerades som binäring i början av
1830-talet av assessor Plageman. Åren 1838-1842 sägs att pottasketillverkningen har ökat under de senare åren och denna till
verkning var förenlig med ortens naturliga tillgångar, eftersom
bränning av pottaska kunde ske långt upp i inlandet (längst upp
mot fjällen). Tillgången på ämnen var god och transportkostnaden
låg. Den gård i Skellefteå socken där produktion av pottaska var
viktigast var Johannestorp i närheten av Skellefteå prästbord.
År 1837 ägnade Abraham Hæggstrôm 110 dagar åt pottaskeproduktionen. Under en del av 1838 var han bunden av ett kontrakt
med grosshandlare C.F. Liljevalch, vilket gav tre riksdaler banco
per lispund pottaska. Hæggstrôm ansåg att priset var för lågt, vil
ket gjorde att man under den här perioden inte ägnade sig åt pottaskebränning. År 1839 fick Abraham Hæggstrôm kontrakt med
landskamrer Erik Lindemark vid Ytterstfors glasbruk som gav
fyra riksdaler banco per lispund. Kontraktet ökade lönsamheten
och Hæggstrôm återupptog pottasketillverkningen. Efter kontrak
tet med Lindemark beslutade sig Abraham Hæggstrôm att sluta
dricka brännvin,

”emedan den Högste Guden varit mig så nådig och å nyo
öppnad för mig en god utsigt för bergning genom Hr Lands
kamrer Lindemarks offert att på ett förmånligt pris till honom
få lefverera Pottaska”.
Pottasketillverkningen var som mest intensiv under april, maj och
november månad.244
GRUVOR
Under 1800-talet gjordes flera försök att starta gruvor. I början
och mitten av 1600-talet fanns Nasafjälls och Kågeträsk gruvor
och därefter gjordes flera försök att hitta malm och påbörja en
brytning. Åren 1828-1838 gjordes flera försök att öppna gruvor,
och det kan tänkas att det var de många nödåren under denna
period som drev fram gruvförsöken.
I Näsberget vid Byskeälven drevs en järnmalmsgruva åren 1833-
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1840 och 1852-1856. Den brutna malmen transporterades sedan
till Kattisholmen vid Frostkåge hamn. Från 1837 kördes malmen
till Tingsholmen vid Piteälvens mynning. Malmen visade sig vara
för dålig, och transporterna till smältningen var mycket kost
samma. Ägarna Carl Olof Furtenbach och Nils Clausén förlorade
mycket pengar på företaget. Olika försök gjordes fram till 1908 att
återuppta brytningen.245
Åren 1836-1837 undersöktes i Finnforsberget intill Skellefteälven
en silverfyndighet som hade hittats av inhysesmannen C W Lind
skog i Granfors nybygge och nybyggaren Nils Hansson i Loberg,
men malmen bedömdes inte vara brytvärd. Andra gruvförsök vid
samma tid var Hedgruvan och Storberget 1833 där det fanns kop
parmalm, samt Fågelberget samma år som innehöll järn. Moröns
silvergruva var i drift 1806-1814 och 1835-1840. Läkaren Jon Eng
ström, som reste förbi Skellefteå 1834, berättar att malmletandet
inte var en ovanlig sysselsättning på trakten. Han skriver om

”fantaster bland allmogen som flocktals genomvandra de
stora skogarne för att söka malmberg” och han såg dem i
Skellefteå ”stryka omkring, med bergkompass och släggor, i
ängslig täflan att komma först till en ny malmanledning”.246
Den 4 oktober 1873 skulle ”Burelidens gruva” i Bureå säljas på
auktion. Den som undertecknat annonsen var Fredrik Olofsson
från Örebro. Ville ingen lägga bud på hela gruvan skulle 500 aktier
à 100 riksdaler säljas. Men till en början skulle endast 25 riksdaler
betalas in på varje aktie. I samma tidning lade Adolf Nahlbom i
Ursviken in sitt veto mot en försäljning. Nahlbom var född i Runtuna 1802 och flyttade in till socknen 1852 från Stockholm. Han
var bokbindargesäll och dog 1878.247
VADMALSSTAMPAR
I Ytterstfors anlades den första vadmalsstampen i Skelleftebygden.
Färgaren August Dyhr (1803-1868), som 1827 flyttade in från Fin
land, handhade stampen. År 1831 försäkrades anläggningen som
ägdes av Ytterstfors sågverk, och då uppgavs att färgarhuset var
uppfört 1830. Dessutom fanns ett press- och torkhus som nyligen
var uppsatt av ett gammalt hus. Byggnaden var 9,4 meter lång
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och 5,9 meter bred. I huset fanns till pressen 14 järnplåtar, 100
pressarle, sex pressjärn, tre block med stock, bord, en stor torkugn
av 1500 tegel, en gryta om 28 kannor, samt ugn med murpipa.
Stamphuset var 6,2 meter långt, 4,7 meter brett samt 2,95 meter
högt. I stamphuset fanns ett vattenhjul med hamrar, samt lådor
som var avdelade i två rum.248 År 1833 uppgick tillverkningsvärdet
till 200 riksdaler banco. I färgeriet fanns samma år en lärling och
en dräng.249
August Dyhr var född i Öjebyn i Piteå socken, och flyttade åtta år
gammal till Gammelbyn i Lövångers socken. August Dyhr hade en
kusin i Uleåborg, Johan Fredrik Dyhr, och genom hans förmed
ling började August Dyhr som lärling hos en färgarmästare i när
heten av staden. Sedan fortsatte han som gesäll i Björneborg och
Tammerfors i Finland. Dyhr var gift med prästdottern Catarina
Johanna (Jeanette) Videman (1803-1868) från Tammerfors. Han
fick sedan anställning som färgare vid klädfabriken Kolki i Lillkyro socken i Finland. Familjen flyttade runt i Finland fram till
1845. Han fanns kvar i Ytterstfors och Byske till 1836. Åren 18451853 bodde familjen på Kyrkobordet, 1853-1862 i Degerbyn, samt
sedan på Kyrkobordet.250
År 1850 antecknas familjen som lösdrivare, och verkar inte vara
mantalsskriven i någon by. Under den här tiden undergick textilin
dustrin en genomgripande förändring, och skråväsendet upphörde.
De enskilda färgarna hade svårt att få anställning som självstän
diga yrkesutövare. August Dyhr fick endast tillfälliga arbeten. Han
hade en liten smedja vid landsvägen. Hans hustru var en skicklig
väverska och tog emot vävning på beting. Dessutom hjälpte hon
bönderna med slåtter och skörd. Hon uppges ha varit skicklig i
att hantera skäran. I ett brev från den här tiden talas det om fru
Dyhrs förmåga att vädja till sina medmänniskors hjälp utan att
direkt tigga.
Makarna hade barnen Johan f. 1830 som dog som spädbarn, Johan
(1831-1831), Carl (1833-1834), Augusta Diihr (1835-1916) som var
guvernant och lärarinna i Finland och död ogift i Åbo, samt Carl
Oscar (1850-1925) som efter föräldrarnas död flyttade till Stock
holm, där han fick utbildning till sockerbagare hos sin fasters man,
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hovkonditorn Johan Petter Sundberg. Carl Oscar flyttade cirka
1890 till Sältjärn i Anundsjö socken i Ångermanland, och sedan
flyttade han till Norrflärke. Han gifte sig 1892 och makarna fick
två flickor. Augusta Dühr brevväxlade med Zacharias Topelius.
Augusta och Carl Oscar växte upp i ett fattigt hem, men ibland
besökte man under stora helger den förmögne farbrodern Carl
Magnus Hernod som bodde på herrgården Carltorp i Degerbyn.
Men julbesöken upphörde efter fastern Agata Edenqvists död 1853.
På Carltorp fanns julgran omkring 1850. Familjen Dyhr uppges i
brev inom familjen ha bott på ”Älvalunda” gård som ägdes av Carl
Magnus Hernod. Hemmet hade ont om mat, vilket sannolikt är
en av anledningarna till att sonen Carl Oscar fick engelska sjukan.
Han sägs ha blivit botad av läkaren Jöns Ekenstedt i Degerbyn.
När Augusta skulle åka till Jämtland, åkte hon båt från en hamn
och åkte förmodligen till Sundsvall.
Senare anlades ytterligare några vadmalsstampar i norra Väster
botten. Lars Kågeman i Stämningsgården anlade en stamp och
en press i slutet av 1830-talet, Moses Bergmark i Ersmark byggde
omkring 1850 en vadmalsstamp, som först låg i Djupbäcken och
sedan i Kågeälven, Fabian Westermark i Stämningsgården upp
förde en stamp och ett presshus 1859, i Lövångers socken fanns en
stamp i Bissjön som senare flyttades till Mångbyn, och i Burträsk
socken fanns en stamp i Bursiljum.
SKRIVARBETEN
Att göra skrivarbeten åt andra har varit en viktig binäring för vissa
skrivkunniga personer. Dessa män, för det rörde sig vanligen om
män, skrev ofta även dagbok. Skrivarna var många gånger bönder
med olika uppdrag, såsom nämndeman eller skrivare på byastämman, men det förekom även att soldater fungerade som skrivare.
Det ingick i soldatutbildningen att lära sig läsa och skriva, och
de blev därför ofta anlitade som lärare både före och efter det att
folkskolan infördes 1842.
Lars-Gunnar Boman har gett ut soldaten Pamps dagbok från tiden
1834-1835. Johan Pamp var indelt soldat i Bensbyn i Luleå socken,
och i boken får vi en bra bild av hans skrivarverksamhet. Det skri
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vande som dominerar är att skriva privatbrev åt icke skrivkunniga
personer. Sedan kommer skrivelser av juridisk-ekonomisk natur,
som bouppteckningar, reverser, borgensförbindelser, stämningar
med mera. Pamp skrev även protokoll på byastämman och förde
byns räkenskaper. Han var närvarande vid syner och skrev.251
En person på 1830-talet som arbetade mycket med skrivarbe
ten var Abraham Hæggstrôm på Johannestorp. Söndagen den 4
november 1838 gick han ner till kyrkan med kungörelse om att
bouppteckning skulle hållas hos Johan Salander i Kåge. Kungörel
sen lästes upp efter högmässan. Han gick samma kväll till Kåge,
och övernattade tydligen i Salanders hem. Sedan skrev Hæggstrôm
på bouppteckningen från måndag till och med torsdag. På fredagen
var han på Prästbordet i ett ärende som hade med bouppteckning
en att göra. Under lördagen var han hemma och tog upp renmossa
samt skrev på bouppteckningen. På söndagen skrev han färdig
bouppteckningen och reste på eftermiddagen till Kåge, där han låg
över. På måndagen reste han till tinget med fru Salander för att
söka en god man för de omyndiga barnen, men häradsrätten hade
förekommit dem och förordnat bonden Lindfors till förmyndare.
Hæggstrôm skjutsade fru Salander till Kåge, och lämnade boupp
teckningen hos Lindfors.
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IV. Människor och samhälle
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I

Samerna
Västerbottens kustland har länge haft karaktären av mötesplats
mellan olika kulturer som nordisktalande, finnar och samer. Sam
erna har berörts i Bönder och gårdar i Skellefteå socken 15391650 s. 38-39 och 49-50. Där omtalades en del samiska ortnamn,
några strödda belägg på samer främst från Norsjöområdet samt en
del om birkarlarna som handlade med samerna. I Skellefteå socken
1650-1790 behandlas samerna på sidorna 151-154.
Under 1600- och 1700-talet finns samer som vistas nere i kustlan
det, bland annat som vallhjon och fattighjon. Men samer fanns
även nere vid kusten under vintern, troligen som skötare av tamre
nar. Antalet samer i området tycks ha ökat under slutet av 1700talet, och denna tid redovisas i föreliggande bok trots att den faller
en aning utanför boken strikt tidsmässigt. Den följande skildringen
av samerna kommer att bli utförlig, vilket motiveras av att väldigt
lite är skrivet om denna grupp inom kustlandet i Västerbotten.
Detta beror sannolikt på att källmaterialet om samerna i området
är mycket begränsat, och för att få fram en bild måste ett stort
pussel läggas av ett antal detalj uppgifter.
Samerna skildras även tidigare i boken, under kapitlet om åsar
nas betydelse för kulturmöten och kommunikationer. Där provas
hypotesen att samerna har färdats längs åsarna, och att dessa
områden därför kommit att få en samisk närvaro.

339

I kapitlet om samerna inventeras ortnamn som visar på samisk när
varo. Här är det viktigt att skilja mellan namn som är bildade till
samiskt språkstoff och namn som endast innehåller lapp-, ren- osv.
Namn med samiskt språkstoff indikerar kraftfullt en samisk när
varo då samernas namn har tagits över av nordisk-svensktalande.
Namn på lappkåta- och rengårds- berättar tydligt om existensen
av kåtor respektive rengärden. De ortnamn som endast innehåller
lapp-, ren- osv. har inte lika stort bevisvärde. De kan syfta på att
samer funnits på platsen, men kan även ha annan bakgrund, som
att en person som kallades Lappen hade en koppling till platsen.
Men namnen på lapp- kan jämföras mot folkbokföringsmaterial
för att analysera bakgrunden.
Området vid Norsjö tycks vara den enda trakt inom Skellefteå
socken där samer och bönder bodde nära varandra under 1600och 1700-talen. I en beskrivning till en karta över Norsjö från
1703 sägs att bönderna i byn beklagade sig över samerna som bod
de närmast byn. De påstod att samerna tillfogade bönderna stor
”plågha ock oförätt” både vinter och sommar. Samerna betade
med sina renar på böndernas skog och fiskade i böndernas träsk
när bönderna fanns hemma i byn. Bönderna menade även att deras
fiskeredskap som förvarades vid fisketräsken ibland kunde vara
försvunna. Bönderna krävde nu att de skulle få behålla sina skattlagda ägor utan intrång från samerna, och detta kunde ske genom
att man upprättade rå och rör mellan samerna och bönderna.252
Under perioden 1760-1800 bosatte sig fattiga och utblottade samer
i norra Västerbottens kustland. De största bosättningarna var
Stämningsgården, Kusmark och Drängsmark. Dessutom fanns
mindre bosättningar i Medie, Burön vid Bureå, Ostvik samt
i Eggeliden på gränsen mellan Gummark och Klutmark. Det är
oklart varför så många samer fick slå sig ner på dessa ställen. De
flesta samer i Stämningsgården kom från Rans och Grans sam
ebyar i Sorsele socken.
Under slutet av 1700-talet ökade trängseln på de bästa renbetes
markerna, och epidemier av rensjukdomar bröt ut. Vidare trängde
nybyggare in och tog ifrån samerna delar av marken. Fiskesjöar
kunde dikas ut av nybyggare. Arvsrätten till lappskattelanden
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uppluckrades. Samernas ställning försvagades vad gällde renarnas
bete från nybyggarnas hässjor på vinterbeteslanden i skogslandet.
Skiktningen inom det samiska samhället ökade, genom att lappby
arnas allmänningar började synas in av stora renägare. Nu kunde
inte längre renägare utan skattland klara sig på renskötsel. Allt
detta gjorde att färre samer kunde försörja sig på renskötsel. Vissa
samer drog över till Norge och började leva på fiske. Andra sökte
sig till det svenska kustlandet och blev sockenlappar, vallhjon,
fiskardrängar eller tiggare. Några tog upp nybyggen och försökte
leva på flera näringar men med ett starkt inslag av fiske.253
KÅTASELSLANDET
Det fanns ett område inom Skellefteå socken som låg inom det
område i Lappland som var indelat i lappskatteland, och det var
Kåtaselet i socknens nordvästra hörn. Egentligen kunde inte lapp
skatteland förekomma i landskapet Västerbotten eller ”nedre lan
det” som området kallades till skillnad mot lappmarken. Lappskattelandet låg till större delen inom Arvidsjaurs socken, men delar av
landet låg i Skellefteå (senare Jörns socken) och Piteå socknar.
År 1841 genomfördes en syn av lappskattelandet som hade följan
de gränser: råsträckan i söder gick mot Tjaktjejaurs och Beckertjaurs lappskatteland från Urrekjokke, Garesoen och Seutneqvoppe
i söder över Afvanvolleraj och därifrån i krökning åt väster över
högsta kullen Lulebottenvarre, över Laddaskvarras till Ripevare.
Råsträckan i väster gick mot Pjeskers lappskatteland ifrån sydväs
tra hörnet Ripevare i nord över västra änden Rackedvare till nedom
västra änden av Lappträsk. Råsträckan i norr gick mot kronoallmänningen på nedre landet, från hörnet nordväst om Lappträsk,
åt öster norr om träsket och vidare i sträckan öster om det min
dre Lappträsket, Tieutier, Medträsken, Myrt järnbäcken och Tiellträskån till Beurekgelest. Råsträckan i öster gick mot nedre landets
kronoallmänning, från nordvästra hörnet Beuregelest i söder över
Timpovare till sydöstra hörnet Urrekjokke.254
SAMERS LEVNADSVILLKOR
Ett antal samer bodde 1819 på skogen i Skellefteå socken, och de
titulerades sockenlappar. Det är en något oegentlig benämning,
eftersom det i Skellefteå socken och hela Västerbotten inte före-
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Foto 54. Samer vid Skellefteå i början av 1900-talet. Foto: Carl Franke,
Skellefteå kommunarkiv.

kom sockenlappar som antogs av sockenstämman. Sockenlap
parna förekom i södra Norrland och norra Svealand, men levnads
betingelserna för samerna i Skellefteå socken kan ha liknat dem
som sockenlapparna hade. Samerna var Sven Vikman i Ostvik,
änkan Elsa Nilsdotter, Carl Sjulsson och Nils Hindriksson från
Kusmark, änkan Elsa Sjulsdotter, pigan Maria Mårtensdotter och
Lars Enarsson från Drängsmark. De beskrev sig själva som utfatti
ga invånare i lappmarken, som hade tagit sin tillflykt till Skellefteå
socken och bodde på skogen i dessa byar. Deras bostäder bestod
av kåtor eller brädskjul. Samerna klagade hos länsstyrelsen över att
häradsskrivaren hade påfört dem kronoutlagor enligt de debetsed
lar som de bifogat klagomålet. Skatten hade lagts på dem på så oli
ka grunder att de inte hade reda på de rätta förhållandena bakom.
Samerna berättade att de levde i ett så utblottat tillstånd att de inte
ägde minsta tillgång som kunde vara en grund till en näring. De
kunde endast försörja sig genom tiggande, och då menade de att de
skulle vara befriade från avgifter förutom mantalspenningar som
de skulle försöka lägga. Kronofogden och häradsskrivaren menade
att bevillningsstadgan inte medgav någon befrielse för de lappmän
som vistades på nedre landsbygden, lika lite som inhysesmän fick
befrielse. Samernas villkor var inte helt kända, men de hade inte
gjort något försök vid sockentaxeringen att styrka sin bristande
arbetsförmåga. Kronofogden och häradsskrivaren berättade vidare
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att lappmännen om sommaren vallade boskap mot föda och en
dryg betalning. På vintern strök de omkring och tiggde. Länssty
relsen avslog klagomålen från samerna, då man menade att de inte
tagit upp frågan på sockentaxeringen och för att de livnärde sig på
tiggeri, vilket var mot förordningen. Samerna hade en frihet från
bevillning, men den upphörde när de lämnade lappmarken.255
SAMERNA I STÄMNINGSGÅRDEN
Samer fick slå sig ner i Stämningsgården, där många kom att
bosätta sig. Tillståndet verkar dock inte ha innefattat påverkan
av skogen, för år 1798 hade byamännen i Degerbyn och Stäm
ningsgården stämt en grupp samer som slagit sig ner på de bägge
byarnas skogsmark. Samerna var Pål Enarsson, Anders och Enar
Pålsson, Nils Jonsson, Sjul Ersson, Erik Persson och Johan Clemetssons änka som hette Anna Sjulsdotter. Byamännen ville att de
genast skulle flytta bort. Samerna svarade att de redan hade börjat
flyttningen. Rätten ålade dem att flytta från byarnas skogsmark.256
En av de första samer som bodde i byn var Johan Nilsson Fjäll
ström, som 1790 tillsammans med hustrun hyrde en kammare hos
änkan Lisa Eriksdotter i byn. Senare under året flyttade de till en
kåta som stod på Degerbyns mark. År 1801 bodde de i en kåta
vid vattenfallet Orrbyströmmen. Johan Nilssons far Nils Jonsson
hade en bod intill kåtan. Enligt kyrkböcker från lappmarken hade
fadern Nils Jonsson flyttat till Skellefteå socken. Han har inte hit
tats i Stämningsgården i kyrkböckerna, men kan kanske ha bott
där ändå. Nils Jonsson, som var gift med Anna Pålsdotter, kom
från Grans sameby. Föräldrarna hette Jon Nilsson och Marget.
År 1804 har Johan Nilsson Fjällström och hustrun Elsa Pålsdotter
(1767-1846) en stuga på samma plats.257
Nils Olofsson, som dog 1812, kan ha bott på den plats som än i
dag kallas för Lapp-Neck och som ligger på en markant höjd norr
om Norra Brännänget i byn. Möjligen bodde han i en kåta eller en
stuga på den platsen. Här har funnits rester av knutstenar. Någon
annan same med namnet Nils verkar inte ha funnits i byn.
Enligt muntliga uppgifter skulle samerna i Stämningsgården ha
haft kåtor och skjul på den plats där leklandet Lilleputtlandet i
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dag ligger, dvs. strax norr om vattenfallet Lindalmström. Möjligen
kan de ha bott där den första tiden, för senare tycks de ha haft
stugor och torp på olika platser i byn. Kvarnområdet i Lindalm
ström kallas även för Gocktis, ett namn som troligen är av samiskt
ursprung. Uttalas med o-ljud (ej å). Namnet kanske ursprungligen
syftade på platsen vid Lilleputtlandet? Bengt Degerstedt i Degerbyn menade att namnet syftade på en plats väster om kvarnom
rådet. Hans mor använde namnet i ett uttryck om saker som var
i oordning eller osnyggt - ”hä sej ut som einni Gocktis - det ser ut
som inne i Gocktis”. Intill Lindalmström på västra sidan av Klintforsån, på Stensvedjan, finns ett område som kallas för Lappstan.
Namnet är kanske en skämtsam benämning som grundar sig på att
samer bodde där. På 1817 års karta över Degerbyn fanns en plats
vid Klintforsån, väster om kvarnområdet som kallades Lappkåta
ängen. Den omnämns även i en syn över Degerbyn från 1801, och
kallas då Lappkåtaänget. På Stämningsgårdens sida av ån fanns

Foto 55. Kvarnområdet Lindalmström eller Orrbyströmmen i Stämningsgården. Foto: Carl Franke 1895. Området kallades även Gocktis. Här
arbetade samiska män och kvinnor på Klintfors såg och några familjer bodde
även vid platsen.
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1825 Lappmorrådningen. Det är ovisst hur hög ålder dessa namn
har. Många samer bodde efter norra vägen i Stämningsgården,
som fortfarande kallas för Lappgatun.
Karl Anton Eriksson, som var en styvson till Erik Larsson, hyrde
1868 ena fattigstugan för ett år. Kostnaden var fyra riksdaler. I
familjen fanns även hans mor. År 1869 fick han sätta upp ett torp
på Johan Gustaf Lundströms mark vid några ängar norr om Lapp
gatun. Ebbe Johansson bodde i slutet av 1800-talet vid Lappga
tun. En same ska ha bott i Dalkarlsliden i ett ombyggt fähus. Vid
Lillberget i skogen norr om bebyggelsen i norra Stämningsgården
fanns Oskarstorpet, som bröts upp av Oskar Holmkvist i slutet av
1800-talet. Han kallades Lapp-Oskar, eftersom han var gift med
en samekvinna, Hilda Kristina Johansdotter (f. 1857) och dotter
till Johan Efraim Pettersson och Brita Karolina Renström. En bit
väster om Oskarstorpet, vid krondiket, fanns Luntestorpet (uttala
des Lunteschtorpet), som ägdes av en same som kallades Lunte.
Från 1830- och 1840-talen finns några bouppteckningar efter sam
er, dokument i vilka vi kan få information om klädedräkten. Samerna tycks ha varit klädda som den ”svenska” befolkningen, men
några samiska plagg fanns kvar. Jon Andersson Fjellström hade
1836 en gammal renskinnsmudd, det vill säga en renskinnspäls.
Erik Larsson hade även han en mudd samt lappskor. Hustrun hade
en lappmössa samt en mudd. Övriga kläder beskrivs som ”grå
valmans råck” och ”skinn tröja”. Dessa har förmodligen liknat
allmogens kläder. Förmodligen är det muddens och lappskornas
lämplighet på vintern som lett till att man behållit dessa plagg.
En ägodel som pekar på att ägaren är same är böckerna. Jon
Andersson Fjellström hade Högströms postilla på samiska och en
samisk bibel och psalmbok. Erik Larsson hade Nya testamentet
på samiska, en samisk psalmbok samt en samisk och en svensk
ABC-bok. Bokinnehavet antyder att samiskan var levande ännu
på 1840-talet. Erik Larsson fungerade 1854 som tolk på tinget då
Hans Hansson i Seijejaure vittnade. Dessutom var han tolk 1832.
En intervju med en kvinna som var född i en samisk familj i Stäm
ningsgården omkring 1920, visar att samiskan då var utdöd. En
man i Degerbyn, som på 1980-talet härmade en same som bodde
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i byn på 1920-talet, antyder att accenten kan ha varit påverkad av
samiskan.
Andra ägodelar som antyder en samisk identitet är ett renskinn
som sängkläder, ”en renskinns bordde”, ”ett par renhärnor till
skor” (hos Erik Larsson). Andra ägodelar är inte samiska men
mycket ovanliga hos svenskar vid denna tid. Hit hör ”lodbössa
med tillbehör” och ”ett par skidben med ett spjut” hos Jon Anders
son Fjellström, och även hos Erik Larsson en lodbössa. Hos dessa
samer finns dessutom ett stort antal snickeriverktyg som ger vid
handen att slöjden varit viktig.
Om man tittar på de mål som tagits upp i tinget, berättar de inte
om någon utpräglad antagonism mellan svenskar och samer, utan
de tvister som förekommer är inom den egna gruppen. År 1829 var
samen Johan Nilsson i Stämningsgården på marknad i kyrkstaden
med sin hustru och blinda svägerska. De satt utanför handlaren
M W Steinwalls i Kåge kyrkstuga, då samen Lars Andersson stojade och ropade. Den blinda kvinnan hade då frågat vem det var,
och Johan Nilssons hustru svarade att det var Stabbur-Lasse, en
benämning som var vanlig på Lars Andersson. Den sistnämnde
blev uppretad och hade luggat Johan Nilssons hustru och när
Johan Nilsson kom till hennes hjälp hade Lars Andersson slagit
och klöst honom. På tinget blev Lars Andersson dömd till att böta
två riksdaler. Han försvarade sig med att han blev förolämpad av
att ha blivit utpekad som mindre ärlig.258
NÅGRA SAMISKA FAMILJER I STÄMNINGSGÅRDEN
Nils Olofsson (1755-1809) i Norge flyttade till Skellefteå socken
och Stämningsgården 1780. Olofsson, som härstammade från
Lycksele lappmark, står i husförhörslängden 1771-1800 som dräng.
Han gifte sig första gången 1784 med Anna Nilsdotter (1747-1786).
Hustrun avled redan 1786. Nils Olofsson gifte sig andra gången
1790 med Greta Hansdotter (1766-1831). Familjen finns i Skellef
teå åren 1791-1794. År 1798-1802 bor man i Norge, och återkom
mer sistnämnda året till Skellefteå. Nils Olofsson dör 4 oktober
1809.1 bouppteckningen från 1812 tas många snickarverktyg upp,
så troligen var slöjden en viktig näring. Nils Olofsson kan vara
identisk med den Lapp-Neck som nämns ovan och som gett namn
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till en höjd i norra Brännänget. Nils Olofsson och Greta Hansdotter hade barnen Olof (1791-1858), Anna Cajsa (1794-1847), Sara
Greta (1798-1818), Maria (1802-1889), samt Nils f. 1807 som flyt
tade ut ur socknen 1826.
Sonen Olof Nilsson tog upp nybygget Mörttjärn i Norsjö socken
år 1826. Olof Nilsson bodde bara något år där innan han flyttade
igen. Senare bosatte han sig på Burön vid Bureå. Nils Olofssons
dotter Anna Cajsa som var född 1794 gifte sig med samen Mats
Nilsson i Kusmark. Dottern Sara Greta, som var född 1798, dog
i lungsot 1818. Maria Nilsdotter gifte sig 1825 med målargesällen
Johan Lundkrans (1797-1858), som var inflyttad från Medelpad
och bosatt på Kyrkobordet 1824-1829. Makarna flyttade 1829
till Karlskrona, där de bodde några år. Men från 1858 bodde de i
Svedje i Timrå socken där de även dog.
Johan Nilsson Fjellström (1768-1840) föddes i Grans sameby och
gifte sig 1790 med Elsa Pålsdotter (1764-1846) från Rans sameby. I
slutet av 1700-talet kom makarna till Stämningsgården, sannolikt
1791. Makarna hade barnen Anna (1790-1800), Nils (1791-93),
Johannes (1793-1800), Anders f. 1795, Jonas f. 1797, Anna (180160) som gifte sig med lappmannen Johan Renström i Stämnings
gården, samt Johan Fjellström (1803-24) som gifte sig med Britta
Margareta Eriksdotter från Östra Lillträsk i Nyland.
Johan Nilssons far Nils Jonsson hade 1801 en bod intill sonens
kåta och viste i Lindalmström. Troligen bodde även Nils Jonsson
i Stämningsgården. I kyrkböckerna från lappmarken står det att
han bor i Skellefteå socken. Hans hustru hette Anna Pålsdotter.
Nils Jonssons far Jon Nilsson bodde i Wallegetsi.
Elsa Pålsdotter var en dotter till Pål Tursson född 1734 och från
Laivafjäll lappskatteland i Rans sameby. Pål Tursson var gift med
Gunnil Enarsdotter, född 1737.
År 1801 hade arrendatorn av Lindalmströms kvarn, Johan Berg,
begärt en husrannsakan efter spannmål hos Johan Nilsson. Den
hade utförts i hans kåta och vistehus samt i faderns Nils Jons
sons bod av länsmannen Gabriel Hedlund, nämndemannen Johan
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Nilsson i Stämningsgården och fjärdingsmannen Nils Jakobsson
på Brännan. Johan Berg hade som grund till misstankarna sagt
att landslappen Johan Nilsson var ansedd som en misstänkt och
vanfrejdad person. Ar 1780 hade bonden Per Johan Hansson på
Sörböle låtit rannsaka efter tjuvgods hos honom, men något sådant
hade man inte funnit. Därefter hade Johan Nilsson vistats i gräns
trakterna mellan Sverige och Norge. Johan Nilsson hade aldrig
beståtts med något brott. Johan Nilsson stämde Johan Berg för
rannsakningen, men Berg frikändes av rätten.2”
År 1805 tituleras Johan Nilsson lappdräng. Senare arbetar han i
likhet med många andra samer på Klintfors såg i byn. Sågen sys
selsatte folk av bägge könen, och kvinnorna arbetade som spånskjutare. Något senare har Johan Nilsson flyttat över på Degerbyns sida av ån, mittemot sågen. Åren 1836-1840 bodde han och
hustrun i Degerbyn. Det sistnämnda året fick de fattighjälp av byn.
1840 blev han ihjälslagen av en bräda på Klintfors såg. Samma år
hade han fattighjälp av Degerbyns byamän.
Sonen Johan Johansson Fjellström (1803-1824) gifte sig 1823 med
lappigan Britta Margareta Eriksdotter, f. 1794 från Östra Lillträsk
i Nyland. Hon bodde i Stämningsgården. Före giftermålet hade
hon sonen Carl Johan Fjellström f. 1822. Han flyttade senare upp
till trakten av Myrheden i Jörns socken och kallades Lapp-CarlJohan. Johan Johansson Fjellström drunknade den 28 juli 1824.
Han verkar ha bott på Kyrkobordet.
Johan Nilsson Fjellströms och Elsa Pålsdotters dotter Anna Chris
tina gifte sig 1824 med samen Johan Enarsson Renström från
Medie, där de också tycks ha bott den första tiden. Men efter 1830
finns de i Stämningsgården, och de bor norr om Klintfors såg. Här
låg Renströms torp på laga skifteskartan från 1880.
Deras son Johan Renström, f. 1825, gifte sig 1850 med Lena Cajsa
Eriksdotter från Klutmark. Johan Renström, som sägs vara krymp
ling, tituleras skomakare. Troligen gjorde han lappskor. Deras son
Johannes Renström (1857-1886) är den kände spelmannen Lappoj
ken som blev ihjälslagen på ett bröllop i Västra Sjuismark, Bygdeå,
år 1886.
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År 1867 sägs i ett bystämmoprotokoll att änkan efter avlidne
Johan Renström, Lena Cajsa Eriksdotter utan tillstånd hade låtit
lappmannen Johan Matsson Holmgren från Kusmark bo i hennes
stuga.

Foto 56. Lappojkens fiol. Foto: Jan Gustavsson/Äjtte, Svenskt fjäll- och
samemuseum.
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Jon Andersson Fjällström, f. 23 maj 1779 och son till Anders Pers
son Skärk och Marget Månsdotter i Gertsjaur i Grans sameby,
bor i Stämningsgården från början av 1800-talet. Han arbetar på
Klintfors såg, men har enligt 1820 års mantalslängd jord från hem
manet nr 4 i byn. I bouppteckningen från 1836 tas skåror upp, vil
ket tyder på att han sysslat med jordbruk. Även jakt och fiske tycks
ha varit av betydelse, för i bouppteckningen redovisas ”Lobössa
med tillbehör, ljuster och lysjärn och ett par skidben med ett spjut”.
Dessutom redovisas ett flertal snickarverktyg vilket tyder på att
slöjden var viktig. År 1821 hade Jon Andersson och drängen Jon
Andersson i Djupfors fångat en stor björn utan skallgång, och fick
därför en belöning av häradsrätten på en riksdaler och en skilling
banco.260
Johan Nilsson Fjellströms dotter Anna Christina gifte sig 1824
med Johan Enarsson Renström, som då bodde i Medie. Dennes
far Enar Pålsson, f. 15 september 1766 var en son till Pål Tursson
i Rans sameby, som var född 1734 och gift med Gunnil Enarsdotter, f. 1737. Familjen var bosatt på skattelandet Laivafjäll i Rans
sameby. Enar Pålsson flyttade 1791 till Skellefteå socken. Han
arbetade 1810 med vallning av djur åt Bure aktiebolag och fick nio
riksdaler, 34 skillingar och två runstycken i lön. I slutet av oktober
1810 betalade Bure AB ut tre riksdaler, 46 skillingar och fem run
stycken som Enar Pålsson hade innestående. Pengarna betalades
till länsmannen Westermark och skulle täcka 1809 års utskylder,
det vill säga skatt.261
Enar Pålsson och Britta Johansdotter (1764-1845) hade dottern
Anna f. 1792 som bodde i Klutmark 1826 som tillsammans med
Lars Larsson Kågeman i Stämningsgården hade dottern Sara Alber
tina f. 1819. Anna Enarsdotter gifte sig sedan med lappdrängen
Olof Persson. Enar Pålsson och Britta Johansdotter hade vidare
barnen Johan Renström (1795-1857) i Medie och Stämningsgården,
Jonas (1797-1797), Jonas Enarsson Renström (1798-1877) som var
sågdräng och torpare i Eggeliden i Gummark, Anders Enarsson
(1802-1882) som blev nybyggare i Myrliden, Nils (1804-1804), Nils
(1806-1807) samt Britta (1808-1808). Enar Pålssons syster Elsa
Pålsdotter, f. 1762, var gift med Johan Nilsson i Stämningsgården,
och brodern Anders Pålsson fanns i Stämningsgården åtminstone
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från 1794 då dottern Lena Catrina föddes (14 februari). Hustrun
hette Catrina Johansdotter. I husförhörslängden 1802-1810 står:
”flyttat till Sorsele”. Troligen har de återvänt till Rans sameby.
Erik Larsson (1782-1865), som gifte sig 1809 med Anna Eriksdotter (1778-1837), bodde i Stämningsgården från början av 1800talet. Han var en son till Lars Mårtensson och Ingrid Pålsdotter i
Grans sameby. Anna Eriksdotter var dotter till Erik Larsson Bynts
och Sigrid Monsdotter på skattelandet Saxfjäll i Rans sameby.
Erik Larsson Bynts dog i Bärtijaur. Anna Eriksdotter fanns kvar i
Ran ännu 1797. Eric Larsson tycks också ha arbetat på Klintfors
såg efter 1812.
Erik Larsson blev änkling 1837 och gifte 1839 om sig med Sigrid
Vännström (1807-1893) från Vindeln, som hade flyttat till Skel
lefteå 1832. Familjen bodde troligen vid nuvarande Lilleputtlandet, för strax väster om den platsen finns en källa som kallades
Erik-Larskällan.262 Erik Larsson bodde i en egen stuga. År 1856,
då han var fattighjon, lade byn nytt tak på den. Senare sålde han
stugan till bonden Nils Samuelssons söner på hemmanet nr 5 i
Stämningsgården. År 1866 bodde hans änka Sigrid i samma stuga.
Hon ville då att byn skulle reparera muren i stugan. Detta innebar
problem, då stugan var privatägd. Byn ville nu att hemmanet nr 5
skulle uppföra en fattigstuga, eftersom man inte hade någon sådan.
Alternativt kunde man reparera Sigrid Vännströms stuga.
Sonen Karl Anton Eriksson (1832-1905) gifte sig 1860 med Sara
Lovisa Andersdotter, f. 1835, som kom från Vikdal. Karl Anton
flyttade till Lycksele 1858, men när han gifte sig 1860 arbetade han
på Lejonströms såg, där även familjen tycks ha bott, enligt husför
hörslängden. Senare arbetade han som gårdfarihandlare. Makarna
hade barnen Hilma Fredrika f. 1863, Lina Lovisa f. 1868, Emilia
f. 1876 och Alma Viktoria f. 1880. År 1869 fick Karl Anton Eriks
son ett torp på Johan Gustaf Lundströms mark. Torpet övertogs
sedan av dottern Emilia och mågen Frans Karlsson från Tällberg.
Frans Karlsson var inte same.
Erik Larsson och Anna Eriksdotter hade dessutom barnen: Greta
(1809-1821), Anna (1813-16), Lars-Erik f. 1813 som drunknade
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Foto 57. Lillstugan hos Frans Karlsson i Stämningsgården.

1823, Maria Lovisa (1818-1826), samt Carl (1821-1844). Erik
Larsson och Sigrid Vännström hade barnen Anna Stina f. 1839
som flyttade till Örnsköldsvik 1859, Nils Erik (1841-1861), samt
Maria Magdalena (1844-1867).
I Dalkarlsliden bodde en same i en liten stuga. Fian hade några
getter.263 Den same som bodde där kan ha varit Johan Efraim Pet
tersson och hans familj. Familjen ska ha bott i Dalkarlsliden.
Grans sameby har vinterbetesmarker söder om Skellefteå älv, så
det är inte så märkligt att utflyttade samer har hamnat i Stäm
ningsgården. Rans sameby har däremot sina vinterbetesmarker
längre söderut i Västerbotten, söder om Burträsk socken, och har
ganska långt till Stämningsgården.
Det finns en same i Stämningsgården under 1800-talet som var
ken var från Ran eller Gran, och det var Botilda Ersdotter, som
blev mor till kvarnägaren Fabian Westermark i Stämningsgården.
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Botilda Ersdotter var född 1805 och kom 1813 med fadern Erik
Månsson f. 1 april 1768 till Skellefteå. De kom från lappskattelandet Laiso i Semisjaurs sameby i Arjeplogs socken. Platsen de
hade bott på kallas Svaipa i husförhörslängden. Modern Kerstin
Eskilsdotter, f. 1768, hade dött 1812. När familjen kom till Skel
lefteå, bosatte man sig i Drängsmark, där det fanns andra bofasta
samer. Ar 1826 fick Botilda Ersdotter sonen Fabian. Fadern var
bonden Johan Westermark i Degerbyn som senare blev riksdags
man. Botilda Ersdotter gifte sig 1828 med samen Jonas Sivertsson,
och familjen var bosatt i Norra Bastuträsk fram till 1835. År 1835
blev Jonas Sivertsson antagen till inhysesman i Johannestorp, och
familjen bodde i ett torp uppe vid ängarna Gullskrinet.
I husförhörslängden 1836-1843 sägs att sonen Fabian stammar.
Familjen skrevs från 1843 i Stämningsgården. År 1855 köpte
Fabian Westermark Lindalmströms kvarn för 1800 riksdaler, och
anlade några år senare vadmalsstamp och presshus. Man kan
säga att Fabian Westermark är den utåt mest kände samen i Stäm
ningsgården under 1800-talet tillsammans med storspelmannen
Johannes Renström. I husförhörslängden 1862-1870 bodde Botilda
Ersdotter och Jonas Sivertsson i Lindalmström, troligen hos sonen
Fabian. Botildas syster Ingrid (1800-1862) var bosatt hos sin syster
och svåger fram till sin död 1862, och hon kallades då fattighjonet

Ingeborg Nyman.
En sameflicka blev åtalad 1832 för att hon tagit ett får av Nils
Samuelsson. Han hade, den 22 oktober, enligt ortens sed släppt
sina får på en gärda intill gården för att de skulle beta rågbrodden på den frusna åkern. En man, Markström från Bondhammar,
hade sett sameflickan slakta ett får och han frågade Nils Samuels
son om han saknade något. Han begav sig genast till slaktplatsen
och hittade fårskinnet och en del kött. Han fortsatte sedan efter
Varuträskvägen och hann upp Anna Fredrika Eriksdotter. Hon
erkände stölden och berättade att hon slaktat fåret för att överleva.
Hon var född i Kalvträsk, där fadern Erik Persson och modern
levde som inhysesfolk. Efter det att modern dött hade hon flyttat
till Skellefteå där hon inte haft årstjänst, utan hon hade arbetat
som vallhjon på somrarna hos olika bönder i Klutmark och Lång
vattnet. År 1832 hade hon löfte att få årstjänst hos en bonde, Per
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Ersson, men hon var tvungen att lämna honom för att han inte
hade tillräckligt med mjölk för att föda henne. Då hon inte kunnat
få någon tjänst hade hon varit tvungen att överleva genom stöld.
Straffet blev att hon skulle stå i halsjärn under två timmar vid en
påle för att skämmas. Vidare dömdes hon till spö av tolv ris, tre
slag av paret samt att hon på en söndag skulle stå uppenbar kyrkoplikt, det vill säga hennes mål skulle läsas upp och hon skulle be
om förlåtelse. Men provinsialläkaren Axel Almqvist intygade att
hon för hälsans skull inte kunde uthärda ett spöstraff.264
Det berättades i en tidningsartikel från 1924 av Axel Andersson, att
det en gång i byn bodde i en same som hette Lars Nischa och som
var en duktig jägare. Ett år fällde han tre björnar. När han senare
sköt 100 harar betecknade han denna jaktlycka som ”ingenting”.
Om samen finns följande historia: han hade en dag varit och fått
sig för mycket till det bästa och på hemvägen hade han ramlat ner
i ett dike invid vägen. Emellertid kände han sängplatsen obehaglig
och försökte komma upp, men detta misslyckades. Då tog han till
bönboken och bad: käre go’e Jesus, hjälp mä. Men då bönhörelsen
dröjde, blev han otålig och skrek: - Men kom djenast!
LAPPTJÄRNEN VID SANDBERG
Lapptjärnen ligger norr om Svanfors i Klintforsåns övre lopp, inte
långt från Boliden. Det berättas att en samisk familj flyttade till
området vid tjärnen, där de odlade upp mark och byggde en lada.
En dag kom några bybor dit för att hälsa på och hittade då både
mannen och hustrun i tjärnen. Någon hade mördat dem och slä
pat ner dem till tjärnen, för att det skulle se ut som om de hade
drunknat.265 Det är möjligt att sägnen försöker förklara ortnam
nets uppkomst, och händelsen kanske inte har ägt rum i verklighe
ten. Lapptjärnen nämns redan 1766, när Svanfors utsynades som
nybygge. År 1825 var Lapptjärnen och Flarkmyran slåtterlägenheter som Svanfors fick betala skatt för.
Norr om Lapptjärnen ligger Kalkberget, där kalkbrytning bedrevs
från 1844 och fortfarande åren kring 1900. Berget kallades under
1800-talet för Gobbesberget, ett namn som kan vara av samiskt
ursprung. (Se vidare under kapitlet om kalkbrytning).
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OSTVIK
Olof Samuelsson (1734-1787) från Vuotnejaur i Arvidsjaur fanns
i socknen 1764-1787, och var gift med Kerstin Anundsdotter f.
1722. Makarna hade barnen Cecilia f. 1759 och Anund f. 1762.
Kerstin flyttade ut ur socknen efter makens död 1787 och sonen
hade flyttat ut 1784. Olof Samuelsson var en son till Samuel Ols
son (1711-1769) och Sissla f. 1700. Kammarherren Adolf Ludvig
Hamilton berättar i sin dagbok från 1778 om sin resa till S:t Peters
burg. Han reser där kustlandsvägen genom Västerbotten. Det var
den 13 februari.

Från Innervik till Sunanå är det 1 mil, sedan 1 och Vz mil till
Fråstkågeå, vid hvilken gästgifvaregård vi ett stycke från vägen
uti skogen stego in till en Sockenlapp vid namn Ols Samuels son,
för att i honom sjelf och i dess familia, bestående af dess hustru,
en son och en doter, se menniskosläktets afskumm. Den kojan
eller som de här kalla det, den kottan, i hvilken han förvarade
sina provisioner, stod efter landets allmänna bruk på pålar ock
var tät nog bygd; men den han sielv bebodde var i högsta grad
usel, väggarna voro en aln höga (,) resten bestod i takresning,
öfverst var ett hål af sex quarter i fyrkant, som utsatte hela familien för fråst ock all väderns raseri, men den tiänte till att låta
röken upstiga. Elden var midt på golfvet, bestående i bara jorden.
Öfver den hängde en gryta. Ikring satt hela lappslägten barbenta
på hälarne med små mössor på hufvudet (,) öpna i bröstet, en
upskuren långtröja av söndersliten valmar eller renhud utgörandes hela deras klädebonad; till upsyn för öfrigt usla, små, svarthåriga, hiulbenta (.) Benraggel av hundar, kattor, i förtid kastade
killingar (,) all den vederstygglighet som utgör andra menniskors
fasa, hängde på käppar kring väggarna, att igenomrökas och
sedan tiena till spis. Jag studsade till vid att se menniskor, som
liknade mindre deras vederlikar, till utvärtes ställningen (,) änn
den värst håldna bandhund till lefnadssättet.266
Adolf Ludvig Hamilton var greve och verksam vid hovet, och
mötet med samefamiljen blev en kulturkrock. Hamilton skriver att
Olof Samuelsson var en sockenlapp, men sådana fanns inte i Väs
terbotten utan i södra Norrland. De antogs där av sockenstämman
och fick därmed bo kvar i kustbygden och utföra vissa näringar
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såsom slakt av hästar, hundar och katter. I Västerbotten förekom
inte denna institution, men bofasta samer i kustlandet tycks ändå
ha skött dessa sysslor. Hamiltons upplysningar tyder på att Olof
Samuelsson avlivat hundar och katter. Vi ser också att bofasta
samer i kustlandet på den här tiden bodde i timmerkåtor och hade
en timrad bod på pålar.
Enligt muntlig tradition i Ostvik och Frostkåge bodde samen vid
Hundberget som ligger på Ostviks sida av byarået, inte så långt från
gästgivargården. Hundberget ska enligt traditionen ha sitt namn av
en same som bodde på platsen och som levde på att slakta hundar.
Man vet också berätta att han levde i fattigdom. Bondebebyggelse
etablerades vid Hundberget cirka 1860, när Johan Andersson flyt
tade ut från centrala byn i samband med laga skiftet.267
Sven Sjulsson Vikman f. 1779 bodde i en enkel stuga vid Lappgärdan som ligger norr om Ostträsket. Han fanns här 1815-1821 och
flyttade sedan till Piteå socken, där han bodde i Böle. Enligt dom
boken från vårtinget 1806 bodde han i Ostvik även 1805-1806.
Han var född i Vilhelmina och hade varit sjöman och titulerades
1818-21 för uppsyningsman. Sven Vikman, som även hade bott
i Skellefteå socken 1802-1809, var gift med Katarina Larsdotter
(1777-1819) och hade barnen Britta (1804-1804), Anna f. 1805,
Sara (1807-1808), Jonas f. 1811, Margareta f. 1813, Eva f. 1815
samt Sven f. 1817. Sven Vikman gifte om sig med Elisa Persdotter
f. 1778 och makarna hade sonen Per (1821-1821). På platsen finns
idag spåren efter en liten stuga som av lokalbefolkningen kallas
iHrmösing. Fir = fyra och mösing, av mossa som man tätade stock
väggarna med. Det är en liten stuga med fyra knutar utan farstu
och med en öppen spis i ett hörn. Dörren går rakt ut i det fria.
Per Anton Sivertsson Vesterström (1816-1862) bodde i Ostvik
1816-1818 samt 1836-1844. Han bodde sedan i Bastunäs till 1862.
Vesterström var en son till Sjul Henriksson (1781-1818) och Mar
gareta Jonsdotter (1776-1843), som kom från Arvidsjaurs socken.
Johan Jonsson (1797-1861), som var en son till Anna Sjulsdotter
i Drängsmark, bodde i Ostvik åtminstone från 1830. Han var
första gången gift med Britta Pålsdotter (1802-1827) och andra
gången med Britta Matsdotter f. 1807 från Piteå socken. Johan
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Jonsson och Britta Matsdotter hade barnen Jonas (1829-1832),
Carl Landström f. 1831 som flyttade till Piteå socken 1857, Anna
Johansdotter (1834-1883), Mattias (1836-1838), Jonas (1838-1849),
Mikael Johansson f. 1841 som flyttade till Piteå socken 1857, Mat
tias Johansson Landström (1843-1899), som dog i Kusmark, Enok
Johansson f. 1846 som flyttade till Arvidsjaur 1866, samt Olof
Johansson f. 1849 som flyttade till Arvidsjaur 1866.
Norr om Brännträsket i Ostvik har under 1900-talet funnits nam
net Lappstan, som sannolikt syftar på en samisk bosättning.268
KUSMARK
I Kusmarksliden fanns 1805 en timrad kåta av det utseende som
var vanligt i Arvidsjaur. Närmast marken fanns några timmervarv
och sedan ett pyramidformat, nävertäckt tak med rökhål i mit
ten. I kåtan bodde i juni 1805 två minderåriga samegossar och en
något äldre flicka, som bodde här i väntan på arbete som vallhjon
hos någon bonde. En något äldre sameyngling var under natten
ute för att lura efter hare. Tidigt på morgonen kom han till kåtan,
lade sin bössa vid takfoten och gick in för att sova en stund. När
pojkarna vaknade såg de bössan och lekte med den så olyckligt
att den ene av dem träffades i huvudet så olyckligt att han genast
avled. Hans mor fanns i Storkåge för att tigga mat.269

Foto 58. Maria Frank i Storselet, Malå socken. Hon bodde i en liknande kåta
som fanns i Kusmarksliden 1805.
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Flera av familjerna i Kusmark bodde väster om byn, intill Granå,
vid en bäck som kallades Mattesbäcken. Samerna i Kusmark hade
kommit från Arvidsjaurs och Arjeplogs socknar. De samiska famil
jer som fanns kvar omkring 1850 hade torp, och livnärde sig delvis
på jordbruk, men i bouppteckningarna efter två familjer finns även
många snickarverktyg.
Per Jonsson Ståhl (1777-1850) och hans hustru Anna Jonsdotter
(1767-1851) bodde i Medie 1815-19, i Kusmark 1830, i Klintträsk
1836-1843 samt i Kusmark 1843-1850. Makarna hade dottern
Britta Persdotter (1807-1834) som gifte sig med samen Sjul Eriks
son i Kusmark samt dottern Anna Ståhl (1812-1878) som var gift
med Per Anton Andersson (1823-1891). Per Jonsson Ståhl var från
Tjaktjejaur i Arvidsjaur och var med och letade efter malm i Näs
berget vid Byskeälven 1832. Han hade även varit förstärkningskarl
åt roten 128 Ståhl.
Sjul Eriksson (1802-1844) från Arvidsjaur bodde i byn 1836-44.
Han hade bott i Klockträsk 1828 och i Bastuliden 1828-1830. Han
var gift med Britta Persdotter (1807-1834), och makarna hade en
son som föddes och dog 1832.
År 1819 klagade samerna Elsa Nilsdotter, Paul Sjulsson och Nils
Hindersson från Kusmark över att de blivit påförda kronoutlagor
trots att de var utfattiga. De bodde i kåtor eller brädskjul på ovan
stående byars skogar. De var villiga att betala mantalspengar men
inte övriga kronopålagor. Deras klagomål blev avslaget.270 Lappän
kan Elsa Nilsdotter (1769-1821) bodde i Kusmark 1819-1821.
Paulus Sjulsson (1780-1857), som var en son till Sjul Enarsson och
Margareta Sivertsdotter, bodde i Kusmark 1819-1857. Han var
gift med Anna Matsdotter (1785-1870) och makarna hade barnen
Jonas (1809-1809), Maria (1811-1890) som var piga och mestadels
bosatt i Kusmark, Mattias f. 1813, Anna (1814-1842) som var piga,
Kristina (1816-1817), Jonas (1817-1817), Magdalena (1818-1889)
som var piga och bosatt i Drängsmark men 1850 utflyttad till Piteå
socken, där hon var gift i Risknabben, Jonas Sjul (1821-1891) som
på ålderns höst var fattighjon i Kusmark, Eva (1823-1890) som gif
te sig med den samiske sjömannen Nils Johan Olofsson på Burön,
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samt Johan (1827-1880) som var lappdräng och bosatt i Kusmark
och andra byar i Kågedalen.
Nils Matsson (1753-1820) från Vuolvo, Luokta sameby i Arje
plog socken, flyttade med sin familj till Skellefteå socken 1797.
Makarna hade barnen Brita (1781-1805), Ingrid (1784-1840) som
var lappiga i Kusmark, Mats (1786-1864), Sjul f. 1789, Kristina
(1791-1798) samt Maria (1794-1813). Ingrid Nilsdotter hade sonen
Jonas (1815-1815). Nils Matsson var en av de samer som tvingades
flytta från Kusmark 1798.
Sonen Mats Nilsson (1786-1864) gifte sig 1817 med Anna Cathrina
Nilsdotter (1794-1847) från Stämningsgården. Hon var en dotter
till lappmannen Nils Olofsson och Margareta Hansdotter. Mats
och Anna Cathrina hade barnen Nils f. 1817 som i början av 1840talet tog upp Norrbergets nybygge i Kågedalen, Mattias f. 1819,
Lars f. 1821, Greta Lovisa f. 1823, Anna Catharina (1825-1825),
Carl Olof (1826-1875), Anders f. 1827, Anna Catharina (18291885), Maria Ulrika f. 1831, Johan Holmgren f. 1834 som bodde
i Kågedalen, Ursviken och Umeå, samt Christoffer (1836-1837).
Mats Nilssons familj var torpare och bosatt vid Mattesbäcken,
söder om Kågeälven, mittemot Granå. Familjen beskrevs 1840
som utfattig. Mats Nilsson tog 1828 upp kronotorpet Säljedal,
men tycks ha lämnat det efter ett års tid
Mats Nilssons gård övertogs sedan av sonen Carl Olof Matsson
som gifte sig 1851 med Kristina Maria Olofsdotter f. 1827 från
Burön vid Bureå. Hon var en dotter till lappmannen Olof Nilsson.
Makarna fick barnen Maria Lovisa f. 1852, Olof f. 1854, Mattias
Karlsson f. 1858 som flyttade 1886 till Stensvedjan inom Degerbyn, Jonas (1861-65), samt Brita Carolina (1863-1865).
Sjul Eriksson (1802-1844), som flyttade in från Arvidsjaur 1819,
gifte sig 1828 med Brita Cajsa Persdotter (1807-1834) och gifte om
sig 1836 med Sara Greta Andersdotter f. 1799. Sjul Eriksson bodde
på olika platser i socknen, bland annat i Klockträsk, Södra Bastuliden och Norra Bastuträsk, men från 1836 bodde han i Kusmark.
Sjul Eriksson hade en son (1832-1832), Anna Sofia f. 1837 som var
piga i Kusmark och Drängsmark, Britta (1839-1840), Erik Lind-
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holm ”Sjul-Erik” (1841-1910) som var bosatt i Kusmark, Dräng
smark från 1880 och i Hemmistjärn från 1892, samt Andreas
(1843-1843). Erik Lindholm tillverkade kaffekvarnar, bössor och
treaxnålar som användes för sömnad i läder. I Drängsmark hade
han en boplats vid Rödingsbäcken, på gränsen mot Brattliden.

Foto 59. Kaffekvarn gjord av den samiske smeden Erik Sjulsson Lindholm
(1841-1910), ”Sjul-Erik”, boende i Hemmistjärn.
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Hans Nilsson (1808-1877) från Sejejaure i Arvidsjaur bodde i
Kusmark 1820-77. Han gifte sig 1829 med Maria Mårtensdotter
(1807-1859) från Arjeplog som troligen är identisk med den lappiga med samma namn som bodde i Kusmark 1824. Makarna
hade dottern Stina f. 1832 som gifte sig med Anton Johansson
Renström (1830-1871) från Stämningsgården, och makarna var
bosatta i Stämningsgården och Degerbyn. Stina Hansdotter hade
utom äktenskapet dottern Emma Renström f. 1862, som var bosatt
på Stensvedjan inom Degerbyn. Anton och Stina fick en son (18631863). Anton Renström var tidigare gift med Anna Maja Matsdot
ter f. 1831 från Kusmark och makarna hade sonen Johan Anton,
född i februari 1853. Hans Nilsson och Maria Mårtensdotter hade
även dottern Sara (1834-1881), som var gift med Joakim Johansson
(1838-1869) från Drängsmark. Sara Hansdotter gifte om sig med
Lars Johansson f. 1835 från Drängsmark. Sara Hansdotter hade
barnen Maria f. 1856, Carolina (1859-1870), Kristina (1861-1863),
Johan f. 1864, Ida (1869-1870), Alma f. 1872, Ida (1873-1874),
samt Ida (1880-1881). Hans Nilssons syster Margareta Nilsdotter
(1804-1828) födde 7 december 1824 dottern Anna Margareta i
Kusmark.
Jon Sjulsson och Anna Margareta Olofsdotter f. 1798 fanns i
Kusmark den 4 januari 1820, när sonen Jonas föddes. Per Anton
Andersson (1823-1891), som var en son till Anders Mårtensson
(1799-1865) från Arjeplog som bodde i Drängsmark från 1820,
var gift med Anna Ståhl (1812-1878) som var en dotter till Per
Jonsson Ståhl (1777-1850). Per Anton Andersson och Anna Ståhl
hade barnen Per (1845-1847), Anna (1850-1869), Kristina f. 1853,
samt Maria (1855-1899).
Lappänkan Stina Nilsdotter (1766-1836) bodde i Kusmark 1836.
Han hade varit gift med Erik Mellberg ( -1809), som inte var
same, och makarna hade sonen Jöns Mellberg (1799-1871), som
var sågverksarbetare och bosatt i Bureå. Stina Nilsdotter bodde i
Bureå 1802-1836.
Erik Persson (1798-1865) från Arvidsjaur och hustrun Britta Pålsdotter (1796-1874) bodde i Kusmark 1821-1831. Erik Persson
grundade 1827 nybygget Eriksliden, där familjen bodde 1827-32.
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Familjen bodde i Nygård 1832-1836, i Östra Lillträsk i Nyland
1836-1852 samt i Varuträsk 1853-1874. Makarna hade barnen
Anna (1822-1869) som gifte sig med Johan Fredrik Zackrisson
Tjernlund Norlund och makarna bodde i Stämningsgården, Ebba
f. 1823 som gifte sig med drängen Mats Nilsson Kjellström och
makarna flyttade 1846 till Piteå socken, Per f. 1824 som flyttade
till Arvidsjaur 1844, Olof f. 1826, Erik (1828-1852) som bodde
ett tag i Arvidsjaur, Sara Lena (1829-1851), Kristina (1831-1832),
Hans f. 1833 som flyttade till Jörn 1853 och 1870 bodde i Östra
Aliden, Elsa Lovisa f. 1836 som senare bodde i Kåge, samt Britta f.
1839 som bodde i Varuträsk. Britta Pålsdotters mor Elsa Sjulsdotter (1740-1834) bodde även i familjen.
GUMMARK
I Eggeliden som ligger på gränsen mellan Gummark och Klutmark,
slog sig en samisk familj ner cirka 1828. Jonas Enarsson Renström
(1798-1877), som var en son till Enar Pålsson, var gift med Britta
Larsdotter (1803-1874) som var dotter till Maria Larsdotter i
Stämningsgården. Makarna hade barnen Jonas (1831-1832), Britta
f. 1833, Anders (1835-1842), samt Margareta (1839-1856). Jonas
Enarsson hade tillstånd från Gummarks byamän att i hans och
hustruns livstid få bruka skogstrakten Eggeliden.
Dottern Britta gifte sig med Lars Olofsson (1832-1893) från Burön
utanför Bureå. I familjen, som bodde i Eggeliden, fanns barnen
Jonas (1858-1863), Lars (1862-1863), Lars Larsson f. 1865, Fred
rika Laurentia (1867-1955), samt Johan (1871-1874).
Sonen Lars Larsson f. 1865, som titulerades torpare, bodde kvar på
gården, där han bedrev jordbruk. Enligt en uppgift var han klädd i
samisk kolt, när han var ute och tiggde hö från bönder. Hans sys
ter Fredrika var dövstum och brukade sälja vishäften för sin för
sörjning.271 Hon var bosatt på Öhn i Ursviken och sålde även De
dövstummas tidning. En tid i sitt liv hade hon arbetat på Nya Res
taurangen på Storgatan i Skellefteå. Fredrika Larsson som kallades
Lapp-Fredrika eller Lapp-Stina dog på Sunnanå ålderdomshem.272
KLUTMARK
Tomas Olofsson (1761-1834) från Grans sameby i Sorsele socken
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bodde i Klutmark 1815-16 samt från 1818. Han flyttade senare
till Lund, där han dog 1834. Han var gift med Anna Andersdotter
(1796-1821). Makarna hade barnen Stina (1790-1828) som var gift
med Anders Mårtensson i Drängsmark, Maria f. 1796 som hade
fyra barn utom äktenskapet och flyttade 1839 till Umeå socken,
Erik f. 1797, Per (1802-1834) som bland annat bodde i Lund och
Gummark gifte sig 1828 med Eva Olofsdotter f. 1808 från Roknäs
i Piteå socken, Johan (1818-1818), Jonas (1819-1819), samt Johan
(1820-1821). Maria Tomasdotters dotter Johanna Högström f.
1822 gifte sig 1846 med Olof Matsson, och flyttade samma år till
Piteå socken.
Anna Sjulsdotter f. 1738 dog i Klutmark 1815. Hon hade varit gift
med Johan Clemetsson (1722-1784), som var renägare på skattelandet Hatfjäld i Gran och död i Skellefteå 1784. Makarna hade
barnen Ingrid, Britta (1764-1845) som var gift med Enar Pålsson,
Katarina f. 1765 som var gift med Anders Pålsson f. 1771, samt
Helena f. 1768 som var gift med Erik Sven Persson f. 1774 vilken
var en son till sockenprofossen Per Persson. Familjen bodde första
gången i Skellefteå 1771-75. Anna Sjulsdotter bodde 1798 i Degerbyn och Stämningsgården.273
DRÄNGSMARK
Nils Henriksson (1794-1862) från Arvidsjaurs socken bodde i Kusmark 1815-1819 och sedan i Drängsmark. Han var gift med Ingrid
Sjulsdotter (1775-1853) från Arjeplog som var fjällsame från Kra
ma i Arjeplogs sameby. Hon hade åren 1804-1808 bott i Lövlund.
Makarna var barnlösa. Nils Henriksson och Anders Mårtensson
försökte 1827-1828 ta upp ett nybygge, troligen i Hemmistjärn,
något som blev avslaget eftersom marken ansågs ligga på byamark.
Ingrid Sjulsdotter var en dotter till Sjul Enarsson (1720-1797) och
Maria eller Margareta Sjulsdotter eller Sivertsdotter f. 1739 från
Krama i Arjeplogs sameby i Arjeplogs socken. Sjul Enarsson bod
de i Skellefteå socken 1796-1797 och Maria Sjulsdotter från 1800.
Hon bodde i Lövlund 1802-1809. Sjul Enarsson var gift två gånger
och hade med sina två hustrur barnen Elsa (1748-1834) som bodde
i Klutmark, Eriksliden och Nygård och som hade dottern Britta
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Pålsdotter (1796-1874) som var gift med Erik Persson, Enar Sjulsson f. 1770 som var gift med Maria Hindriksdotter f. 1869 och
bosatta i Lövlund 1802-1806, Anna Sjulsdotter (1770-1841), samt
Paulus Sjulsson (1780-1857) som var bosatt i Kusmark.
Anders Mårtensson (1799-1865) från Arjeplog bodde i Drängsmark
från 1820, och var gift med Stina Tomasdotter (1790-1828) från
Klutmark. Makarna hade barnen Per Anton (1823-91) som bodde
i Kusmark, Mårten f. 1825 samt Margareta (1826-26). Anders
Mårtensson gifte om sig med Kajsa Olofsdotter (1807-1862) som
tidigare bott i Lillpite i Piteå socken. Makarna hade barnen Jonas
(1832-1832), Kajsa f. 1834, Olof (1838-1863), Maria (1841-1880),
samt Aron (1843-1843).
Anders Mårtensson var en son till Mårten Olofsson (1747-1808)
och Margareta Jonsdotter (1769-1829) som bodde i Arjeplogbyn
på lappskattelandet Karbmat, beläget vid berget Garbmadak vid
Laisälven norr om Laisvallby. De hade barnen Maria f. 1798,
Anders f. 1799 och Sara f. 1805. Familjen flyttade ut från Arjeplog
1806, och 1817 flyttade makan och barnen tillbaka.274
Anders Mårtensson och Nils Henriksson försökte 1827-1828 att ta
upp ett nybygge mellan Drängsmark och Kusmark. Men nybygget
blev inte av, eftersom marken ansågs ligga på byamark och inte på
kronans mark. I ett brev från 1844 skriver Anders Mårtensson och
Mårten Larsson att de för cirka 20 år sedan slog sig ner vid Yttre
Hemmistjärn (skrivs Hemmerstjärn) där de uppfört byggnader,
utfört odlingar i granliden och hade flera kor. De hade tillstånd
från Drängsmarks byamän, som menade att marken låg inom
Drängsmarks byamark. De berättade att byamännen nu ville ta
ifrån samerna området, eftersom det gav god avkastning. Anders
Mårtensson och Mårten Larsson menade att detta stod i strid med
den överenskommelse och det avtal som de slutit. Samerna menade
att byamännen ville ta upp ett nybygge på marken, och därför
måste de hävda att marken låg på kronoallmänningen. Anders
Mårtensson och Mårten Larsson ville ha företrädesrätt till marken
och ansökte om att få inrätta ett nybygge. Även nu tycks deras
ansökan ha avslagits, men familjerna bodde kvar i området.275
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En syster till Anders Mårtensson var Maria Mårtensdotter f. 1798.
Hon födde i februari 1824 ett barn och blev sedan anklagad för
barnamord. Hon hade ”lagt sitt foster å lönn”, det vill säga gömt
undan det. Länsmannen Nils Nilsson Clausén fungerade som åkla
gare i stället för sin far kronofogden Nils Clausén som var sjuk.
Maria Mårtensdotter uppgav att hon var född den 19 juni 1798
och bodde hos sin far Mårten Olofsson i Arjeplogs lappmark. Vid
16 års ålder hade hon tagit tjänst som getare i Drängsmark, där
hon tjänade i 5 år och därefter i Byske i 4 år. Efter tjänstgöringen
i Byske vistades hon en tid hos sin mor Margareta Jonsdotter i
Kusmark som bodde i en kåta mellan Kusmark och Drängsmark,
troligen vid Kusmarksliden. I närheten fanns flera kåtor där det
bodde samer. Vid pingsten 1823 hade Maria Mårtensdotter legat
med lappmannen Sjul Erik från Arvidsjaur. Ingen upptäckte sedan
att hon var havande. När modern frågade hur det stod till nekade
hon till att vara med barn och skyllde på någon magåkomma. Men
grannar hade misstänkt att hon var havande. Natten mot den 8
februari när hon fick värkar, hade hon gått från kåtan ut i skogen
och fött barnet under svåra plågor på en renfäll som hon tagit med
sig. Hon slet loss navelsträngen och kunde inte se om barnet levde
eller inte, eftersom det var mörkt. Hon svepte sedan in barnet i
trasor. Därefter hade hon gått därifrån och först följande morgon
hade hon hämtat fostret och tagit det till ett vedhus, där hon hade
häftat samman barnets mun med en nål och stack en annan nål i
ena foten för att det inte skulle spöka och ”gå igen”. Efter några
dagar lade hon barnet i en säck, bar ut det i skogen och gömde det
vid en sten, 1/8 mil från moderns kåta.
Samegrannarna började snart misstänka vad som hänt, och efter
en vecka samlades sju av dem i en kåta och höll förhör med Maria.
Hon måste då erkänna att hon fött ett barn ute i skogen, och
påstod att det varit dött. Fostret hade tidigare rört på sig, men
tre dagar före födelsen hade hon inte märkt några fosterrörelser.
Maria visade också var hon gömt barnet, så att det kunde hämtas
hem.
Marias bror, Anders, anmälde genast till prosten Ström i Skellefteå
vad som hänt. Denne underrättade länsman, och Maria fördes till
häktet i Umeå. Där undersöktes både mor och barn av läkare och
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barnmorska. Läkaren ansåg sig kunna intyga att barnet vid födel
sen varit vid liv, men genom att navelsträngen inte underbundits
hade döden följt.
Skellefteå häradsrätt dömde henne den 9 april 1824 till att hals
huggas och sedan brännas på bål. Svea hovrätt behandlade fallet
den 24 maj och menade att läkaren inte bestämt kunde säga att
barnet levde vid födelsen och Maria Mårtensdotter hade inte sett
efter om barnet var vid liv. Därför kunde hon inte dömas till döds
straff, utan skulle straffas med 24 par ris, tre slag av paret samt stå
uppenbar kyrkoplikt vid Skellefteå kyrka. Sedan skulle hon skickas
till spinnhus i Stockholm, där hon skulle arbeta i 3 år.276
Lars Enarsson (1763-1833) bodde i byn 1814-1833, och han var
gift med Elsa Mårtensdotter (1769-1838). Makarna hade barnen
Ingrid (1797-1821), Mårten (1800-1857) som bodde i Drängsmark,
Enar (1807-1808), Johan (1811-1874), Lars (1815-1821), samt Anna
(1818-1819).
Mårten Larsson (1800-1857) var gift med Maria Larsdotter (17971869), som var en dotter till Lars Clemetsson och Ingrid Johansdotter från Sorsele som bodde i Skellefteå 1805-1806. Lars Clemetsson
och Ingrid Johansdotter hade varit nybyggare i Bräskafors i Sorsele
socken. Mårten Larsson och Maria hade sonen Lars (1826-1827).
Anders Mårtensson och Mårten Larsson odlade upp mark och
anlade bostäder vid Yttre Hemmistjärn (skrivs Hemmerstjärn), se
ovan.277
Maria Larsdotter bodde 1867 kvar i Hemmistjärn, där hon hade
det svårt på grund av nödåren. Distriktsföreståndaren Samuel
Jönsson i Stormark tillstyrkte att hon skulle få några mark mjöl för
att klara sitt livsuppehälle. Dagen efter hade en person Lundström
lämnat ut den önskade ransonen, och Maria godkände genom sitt
bomärke.278

På begäran af Lapp Enkan Maria Larsdotter i Hemmes Tjern
får jag underteknad Härmedelst tillstyrka mitt bifal at hon
måtte bekomma något litet understöd emedan hon är i störs
ta brist af Lifs uppehälle samt att Lundström måtte utlämna

366

några marker Mjöl efter eget godtfinnande
Stormark den 28de November 1867.
Samuel Jönsson (bomärke)
Distriksföreståndare
Omstående bar denna dag bekommit 5 marker mjöl som
erkännes den 29/11 67
Lapp enkan Maria Lars Dåtter (bomärke)
J. Hellsén
Jonas Olofsson (bomärke)
Fråstkåge
Anna Sjulsdotter (1773-1841), som kom från Arvidsjaurs socken,
bodde i Drängsmark åtminstone från 1821. Hon var första gången
gift med Jonas Johansson (1777-1805) och makarna hade åren
1802-1805 bott i Lövlund. De hade barnen Johan Jonsson (17971861) som var bosatt i Ostvik, Carl f. 1799, samt Inga f. 1801.
Anna Sjulsdotter fick 1812 med okänd fader dottern Anna Cajsa
Tomasdotter (1812-1865), som var bosatt i Drängsmark och gift
med Olof Larsson. Anna Sjulsdotter gifte om sig 1822 med Per
Matsson (1790-1865). När Anna Sjulsdotter dog 1841 upprättades
en bouppteckning. Abyggnaden värderades till endast 20 riksdaler.
Det nämns inte om det är en kåta eller en stuga. I hemmet fanns
många snickarverktyg som yxor, hyvlar och borrar, så tydligen
har slöjden varit viktig för försörjningen. Av ägodelar med samisk
koppling fanns endast ett par lappskor.279
Per Matsson gifte om sig 1841 med Stina Andersdotter (1793-1869),
som var en dotter till Anders Eriksson och Katarina Larsdotter.
Stina Andersdotter bodde 1816-1818 i Ostvik. Hon hade utom
äktenskapet barnen Carl Mauritz Marklund (1818-1894) som bod
de i Drängsmark, Brattliden och Lundbäck, Karolina Persdotter f.
1822 som gifte sig med Olof Larsson Blixt Boström, Johan Efraim
Pettersson/Persson f. 1828 som flyttade till Stämningsgården, samt
Noak (1833-1834). Per Matsson bodde i skogen sydväst om Drängs
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mark, söder om Hedbäcken och sydväst om Inre Myrsjön. Stället
kallas än idag för Permass, och ligger intill Lappberget.
Olof Larsson Blixt Boström (1815-1860) flyttade in till Drängsmark
1839 och kom från Böle i Piteå. Han gifte sig med Anna Tomasdotter och makarna fick barnen Anna (1839-1840), Anna (1840-1857),
Olof Olofsson f. 1842, som bodde i Drängsmark och 1866 flyttade
till Piteå landsförsamling, Lars (1844-1844), Eva Blixt f. 1845 som
bodde i Drängsmark och Böle, Britta (1847-1860), Matilda Olofsdotter (1850-1867), Johan Nyström f. 1850 som var arbetare vid
Brännfors såg i Åbyn, Johan (1850-1850), samt Carl (1854-1856).
Familjen bodde i Stormark inom Drängsmark, och Olof Blixt som
var bössmed tillverkade eller åtminstone reparerade bössor. Olof
Larsson Blix Boström gifte om sig med Karolina Persdotter f. 1822
och makarna fick sonen Carl f. 1856. Karolina Persdotter flyttade
till Piteå socken 1863 tillsammans med sonen Carl. Hon gifte om
sig samma år med lappmannen Olof Råkström f. 1811.
MYRLIDEN
Anders Enarsson (1802-1882) var en son till Enar Pålsson (17661817) och Britta Johansdotter (1764-1845) (Se vidare under Stämningsgården). Anders Enarsson var gift med Lisa Nilsdotter (17971883) från Jörn som inte var same. Makarna hade barnen Johanna
(1825-1884), Erik (1830-1871), Britta f. 1831, Anders (1833-1869),
Aron (1834-1894), Jonas (1837-1838), samt Nils (1839-1874).
Familjen blev nybyggare i Myrliden cirka 1830.
BURÖN
Olof Nilsson (1791-1858) från Stämningsgården bodde i Burön
från 1830. Han kallade sig även Åström. Olof Nilsson gifte sig
första gången 1816 med Britta Olofsdotter (1782-1824), som hade
flyttat in från Piteå, och makarna fick barnen Greta (1816-1816),
Britta (1817-1818), Johanna (1819-1828), samt Lena (1822-1822).
Olof Nilsson gifte om sig 1825 med Stina Larsdotter (1799-1888)
från Eggeliden inom Gummark. Makarna fick barnen Maria (18271873) som gifte sig med Carl Matsson i Kusmark, Nils (1829-1898)
som bland annat var sjöman och gift med Eva Paulidotter från
Kusmark och familjen var bosatt i Bureå, Greta (1831-1831), Lars
(1832-1893) som gifte sig med Britta Jonsdotter och bosatte sig i
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Eggeliden, Greta (1834-1835), Olof (1836-1837), Olof f. 1838 som
var fiskarlapp på Burön och gift med Gustava Gustafsdotter som
inte var same, samt Anna f. 1841 som gifte sig med fältjägaren Olof
Eriksson Stor som inte var same. Olof Nilsson med familj livnärde
sig som fiskare, samt sysslade med fällsömnad och tillverkning av
lappskor. Familjen gick under namnet Burölappers.
Samen Erik Persson fick i januari 1811 betalt för sitt arbete som
vallhjon åt madame Lodin vid Bureå sågverk. Sommaren därpå
skulle han arbeta åt bolaget och åt sågfolket.280
Tabell 11. Samer i Skellefteå socken under slutet av 1700-talet.
Namn

Titel

Tid

Erik Persson
dräng
Gunnel Persdotter
syster t. E.P
Johan Nilsson
dräng
Stina Nilsdotter
syster t. J.N.
Ingrid Johansdotter
Johan Clemetsson
Anna Sjulsdotter
hustru
Ingrid
dotter t. A.S.
Per Erssons dotter Katarina
Per Perssons dotter Stina
Johan Clemetsson
dess hustru Ingrid Jakobsdotter
Clemet Larsson
dräng
Nils Nilsson
Karin Enarsdotter
hustru
Anders Siurdsson
Mårten Larsson
Margareta Hansdotter
lappiga
Mariet Enarsdotter
lappiga
Anna Nilsdotter
lappiga
Nils Olofsson
Bengt Clementsson
Per Hansson
dräng
Johan Nilsson
dräng
dräng
Enard Pålsson
dess syster Elsa Pålsdotter
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Varifrån

1771-77
1771-77
1771-77
1771-77
1771, 1774-77
1772-75
1771-75
1772-75
1772-77
1772-77
1773-77
1773-77
1774
1774
1774
1775, 1777
1775-76
1775-77
Arvidsjaur
1775
1775-77
Arvidsjaur
1775-77
1776
1776-77
1776-77
1776-77
1776

Bostad

Katarina Johansdotter
dottern Britta Johansdotter
Maria Eriksdotter
Per Persson
Cecilia Eriksdotter
Olof Samuelsson
Kerstin Anundsdotter
Sisla Olofsdotter
Anu Olofsson
Nils Jonsson
Anna Paulsdotter
Hans Persson
Kerstin Nilsdotter
Maria Clementsdotter
Gunhild Mickelsdotter
Anna Mickelsdotter
Per Ersson
Gunilla Mårtensdotter
Saska Henriksdotter
Magnus Persson
Karin Andersdotter
Stina Olofsdotter
Magnus Nilsson
Siurd Eriksson
Karin Pålsdotter
Olof Persson
Elsa Persdotter
Karin Eriksdotter
Margareta Anundsdotter
Maria Andersdotter
Karin Larsdotter
Pål Tursson
Gunnel Enarsdotter
Sjurd Hansson
Margareta Larsdotter
Jon Sjurdsson
Katarina Önnesdotter

piga

1776-77
1771
1771
1771-73
1771-73
1771-74

änka
profoss
hustru 34

hustru 36
dotter 36
son, dräng

1771-74
1774-77
1771-77
1771-75

Lycksele
Vuotner,
Arvidsjaur

Ostvik
Ostvik
Ostvik
Sorsele

hustru 38

änka
dotter
dotter
hustru 45
änka
dräng
änka
dotter 49

hustru 52
hustru 54
lappiga
blinda gumman
änka
lappiga
hustru 61
hustru 63

hustru 65

Sjurd Sjurdsson
Ingrid Andersdotter

hustru 68

Anna Sjurdsdotter

lappiga
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Ostvik

1771-75
1771-75
efter 1776
till lappmarken
efter 1776
till lappmarken
efter 1776
till lappmarken
1771-76
Sorsele
1771-76
1772
1772-77
1773, död s.å.
1773, 1775-77
1775-77
1771-72, 1774-77
1771-72, 1774-77
1774-77
1774-77
1774-77
1776
1776-77
1776-78
1778
1778
1778
1778

ANDRA PLATSER
I Skelleftehamn finns idag ett trångt sund som heter Lappstrupen.
På en karta över lotsarnas tilltänkta mark i Yttre Ursviken från
1821 finns intill denna plats ett grund som heter ”Lapp Stryck
gründet”. Intill den finns platsen Kurjen, vars namn möjligen
är av samiskt ursprung. Kurjen, som gett namn åt Kurjoviken,
betecknades då som ett nybruk, och det skulle troligen disponeras
av lotsarna.281 Redan vid militärernas rekognosering 1811 kallas
inloppet till Kurjoviken för Lappstrupen. På kartan visas även
Lappstryckgrundet.

Karta 19. Området vid Kurjoviken
Krigsarkivet.

1811.
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Topografiska kåren volym

41C,

Här finns namnen Lappstrupen och Lappstryckgrundet. Innanför
Kallholmen ligger gamla lastageplatsen. Salomon Granlund d.ä.,
som bodde i Örviken i slutet av 1800-talet, hittade en vår när
havsisen bröt upp en sameflicka på ett isflak. Han lyckades rädda
henne och hon kunde återvända hem.282
En strand på södra sidan av Vajsjön vid Norsjö kallas för ”Rainkorningsstranna”, Renkonungsstranden. Intill ligger ”Rainkorningsmira”, dvs. Renkonungsmyren. Samen Paulus Månsson
kallades Renkonungen, eftersom han var rik, och han brukade
vintertid samla renarna på viken. När viken var full, visste han att
han hade samlat alla renar.283
Lars Hedlund f. 1803 som var född i Piteå fanns i Skellefteå socken
1818-1827 och bodde i Innervik 1827-1831, varefter han flyttade
till Jokkmokk. I taxeringslängden för 1830 fanns han i kyrksta
den. Han hade gift sig 1826 med Britta Persdotter f. 1810 som
var en dotter till Sjul Henriksson (1781-1818) och Britta Jonsdotter (1782-1808). Makarna hade ett barn (1827-1827), Elsa (18271827), Karolina f. 1829, samt Britta f. 1831. Lars Hedlund tituleras
lappdräng och torpare.
SKÖTESRENAR
Jon Hansson Wiksten (1806-1863) var bonde på gården Yttervik
6, och bedrev krogrörelse i hemmet som låg vid kustlandsvägen.
Han var även handelsman och var delägare i Ytterstfors glasbruk
i Byske. Wiksten hade åren 1852-1861 skötesrenar hos samen Jon
Hansson f. 1795 i Järvträsk i Arvidsjaurs socken. I Arvidsjaurs
husförhörslängd återfinns Jon Hansson under Jervesjaure. Han tog
ut sin lön för skötningen av renar, dels i kontanter och dels i varor.
Den 10 mars 1852 tog han ut ett lispund och 19 skålpund snus för
14 riksdaler och 30 skilling, samt ett skäl salt för en riksdaler och
12 skilling. Den 21 december samma år förvärvade han en tunna
korn för 11 riksdaler. År 1853 köpte han i december två skäl salt
för fyra riksdaler och två kannor brännvin för tre riksdaler. Den
17 februari 1854 köpte Jon Hansson ett och ett halvt skålpund
kaffe och ett lispund kornmjöl.
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Sonen Olof Jonsson f. 1828 skötte Wikstens renar åren 1866-1869.
Olof Jonssons svåger Sjul Jonsson f. 1828, som var bosatt i Led
vattnet, fortsatte med Jon Hansson Wikstens renar åren 18701887. Han var gift med Karin Jonsdotter f. 1834.284
Tabell 12. Jon Hansson Wikstens redovisning över reninnehav
1857-1887.
Sonen Anders Jonsson Wiksten från 1875
År

Vajor oxar kalvar tillkom summa sytningslön
17

9

6

32

1858

14

10

7

1859

20

5

9

1860

13

3

4

1861

21

5

9

1862

17

9

10

1857

6

lappman

13 Rd 16 öre

Jon Hansson Järvträsk Arvidsjaur

31

11 Rd 30 öre

Jon Hansson

34

9 Rd 36 öre

Jon Hansson

20

7 Rd 24 öre

Jon Hansson

41

15 Rd 18 öre

Jon Hansson

1863
1864
1865
1866

41

11

52

1867

33

16

19

68

34 Rd

Olof Jonsson

1868

33

14

19

66

34 Rd

Olof Jonsson

1869

31

21

16

73

36 Rd 50 öre

Olof Jonsson

1870

32

11

19

5

Olof Jonsson Järvträsk Arvidsjaur

72

Sjul Jonsson Ledvattnet Arvidsjaur

1871

Sjul Jonsson

1872
1873

Sjul Jonsson
34

11

23

68

35 Rd 50 öre
76 Kr

1874

35

20

21

76

1875

34

19

28

81

Sjul Jonsson
Sjul Jonsson
Sjul Jonsson
Sjul Jonsson

1876

30

15

16

61

1877

27

19

13

59

45 Kr

Sjul Jonsson

1878

24

15

11

50

42 Kr 83 öre

Sjul Jonsson

1879

14

14

9

37

Sjul Jonsson

1880

14

14

9

37

Sjul Jonsson
Sjul Jonsson

1881
1882
1883

Sjul Jonsson
14

11

11

13

6

12

6

5

4

Sjul Jonsson

36

1884
1885

Sjul Jonsson
Sjul Jonsson
Sjul Jonsson

1886
1887

15

47 Kr
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Sjul Jonsson

Jon Hansson i Järvträsk handlade åren 1847-1849 hos handlaren
Johan Hortelius i Skellefteå stad. Under den här tiden köpte han
kaffe, socker, krut, kandisocker, rom, konjak, stekpannor, salt,
sirap, ylleduk, bly, hampa samt en grön ”carsjette”. Jon Hansson
betalade med renprodukter som renskinn och renhudar.285

Foto 60. Samer som sannolikt vistas vid kusten vintertid med sina renar,
1860-talet. Foto: Mads Alstrup (1809-1876).
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Gustaf Renhorn berättar om Johan Nyberg, som hade ett hem
man på den plats där senare stadskyrkan byggdes i Skellefteå. Han
hade under andra halvan av 1800-talet renar som sköttes av sani
er. Samerna kom ner till vårmarknaden och bodde då i Nybergs
bagarstuga. Samerna skulle då trakteras och behandlas väl, annars
hände det att någon ren försvann.286
Jakob Lind i Svartlund i Norsjö socken ägde renar år 1865. Den
11 januari samma år betalade han 21 riksdaler för skötseln under
två år, och pengarna gick tydligen till Nils Aronsson i Koppsele
inom Gransele lappby. Nils Aronsson var född 1833. Två stora
oxar som var fem-sex år gamla var fortfarande kvar hos Jonas Pet
ter Aronsson f. 1835 i Gransele lappby, men på 1860-talet bosatt
i Baktjejaur. Jakob Lind skriver: ”den där Mats Ersson i Järtjaur
ljuger, inte har jag sålt till honom någon ren”. Renantalet uppgavs
vara två oxar om två år och en oxe om ett år, sju vajor samt fyra
kalvar som fanns hos Nils Aronsson i Koppsele. En tvåårig ren
fanns hos Nikus Olofsson. Totala antalet renar uppgavs vara 17
stycken. I januari 1866 slaktades två renoxar på ”Norsjö-ränne”,
troligen Rännudden vid Norsjövallen. Skötarlönen uppgick till 10
riksdaler.
Den 23 februari 1867 uppgav Nils Aronsson i Koppsele att ren
antalet var fem oxar, fyra vajor och sex kalvar. Dessutom fanns i
”fiellet” fyra oxar och tre kalvar. Efter likvid blev Nils Aronsson
skyldig tre riksdaler. I november 1867 överlät Jakob Lind renarna
till Olof Eriksson i Granliden.
Varor som förekommer i Jakob Linds kontobok är lappskor och
renbällingar. Jakob Lind brukade lämna in skinn till beredning
hos Martin Dahlberg. Runt den 1 januari 1861 lämnade han in
följande skinn: fyra kalvskinn, fem härnor, det vill säga skinnet
från renhuvuden, tre renskinn och fem getskinn. Dessutom läm
nade han en kapsel kalk, som användes till att håra av skinnen.287
KONTAKTER MED BÖNDER
Yttervik ligger nära en samisk flyttningsväg, som går söder om
byn. Flyttningsvägen går mot kusten och följer Skellefteälven.
Cirka en mil väster om Skellefteå böjer den av mot söder. På Burön
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strax söder om Yttervik fanns en bosättning av fastboende samer.
Enligt en uppgift utförde samer vissa speciella hantverk som fällsömnad. Familjen på Burön sysslade med fällsömmeri, tillverkning
av lappskor samt en del reparationsarbeten.288 (Se vidare ovan).
Intill denna samiska familj brukade flyttande samer hålla till. De
höll även till vid Gammelgården, söder om Busjön som ligger strax
söder om Yttervik.
Den 9 februari 1843 köpte lappmannen Sjul Persson en bulle av
Jonas Stenmark för åtta skilling banco. Den 7 december 1843 sål
de Stenmark en omgång renbällingar. Lappmannen Sjul Clemetsson köpte den 30 december 1843 mjölk av Jonas Stenmark och
betalade två skilling banco. Den 27 november 1844 sålde Jonas
Stenmark ett par gamla lappskor till drängen Carl Anton för 12
skilling banco. Den 8 mars 1845 hade Jonas Stenmark låtit tova
och färga ett parti vadmal till en same. För detta fick Stenmark 20
skilling banco.
Den 7 december 1845 köpte Jonas Stenmark ett par lappskor för
två riksdaler banco.
SAMMANFATTNING
En grupp bofasta samer bodde i kustlandet från senare delen av
1700-talet och hela 1800-talet igenom. På 1900-talet har grup
pen i stort sett assimilerats. Samerna tycks ha förflyttat sig längs
åsarna och sandhedarna mot havet och rört sig längs traditionella
färdstråk. Man har även bosatt sig i närheten av dessa gamla vandringsvägar. Näringar som man utövat har varit slöjd, jakt och fiske,
vallning av husdjur, jordbruk, avlivning av hundar och katter m.m.
Gruppen samer har utgjort en mycket liten minoritet i området men
ändå avsatt många spår. Ett område är ortnamnen, där namnen
indikerar olika grad av samisk närvaro. Den starkaste närvaron är
förhanden där det finns namn av samiskt språkstoff. Ett namn som
Lappkåtakläppen säger att där stått en lappkåta. Namn som inne
håller ren behöver inte syfta på samer, och ett namn som innehåller
lapp kan i något fall indikera att en person som kallades Lappen
bodde där. Men spåren efter samerna visar på att två kulturer med
kompletterande näringar under lång tid har mötts i området.
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Indelta soldater
Soldattorpen började anläggas efter det nya indelningsverkets infö
rande i Västerbotten 1695, och man kan urskilja två olika modeller
när det gäller torpens placering.
Ett sätt var att en soldatrote som bestod av cirka tre hemman
uppförde torpet vid en av gårdarna som ingick i roten. En del av
hemmanets mark avsattes till roten, och de övriga hemmanen som
skulle underhålla soldaten fick betala marken som togs över av
roten. I detta fall låg torpet centralt i byn.
En annan modell var att lägga soldattorpen tillsammans och i
utkanten av byn. Denna modell tycks dominera under 1800-talet.
Soldaterna utförde vid sina torp uppodling av byarnas utmark.
Men genom odlingens fortskridande kunde rotemarken uppfattas
som liggande inne i byn och vara attraktiv mark för hemmanen.
Många gånger flyttades soldattorpen ut vid jordskiften i byarna.
Särskilt markant var detta vid laga skiftet, som pågick från 1827
och hela århundradet ut. I viss mån förekom utflyttningar även
vid tidigare skiften. I somliga byar har torpen flyttats flera gånger,
men det tycks även som att torp kan ha legat kvar på samma plats
från 1695 och mot slutet av 1800-talet. De soldater som fick flytta
ut på utmarken skulle av sina rotebönder få uppodlad åker och
äng. I många byar låg soldaternas torp samlade och avskilda från
den övriga byn.
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Soldaten fick en engångssumma som kallades lega när han lejdes
till tjänsten. Ar 1806 fick Johan Persson som lejdes till roten 19
Lekatt 16 riksdaler och 32 skillingar riksgälds. Några år senare
hade legan gått upp till 30 riksdaler riksgälds. Legan kunde under
andra halvan av 1800-talet variera från 50 till 200 kronor men
låg vanligen på 100 kronor. Vid sidan av legan fick soldaten en
årlig lön. Årslönen var 1884 sex kronor, och av denna summa
överlämnades fem kronor till kaptenen vid likvidationsmötet. Han
skulle sätta in summan på sparbanken. Soldaterna fick 1861 via
staten ett anslag för bataljonsmöten. I många soldatkontrakt finns
en klausul att om detta statsanslag försvann, så skulle roten betala
tio riksdaler och 50 öre riksmynt till soldaten. Soldaten hade ett
torp med ekonomibyggnader samt en täppa. Rotebönderna skulle
genomföra alla nybyggnationer, och större reparationer samt släp
pa till material till mindre reparationer.

Foto 61. Rotebräda av trä med utskuren text: ”Fältjägaren vid Kongl. Westerbottens Fältj Kår Skellefteå Kompani No 128 Ståhl”. Ståhlroten låg i Gagsmark.

Kyrkoherde Nils Nordlander menade 1847 att de indelta solda
terna var skyldiga att göra dagsverken till kyrkoherden, enligt den
kungliga författningen av den 22 oktober 1842. I Skellefteå socken
hade inte kyrkoherden begärt detta av korpralerna under tiden före
1847. Men 1847 krävde kyrkoherde Nordlander hos länsstyrelsen
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att också korpralerna skulle göra dagsverkena. De korpraler det
gällde var 45 Dahlqvist, 67 Skilling, 71 Carlman, 71 Stoltz samt
99 Öster. För de föregående åren ville Nordlander ha en ersättning
i pengar. Som ett exempel ville han ha en riksdaler och 16 skilling
av Dahlqvist för två dagsverken åren 1845 och 1846. Korpralerna
menade att kyrkoherden aldrig krävt dessa dagsverken, varken
i äldre eller i senare tid. Vidare sade de att inga författningar
behandlade frågan om dagsverken, varken det kungliga brevet från
1686, den kungliga resolutionen från 1689 eller riksdagsbeslutet
och den kungliga förordningen från 1842. Samtliga dokument
gjorde en skillnad mellan soldaterna, som skulle göra dagsverken,
och korpralerna som slapp detta. Men länsstyrelsens tolkning var
att även korpralerna skulle göra dagsverkena.
Under slutet av 1800-talet blev det svårare att rekrytera soldater,
och ett sätt att locka till sig en soldat var att soldaten kunde få
insyna ett nybruk på byns utmark, där han kunde nyodla åker och
äng. Rätten till nybruket skulle gälla i soldatens och hustruns livs
tid, men kunde sedan friköpas. När Per Karlsson från Risön 1861
blev soldat på roten 32 Berg på Norrböle, skulle marken uppgå
till minst fyra till fem geometriska tunnland. Anders Jonsson, som
samma år blev soldat på roten 78 Hägg i Degerbyn, skulle få ett
insynat nybruk med odlingsbar mark som uppgick till minst fem
geometriska tunnland samt ett boningshus. Huset kom att byggas
på Stensvedjan, som sedan kom att bli en bosättning inom byn
Degerbyn. Senare friköpte Hägg marken. Att rekrytera soldater
genom att erbjuda ett insynat nybruk förekom även före slutet
av 1800-talet. Ar 1804 skulle Johan Persson, som blev soldat för
roten 19 Lekatt i Furunäs, få upparbeta två geometriska tunnland
på Furunäs utmark. Marken skulle få behållas i Johan Perssons
och hustruns livstid.
ROTEN 124 FORSMAN I BOVIKEN
Ar 1823 utsynades vid roten 124 Forsman (Förstman) i Boviken
en plan mark, som soldaten ämnade upparbeta till åker. Marken
låg nära torphusen i Moran, strax väster om Norrgärdorna, och
var på 130 x 23 meter. Marken var sandig och bevuxen med små
tallar, granar och lövträd.289 Bovikens by arrenderade ut ängen
Maggänget som hörde till soldatroten Forsman. År 1835 utarren
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derades den till Anders Larsson för en riksdaler, 37 skillingar och
sex runstycken. Om de som var skyldiga att hålla stängsel runt
ägan inte hade fullgjort sin skyldighet innan den 1 juni året därpå,
skulle de betala arrendesumman. Det var sannolikt rotebönderna i
roten som hade denna skyldighet.
Olof Häggbom skrev år 1832 till bystämman i Boviken ett brev,
där han gjorde klart att han inte ville vara med om några onö
diga kostnader för att iståndsätta rotehusen. Han tyckte hellre att
om det fanns kvar några pengar som flutit in för arrendet av roteängen, så skulle pengarna användas till att köpa en ko åt soldaten.
Kon skulle vara till mer nytta för soldaten än onödiga målningar.
Häggbom sade sig inte veta om soldaten hade någon rätt att få en
ko av rotelaget, men om så vore så var han villig att delta i kost
naden efter skatt. Olof Häggbom föreslog till byastämman 1853
att roteängen skulle överlämnas till soldaten på roten, mot att han
gjorde två dagsverken för varje tunnlands skatt inom roten, eller
att han förband sig att hålla ängen fri från skog och underhöll
hagarna runtom.290
Åker uppgick till minst 16 kappland av första graden. Höet skulle
uppgå till 26 centner (1105 kg). Med torpet följde en ko och två får.
Veden uppgick till 32 lass, och soldaten fick ta virke till att uppföra
gärdsgårdar. Soldaten skulle dessutom ha tillgång till kvarn, bastu,
dragare med redskap för att bruka jorden samt för att forsla hem
ved, gärdselvirke, foder samt för resor till och från kvarnen. Sol
daten skulle få åtta kubikfot korn till utsäde, samt 50 lass gödsel.
Kreatursinnehavet på soldatrotarna tycks inte ha ändrats över tid.
Redan 1806 hade soldaten Johan Persson vid roten 19 Lekatt en
ko och två får.
SOLDATTORPEN I GUMMARK
VID LAGA SKIFTET 1843-1847
I Gummark genomfördes laga skiftet 1843-47. I skifteshandling
arna sägs att soldattorpen hittills hade legat på spridda ställen vid
byns åker och äng. Man ville nu flytta torpen för att underlätta
skiftets genomförande, men även för att underlätta för soldaterna
att bruka sin odlade mark. Rotarna 69 Grönborg, 51 Söderberg
och 52 Styv skulle flyttas till Trindsvedjan, norr om sjön Hem

380

vattnet. Där fanns passande jord, lämpliga gårdsplatser, lite äng,
skog till gärdsgårdar samt god tillgång på vatten. I protokollet sägs
även att torpen kunde placeras intill varandra och avstyckas till
en regelbunden och för inhägnad bekväm figur. Roten 50 Hög
berg skulle flyttas till Norsliden vid landsvägen mellan Skellefteå
och Burträsk. Rotarna Högberg och Söderberg låg före skiftet på
östra sidan av Hemvattnet. Rotebönderna ålades att flytta torpen
till det nya läget, samt att förbättra jorden på det nya stället såväl
till omfång som till bördighet. De skulle även se till att det fanns
mulbete och vedbrand. Allt skulle vara klart tre år efter det att
skiftena hade tillträtts.291
ANDERS SKÖLD PÅ ROTEN 14 IINNERVIK
Anders Andersson Sköld (1798-1855) var född i Burvik, och flytta
de 1814 till Innervik, där han sedan bodde hela livet. Han gifte sig
1824 med Anna Magdalena Jonsdotter (1803-1846) från Storkåge.
Anders Sköld var soldat på roten 14 Sköld i Innervik 1815-1846.
När han avgick hade han tjänat i 31 år och var sjuklig.
Makarna fick barnen Gustaf Styf (1825-1901) som blev fältjägare
och korpral på roten 52 Styf i Gummark, Eva Margareta Sköld
(1826-1892) som var fattighjon och bosatt i bland annat Innervik,
Tåme, Lund samt hade fyra barn utom äktenskapet, August Sund
berg f. 1828 som var fältjägare på roten 55 Sundberg i Sunnanå,
Helena (1830-1830), Nikanor Storfält (1831-1896) som var fältjä
gare på roten 106 Storfält i Ostvik, Adam Andersson f. 1835 som
var fältjägare på roten 113 Bäckman i Ostvik, Lovisa f. 1836 som
gifte sig med torparen Johan Petter Lundqvist i Lund, Lena (18391856), Anna f. 1842 som var piga och hade sonen Johan Markgren,
samt Gustava (1844-1856). Anna Magdalena Jonsdotter hade före
äktenskapet sonen Carl Anton (1823-1881), som större delen av
livet bodde i Skråmträsk. Gustaf Styf var fosterbarn hos Sara Ferm
i Burvik.
Före giftermålet tecknade Anna Magdalena Jonsdotter ett äkten
skapsförord med innebörden att inga av hennes egendomar skulle
kunna tas i betalning för skulder som Anders Sköld hade eller kun
de få i framtiden. Det verkar som att hon kände till sin blivande
makes karaktär, för han skaffade sig på många håll skulder, som
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Foto 62. Soldattorp i Bureå år 1953. Foto: Ernst Westerlund.

han hade svårt att klara av. Anders Sköld lånade i maj 1828 nio
riksdaler riksgälds av länsmannen Nils Clausén. Skulden betalades
i oktober 1829 och då hade en räntekostnad på 36 skilling och en
stämningskostnad på 30 skilling tillkommit. Anders Sköld ropade i
november 1829 på en auktion i Tjärn in en liten fil och en mössa av
svart taft för en riksdaler och 41 skilling. Det inropet betalade han
troligen kort tid efter inropet. I december 1829 fick Anders Sköld
permission under 14 dagar för att i egna angelägenheter resa till
Piteå. Den 13 april 1831 var han på en auktion på kaptensbostället
Strömsnäs i Storkåge och ropade in en krokkam för 13 skilling.
Den 25 april 1831 var Anders Sköld på auktion i Bergsbyn hos
Anders Andersson, som hade gått i konkurs. Där ropade Sköld in
en liten spade, en bomullsklänning, två skäl råg, en ladufäll samt
ett par skor. Inropen uppgick till sex riksdaler, fyra skilling och
två runstycken. Summan betalade Sköld till Nils Wiklund.
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År 1833 betalade Anders Sköld 31 riksdaler till Lars Larsson i
Drängsmark och Johan Olofsson i Frostkåge. År 1836 arrenderade
Anders Sköld ur soldatroten bort en andel som uppgick till 1/8
mantal skatt till bonden Nils Brantman i Daglösten för fem riks
daler riksgälds årligen. I arrendet ingick inte hägnaden samt hus
och gård med täppa. Kontraktet skulle gälla den tid som Sköld tjä
nade kronan. I november 1835 lånade Anders Sköld 35 riksdaler
av löjtnanten Johan Ludvig von Walter på ett år mot sex procents
ränta. I mars 1837 vände sig von Walter till länsstyrelsen, som i en
resolution anmodade Sköld att inom 14 dagar komma in med en
förklaring. Skulle inte Sköld höra av sig skulle han förlora all talan
i frågan.
I mars 1837 fick Anders Sköld köpa en fjärdedels tunna utsädeskorn från upplags-magasinet i Bergsbyn för tre riksdaler och 30
skilling. Skulden skulle betalas senast i slutet av maj samma år. För
inköpet gick Per Hansson och M E Stenman i Innervik i borgen.
I maj 1837 betalade Anders Sköld skulden till befallningsmannen
Nils Clausén.
1830-talet var en tid av återkommande missväxter, och många
bönder och torpare var tvungna att köpa utsäde. År 1838 beta
lade Marcus Stenman i Innervik fem riksdaler och 45 skilling för
Anders Sköld, och betalningen gällde åtta kappar korn samt för
”communikation”. Det verkar som om Stenman betalat för Skölds
inköp av säd.
År 1843 var Anders Sköld tvungen sälja en del föremål till hem
mansägaren Nils Wiklund i Innervik på grund av en skuld. Den
egendom som såldes var en gammal stuga med fönster och dörrar
som stod på Berggärdet och var värd 20 riksdaler, en ko för 20
riksdaler, en oxe för 15 riksdaler, en mindre dragkärra för fyra
riksdaler, tre yngre får för tre riksdaler och 36 skilling samt ett
getkreatur för tre riksdaler. Totala summan blev 65 riksdaler och
36 skilling. Köpekontraktet togs in i Skellefteå häradsrätts dombok
den 11 november samma år. I maj 1851 lånade Anders Sköld 16
riksdaler och 12 skilling riksgälds av sin förre kompanichef kapten
Elis Hollsten. Som säkerhet lämnade Sköld det kommande årets
pension som var på 12 riksdaler.
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År 1846 betalade Sköld för sin hustru mantalsskatt som uppgick
till åtta skilling. I allmän bevillning var han tvungen betala sex
skilling. Andra skatter under året var kurhusmedel på tre skilling,
folkskoleavgift 18 skilling, läkarlön fem skilling, samt vaccinatörslön en skilling och fem runstycken. Dessutom skulle Sköld betala
en skilling i lösen för debetsedeln, så den totala skatten var 42 skil
ling och fem runstycken. Eftersom Sköld hade sex barn, fick han på
skatten ett avdrag som uppgick till 14 skilling. Den slutliga skatten
som var på 28 skilling och fem runstycken betalade Sköld den 8
mars 1847 till Olof Bjuhr. Den 7 januari 1846 betalade Anders
Sköld 1845 och 1846 års dagsverksskyldighet till kyrkoherden,
samt utsöknings- och handräckningsavgifter som sammanlagt
uppgick till en riksdaler och 32 skilling.
I augusti 1848 lämnade Anders Sköld i en kyrkstuga in ett knyte,
som innehöll diverse varor. Detta knyte hade sedan en person Carl
Anton i Innervik tagit utan lov. Detta intygades av två vittnen till
rätten.292
ROTEN 19 LEKATTI FURUNÄS
I roten 19 Lekatt ingick hemmanen Bergsbyn 3, Hedensbyn 9,
Furunäs 1 samt Furunäs 3. Soldattorpet låg i Furunäs. Den 27
december 1802 antogs som soldat på roten 19 Lekatt minderårige
Volontären Gustaf Anton Fjellström f. 1798, som var en son till
majoren Per Anton Fjellström, som bodde på Nyborg på Körran,
och som brukade Sunnanå nr 4. Soldaten var vid detta tillfälle
endast fyra år gammal. Eftersom Fjellström inte skulle bo på tor
pet, betalade rotebönderna 16 skilling och 32 skillingar riksgälds
eller 11 riksdaler, fem skillingar och fyra runstycken banco i arren
de. Rotebönderna förbehöll sig vara befriade från all annan onera,
dvs. skatt, som andra rotar skulle ansvara för, så länge roten var
besatt med en volontär, dvs. en person som för utbildning till befäl
fick låg eller ingen lön. Per Anton Fjellström undertecknade soldat
kontraktet för sin sons räkning. År 1805 gjordes en rotelikvid, och
då sades att Gustaf Anton Fjellström hade rätt att nyttja grödan
på roten för 16 riksdaler och 32 skillingar riksgälds. Fjellströms
tjänstgöringstid hade gått ut i och med juli månads utgång, och
därför skulle rotelönen upphöra. Därför avgick fem månaders lön
efter lönen två riksdaler och 24 skillingar om året och kvar fanns

384

en riksdaler och två skillingar. Fjellströms saldo var 15 riksdaler
och 30 skillingar riksgälds.
Johan Persson f. 1790 från Furunäs skrev på kontraktet för att
bli soldat på roten 19 Lekatt den 31 maj 1806. Han var en son
till inhysesmannen Per Jakobsson i Furunäs. Rotebönderna, vilka
kallades ”rotesällar”, skulle ge 16 riksdaler och 32 skillingar riks
gälds i lega eller städsel. Till torpet hörde en ko och två får. När
Johan Persson tillträdde tjänsten, skulle rotebönderna så åkern.
Om soldaten inte ville tillträda torpet, skulle rotebönderna betala
16 skillingar riksgälds i årligt arrende till soldaten. I arrendesum
man skulle den årliga lönen eller rotelönen ingå. På byns utmark
skulle Johan Persson få upparbeta två geometriska tunnland, som
fick nyttjas i hans och hans hustrus livstid.
I krigstider, när soldaten låg i fält, skulle rotebönderna betala tre
riksdaler riksgälds årligen. Rotebönderna skulle hålla mundering
och stå för proviant vid bataljonsmöten. Den 20 februari 1808 fick
Johan Persson fem riksdaler och tio skillingar av Per Klingberg
på Hedensbyn 9 för arrendet av soldattorpet. Den 14 mars 1808
fick Johan Persson legan, munderingen, förra årets torparrende
med rotelön samt det understöd som soldaten var berättigad under
krigsår. I munderingen ingick kapprock, ett par byxor, en skjorta,
ett par strumpor samt ett par skor. Kostnader för munderingen
uppgick till 42 riksdaler, 44 skillingar och sex runstycken banco,
som fördelades på de fem gårdar som ingick i soldatroten. Sum
man hade rotebönderna betalat tidigare, men vissa hade lagt ut
pengar för andra. Vid detta tillfälle reglerades mellanhavanderna
mellan rotebönderna. Johan Persson dog troligen i tjänsten under
år 1809. År 1810 står han som död i husförhörslängden.
Efter Johan Perssons död skrev rotebönderna kontrakt med drängen
Johan Asplund, som tog på sig att tjäna i fem års tid. Han fick 30
riksdaler riksgälds i lega samt en komplett mundering. Asplund, som
inte skulle bo på torpet, fick vanlig rotelön samt möteskost. Rotehållarna betalade tre tunnor medelgott korn samt 40 lispund försvarligt
hö. Johan Asplund kunde när han ville tillträda torpet. Efter fem år
skulle han vara fri och ledig. Han förband sig att inte ta tjänst i en
annan rote, men han fick gärna fortsätta för roten efter fem år.293
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FÖRAREN JOHAN PETTER EKSTEDT PÅ ROTEN 45 GERS I
HJOGGBÖLE
Johan Petter Ekstedt från Luleå tillträdde roten 1797, och han skrev
ett kontrakt med sina rotebönder. Torpet skulle vara ett förarboställe, så länge kronan tillät underofficerare att ha torp. När sol
dater tillträdde och avträdde torpet skulle en syn hållas av kom
panichefen. Ekstedt skulle förutom den vanliga torpjorden erhålla
korn för utsäde till fem skälsland åker samt fem skrindor hö eller
äng som svarade mot denna mängd. Föraren Ekstedt skulle bo i
den stuga som nyligen var uppsatt vid torpet, vilken bestod av två
rum och en förstuga, men när han skulle avträda torpet förbehöll
sig rotebönderna stugan. Ekstedt och hans hustru skulle få nyodla
mark runt torpet och nyttja den vid sidan av torpjorden, men när
de lämnade torpet skulle den nyodlade marken återgå till rotebön
derna. Rotebönderna skulle hålla kost till soldaten när han var på
regementsmöten, och de skulle också ha åkern på torpet för den
tillträdande soldaten Ekstedt, och när han i sin tur skulle lämna
torpet skulle han ha genomfört sådden på soldattorpets åker.294

Foto 63. Soldattorp på roten Stor i Storkåge. Foto: Ernst Westerlund.
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Johan Petter Ekstedt (1768-trol. 1809) var gift med Anna Ekstedt
(1768-1852) och makarna hade barnen Anna f. 1791 som dog efter
1810, Johanna Ekstedt (1794-1869) som gifte sig med soldaten Jon
Söderberg i Gummark och makarna bodde sedan i Sandliden och
Frostkåge, samt Johan f. 1796 som 1811 flyttade till Luleå. Famil
jen flyttade 1792 till Gummark från Luleå, och tycks 1797 ha flyt
tat till Hjoggböle.
ROTEN 87 RÖNNQVISTIKUSMARK
Johan Jönsson Rönnqvist (1771-1839) från Kusmark var soldat på
roten 1789-1805. Han var med i kriget i södra Finland 1789. Johan
Rönnqvist fick en skada i kriget, men kunde tjänstgöra till 1805,
då han fick avsked. Beträffande familj, se under nybygget Rönn
berget som bär Rönnqvists namn. Johan Rönnqvist tog 1802 upp
nybygget Kusliden, som han ägde till sin död. Johan Rönnqvist
blev en av de personer som tog upp flest nybyggen, inte mindre
än fyra stycken är kända. De (kända) nybyggen han tog upp var
Kusliden 1802, Rönnberget 1825, Brännet 1835 samt Gråliden
(Klösan) 1838.
Soldaten Johan Hansson Rönnqvist (1782-1862) från Ersmark
tjänstgjorde på roten 1809-1843, alltså i hela 34 år. Han var med
om norska fälttåget 1813-1814. När Rönnqvist tillträdde torpet,
hade det flyttat från centrala Kusmark och till Björnmoran inom
byn. Johan Rönnqvist gifte sig med Sara Hermansdotter (17851848) från Böle och Morön. Makarna fick barnen Johanna Rönn
qvist (1816-1864), Jonas (1819-1819) samt fosterdottern Fredrika
Gustafsdotter (1823-1895) som var en brorsdotter till Sara Her
mansdotter. Fredrika Gustafsdotter gifte sig med Per Österlund i
Bodan.
Johan Hansson Rönnqvist påbörjade en marsch till Härnösand
den 27 juli 1812. Från Härnösand skrev han den 22 augusti ett
brev till brodern Gabriel Marklin i Uppsala.

”Uppmanad av kärlek kan jag icke annat än genom några
rader bryta den långa tystnad som tycks nog å ömse sidor
belagd för oss för att meddela dig mitt nuvarande tillstånd,
som är efter omständighet godt;........ förtroende saknas hos
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dig. Det är väl något ibland ömmande att vi skulle blifva så
långt skilda från hvarandra, att all möjlighet att mera få njuta
det nöjet, att mera muntligen få tala med hvarandra är oss
betagen. Hvilken himmelsk glädje skulle vi icke då njuta om
försynen skulle hafva i sin förborgade allvetenhet förutsett att
det skulle ernå sin fullbordan. Men denna önskan torde väl
kanske aldrig fullbordas. - Detta oaktat må vi dock genom
en ömsesidig flitig brefväxling upplefva den broderliga kärle
ken,”
Johan Rönnqvist hoppades att de sedan skulle vända hemåt igen,
men skulle de marschera till Stockholm hoppades han få träffa sin
bror.
Johan Rönnqvist skrev ett brev till Gabriel Marklin den 13 okto
ber 1814 från ”Cantonerings Qvarteret” Mästergården eller Wästergården vid Eda skansar i Värmland.

”Det är dig nogsamt kunnigt att äfven vi Wästerbottningar
gjorde ett hastigt men allvarsamt försök mot Norrmännen
- och dess utfall känner du bättre än jag kan berätta dig det.
Men all vår mödosamma ansträngning under de få dagarna
är omöjligt att berätta. Du kan därom göra dig föreställning.
Ännu är obekant huru länge vi här få ligga i lugn, och som det
hörs lära Norrmännen ändock, oaktat alla tillbudna förmå
ner icke vija gifva sig. Om lägligt är så underrätta mig huru
med dig står till. Nyss kom ordres att man skall bryta upp
härifrån, men hvarest vi ärnar är icke kunnigt.”295
Familjen bodde i Nyland 1836-1839 och flyttade sedan till Fal
mark. Dottern Johanna Rönnqvist gifte sig med Olof Olofsson
Berggren som var torpare i Falmark. Johan Rönnqvist och Sara
bodde hos dottern som tidigt blev änka. Johan Rönnqvists brorson
Pehr Hansson Marklin skriver i ett brev den 6 april 1848 till Gab
riel Marklin att:

”faster Rönqvist slutade sin jordiska lefvnad den 11 sistlidne
efter en mång årig sjukdom.”
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JONAS MOSESSON PÅ ROTEN 93 KÅGSTRÖMI
STORKÅGETRÄSK
Jonas Mosesson i Storkågeträsk skrev 1809 under ett kontrakt om
att bli soldat på roten 93 Kågström. Mosesson skulle få 20 riksda
ler i lega (så kallad städsel) samt jord intill torpet av hemmanet nr 2
i byn samt Bastumyran efter hans mors död. Han skulle dessutom
få ett område att odla upp sydost om Lappkåtamyran, som han
skulle få behålla i sin och hustruns livstid. Rotebönderna skulle så
rotejorden och hålla med 30 lispund hö årligen. Soldaten skulle få
tillgång till häst när han hade behov i jordbruket och vid hö- och
vedkörning, samt skjuts till kyrkan fyra gånger per år. Vid tillträdet
skulle Jonas Mosesson få en ”bråbärko” (ko som kalvar tidigt om
vintern), fyra oklippta får samt en get. Om soldatens djur skulle
vallas bland de övriga djuren i byn skulle han betala åtta skilling
för varje ko, men skulle de vallas på annan plats skulle han betala
vallhjonet själv. Om soldaten blev utkallad i krig skulle rotebön
derna hjälpa soldathustrun att slå alla utägor. Rotebönderna skulle
hålla soldaten med fullständig mundering och tillräcklig kost vid
alla möten. Varje år skulle soldaten få ett par goda kängskor, fem
alnar hamplärft och i krigstid tre riksdaler banco årligen.
År 1838 var Jonas Kågström nybyggare i Hedlunda. Samma år
avträdde han de ”ägor, lindor och slåttermark” som han hade
nyttjat inom byns område. Han hade tecknat kontrakt med hem
manen 2, 3 och 4, det vill säga de hemman som ingick i roten 93
Kågström. Som kompensation för nedlagt arbete skulle han i sex
års tid få 21 lispund hö för varje tunnas skatt från dessa hemman.
Kågström skulle hämta höet själv före varje nyår. Inom fyra års tid
skulle han få åtta ”ordentliga karldagsverken” av varje tunnlands
skatt. Dagsverkena kunde han använda på sitt nybygge, antingen
för jordarbete eller för husarbete. Dagsverkena kunde inte tas ut i
andtiden, dvs. skördetiden. Per Olofsson i byn skulle särskilt gottgöra Jonas Kågström för Moismyran.296
FRANS EMIL LARSSON PÅ ROTEN 115 VALLON I
DRÄNGSMARK
Frans Emil Larsson f. 1874 från Tåme blev 1892 soldat på roten
115 Vallon i Drängsmark. Torpet låg sedan laga skiftet 1870 i
Morarna intill Ostträsket. Vallon fick 150 kronor i lega. Årslönen
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uppgick till 11 kronor, varav tio kronor sattes in av kompaniche
fen på sparbanksbok. Åkern på torpet uppgick till 16 kappland
eller 24 ar och 68 kvadratmeter. Höet som uppgick till 26 cent
ner eller 1105,2 kg räckte till att föda den ko och de två får som
följde med torpet. Dessutom följde 32 lass ved, åtta kubikfot eller
2,09 hektoliter korn samt 50 lass äng med torpet. Vallon skulle på
utmarken få utsyna ett nybruk om tre geometriska tunnland eller
en hektar, 48 ar och åtta kvadratmeter. Marken som var duglig till
odling skulle han odla upp, och efter 15 års tjänst på roten skulle
han avgiftsfritt få bruka marken i sin och sin hustrus livstid. Frans
Emil Vallon stod kvar på roten till 1903.

Foto 64. Soldater i slutet av 1800-talet. Andra från vänster i främre ledet är
Brynolf Smed från Lund, och andra från höger i sista ledet är Axel Löfgren
från Gammelstaden på Prästbordet.

JAKOB PERSSON PÅ ROTEN 101 VÄSTERBOTTNING I
STORKÅGE
Soldaten på roten 101 Västerbottning i Storkåge, Jakob Persson
Västerbottning (1767-1808) från Seiet, dog den 20 september 1808
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i Österbotten. Änkan med barnen flyttade till en stuga i Degerbyn. Roten blev då tvungen att leja en vargeringsman, det vill säga
en ersättningssoldat. Varje rotebonde skulle lägga sex riksdaler
riksgälds i ersättning till den nye soldaten. Rotebönderna på roten
var bland annat Lars Johansson på Storkåge 20 och Jon Hans
sons änka på Ersmark 12.1 roten ingick ytterligare ett eller ett par
hemman.297 Jakob Persson tog upp nybygget Långsjö 1801. Västerbottning hade sonen Johan Jakobsson Westermark som gjorde
en ovanlig karriär. Han började som skomakare och fortsatte med
markaffärer, och blev så småningom storbonde i Degerbyn och
riksdagsman.
JOHAN JÖNSSON PÅ ROTEN 82 KLING I ERSMARK
I samband med krigen förekom olika typer av extrasoldater. Johan
Jönsson (1793-1880), som var en son till allmogemålaren Jöns
Jakobsson i Storkåge blev senast 1812 extra roteringsman för Präst
bordet, och skickades 1814 till fälttåget i Norge. Han fick avsked
den 25 januari 1815. Den 10 september samma år blev han soldat
för roten 82 Kling i Ersmark. Johan Jönsson Kling blev sedan kor
pral och avgick först 1843. Han gifte sig med Greta Johansdotter
från Frostkåge. När han avgick från tjänsten flyttade han till hus
truns hemby där han avled 1880 i en ålder av 87 år.298
OLOF JOHANSSON PÅ ROTEN 9 MUNTER IYTTERVIK
En del av skatterna och avgifterna till staten var underhållet av den
indelta soldaten. Yttervik 7 hörde till roten 9 Munter. Soldattor
pet låg i Båtvik vid Avan intill Bodaträsket. Soldat på roten under
1840-talet var Olof Johansson Munter (1814-1875), som var en son
till soldaten Johan Orre (1768-1840) från roten 14 Orre i Innervik
och hustru Maria Olsdotter (1778-1844). Olof Munter tjänstgjorde
1839-1864. Han gifte sig den 13 oktober 1844 med Fredrika Jonsdotter (1815-1879), som var bonddotter från Skråmträsk.
Den 14 oktober 1844 gav rotebonden Jonas Fredrik Stenmark två
riksdaler och 12 skilling banco i bröllopsgåva till sin soldat. Detta
tyder på att det fanns vänskapsband mellan Jonas Stenmark och
Olof Munter. Olof Munter och Fredrika fick barnen Olof f. 1845
som arbetade som dräng och 1867 flyttade till Söderhamn, Johan
(1848-1865) som omkom på svag is, Adam f. 1851 som var arbe-
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tare vid Ytterstfors i Byske och senare i Yttervik men som under
senare år tycks ha ägt en liten jordbit, Fredrika Munter f. 1855
som gifte sig med bonden Ludvig Lindgren i Innervik, samt Jonas
f. 1859 som var arbetare och torpare i Yttervik och från 1898
bonde i Burvik. Fredrika hade före äktenskapet dottern Albertina,
som föddes 1839 men som dog samma år.

Foto 65. Skellefteå kompani på Gumboda hed. Bilden är sannolikt från slutet
av 1860-talet.

I juni varje år skulle soldaterna fara till Gumboda hed på rege
mentsmöte. Under denna tid behövde soldaten så kallad möteskost,
som rotebönderna fick betala. Ar 1842 gav Jonas Stenmark fyra
skilling banco till soldaten Olof Munter. Summan betalades ut den
30 maj.
Soldaten skulle även ha en lön från roten. Den 17 december 1843
fick Olof Munter en riksdaler och 40 skilling banco såsom reste
rande på lönen. Den 15 december 1844 betalade Jonas Stenmark
fyra riksdaler banco till Olof Munter i ”rotelön m.m.” Olof Munter
skulle enligt sitt kontrakt få några får. Den 16 maj 1845 betalade
Stenmark 16 skilling banco till Olof Munter för att uppfylla detta
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krav. Samma dag lade Jonas Stenmark ut två riksdaler och 32 skil
ling banco till Nils Nilsson i Yttervik, och pengarna skulle gå till
en ko åt Olof Munter.
Den 3 augusti 1845 fick Jonas Stenmark lägga en riksdaler, 14 skil
ling och sex runstycken till material för att reparera soldathusen.
De kallas i räkenskaperna för rotehusen. I oktober samma år fick
Stenmark lägga pengar till lås och spik för rotehusen.
SOLDATERNAS FÖRSÖRJNING
Soldaterna kunde inte försörja sig enbart på sin tjänst, utan det
krävdes flera binäringar för att klara livets uppehälle. Soldaten Jon
Karbin i Falmark var även djurläkare. Olof Hurtig i Yttervik fiska
de strömming, och han sålde fisk till bland annat Jonas Stenmark.
Den 15 augusti 1843 köpte Stenmark ett halvt lispund strömming
för 12 skilling banco. Strömmingsfisket i havet var fritt, och var
därför en viktig förvärvskälla för personer som inte var bönder.
Olof Hurtig utförde tillika snickararbeten till Jonas Stenmark.
Den 28 januari 1845 hade han täljt tunnvirke till Stenmark och
fick 16 skilling banco. Den 8 april 1845 gjorde fältjägaren Sköld i
Innervik ett kornsåll till Stenmark och fick 24 skilling banco.
Soldattjänsten kunde även leda till utbildning och förkovran inom
olika områden. Anton Olofsson Degerstedt i Degerbyn var soldat
på roten 79 Deger i Degerbyn 1864-1874. Han tjänstgjorde på
befälsmöten 1867-1868, och gick sistnämnda året på underbefäls
skolan i Mohed i Hälsingland. År 1870 gick han förberedande
underbefälsskolan på Gumboda och befälsskolan på Karlsborg i
Västergötland. Degerstedt blev sedan en framgångsrik bonde och
skiftesgodeman.
Olof Persson Berg (1798-1874) var soldat på roten 32 Berg på Norrböle 1821-1860. Den 5 januari 1849 lät han arrendera ut torpet på
ett års tid till Olof Dahlberg. I arrendet ingick 184 lispund hö, och
arrendesumman var 50 riksdaler riksgälds. Summan skulle beta
las julen därpå. Samtidigt arrenderade Berg ut sitt nybruk söder
om Jönsmyran för fem riksdaler riksgälds. Den 12 maj överfördes
arrendet till inhysesmannen Johan Öhrlund i Böle, som inte arren
derade nybruket.
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ROTEN 34 STORMAN I TJÄRN OCH ROTEMÄSTAREN
AUGUST ÖHRLUND/ÖHLUND.
I soldatroten 34 Storman ingick hemman i Tjärn och Norrböle,
medan torpet låg i Tjärn. I roten ingick åtminstone hemmanet
Norrböle nr 7 samt ett hemman i Tjärn om 1/32 mantal som ägdes
av förre stadsfiskalen Carl Gustaf Svedberg. Karl Johan Wikner
Storman f. 1855, som var född i Krokvattnet i Nysätra socken,
tillträdde som soldat vid roten 1876. Enligt kontraktet skulle han
få 140 kronor årligen i rotelön, hälften den 1 juni och den andra
halvan den 15 december. Bönderna i roten skulle betala summan
till rotemästaren, som sedan betalade soldaten. Bönderna i roten
skulle betala fyra kronor och 12 öre för varje 1/64 mantal, eller
två kronor och sex öre varje halvår. Storman flyttade in till Skellef
teå socken och Tjärn år 1882 från Mjödvattnet i Burträsk socken,
men det verkar inte som om Storman bodde på torpet, eftersom
roten hade auktion på höet från soldattorpet. År 1885 var August
Öhlund på Norrböle rotemästare. Han skriver att alla bönderna
betalade utan problem utom förre stadsfiskalen Carl Gustaf Sved
berg, som hade flyttat till Umeå, men som ägde 1/32 mantal jord i
Tjärn. Under åren 1881 till i augusti 1885 hade Öhlund lagt ut 18
kronor och 54 öre, en summa som han krävde igen av Svedberg.
Svedberg protesterade, och fordrade en redovisning av vad roten
hade avkastat under denna tid. Han menade också att han hade
betalat 1881 års utskylder. Svedberg lovade att betala mellanskill
naden genom sitt ombud handlaren C.O. Hållberg.
August Öhlund utarbetade en redovisning över roten för perioden.
Under åren 1881-1884 hade rotemästaren satt in sex kronor för
vardera året på soldatens sparbanksbok eller tillsammans 24 kro
nor. Roten hade betalat 12 kronor för att bärga grödan på torpet
under två år. Man hade även satt upp ett nytt stängsel runt torpet,
något som kostade två kronor och tio öre. Höbärgningen på torpet
kostade sex kronor 1884 och fem kronor och 25 öre 1885. Rotemästarens arvode för resor och besvär utgick med fem kronor per
år eller 20 kronor för hela perioden. Karl Johan Stormans rotelön
för 1885, som betalades ut den 12 december, uppgick till sex kro
nor. I februari 1886 hölls en auktion för att auktionera ut höet på
roten, och kostnaderna kring auktionen gick på fem kronor och
75 öre. Utgifterna för roten under perioden uppgick till 81 kronor
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och tio öre. Inkomsterna till roten utgjordes av bidrag från staten.
År 1883 uppbar roten i rotejämkningsmedel 34 kronor och 58 öre,
år 1884 11 kronor och två öre, samt år 1885 12 kronor. Den eko
nomiska sammanställningen visade på ett minus av 23 kronor och
50 öre, en summa som August Öhlund nu ville ha in från rotebönderna.
I februari 1886 hade rotebönderna auktion på det hö som under
flera år legat kvar vid torpet. Erik Lundmark i Tjärn ropade in
höet, som uppgick till 54 lispund, för 22 kronor och 44 öre. August
Öhlund på Norrböle ropade in 1885 års hö, som uppgick till 36
lispund. Han betalade 41 öre per lispund eller 14 kronor och 76
öre. Lönen till soldaten skulle betalas av varje bonde som ingick i
roten.
Tabell 13. Rotemästare 1877
Följande förteckning kommer från Kommunarkivet i Skellefteå,
och visar de rotemästare som fanns till fältjägarrotarna inom Skel
lefteå socken. I kommentaren till listan står att för de vakanta
rotarna är inga rotemästare föreslagna, men de bör utses.299
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Namn

Belägen i

Föreslagen rotemästare

Ort

G if akt
Tåman
Dahlbäck
Nyman
Båga
Kanon
Burstedt
Hurtig
Munter
Wikberg
Stålbröst
Rosengren
Lindmark
Wik
Ström
Ursvall
Furberg
Ekman
Lindholm
Bergholm

Bäck o Daglösten
Bäck
Burvik och Bäck
Burvik och Bäck
Burvik och Bäck
Bureå
Bureå
Bureå o Yttervik
Yttervik
Yttervik
Innervik
Innervik
Innervik
Innervik
Inner- o Ytterursviken
Inner- o Ytterursviken
Inner- o Ytterursviken
Bergsbyn o Hedensbyn
Bergsbyn
Bergsbyn o Risön

Petter Löfstedt
C. Oson Wikström
Erik Eriksson
Gabriel Andersson
Johan Westerlund
Olof Hedlund
Olof Renström
Gustaf Lundström
Johan Fredrik Stenmark
Gustaf Persson
Nils Granström
Olof Wiklund
Nils Larsson Marklund
Adam Åman
Jonas Lindström
Edv. Wikström
Johan August Pettersson
Salomon Hedström
Johan Marklund
Abraham Ruth

Daglösten
Bäck
Burvik
Burvik
Burvik
Bureå
Bureå
Yttervik
Yttervik
Yttervik
Innervik
Innervik
Innervik
Innervik
Ursviken
Ursviken
Ursviken
Hedensbyn
Bergsbyn
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Nr
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Namn
Braf
Tufberg
Patron
Redlig
Rask
Lidström
Åberg
Löf
Asplund
Smed
Bergholm
Tjernström
Storman
Holm
Käck
Holmberg
Pihl
Falkman
Renfors
Sail
Karbin
Fallang
Sjöman
Dahlqvist
Strid
Lundgren
Wall
Träff
Mannberg
Söderberg
Styf
Gerdfelt
Norgren
Sundberg

56 Sundbom
57
58
60
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Grönlund
Dyhr
Printz
Blylod
Östlund
Wester
Lundberg
Qvick
Karlman
Backman
Lundström
Enqvist

Belägen i
Bergsbyn
Tuvan
Hedensbyn
Hedensbyn
Hedensbyn
Morön
Morön o Hedensbyn
Böle o Hedensbyn
Böle
Böle o Hedensbyn
Böle
Tjärn
Tjärn och Böle
Bodan, Sunnanå, Falmark
Rönnbäcken, Falmark
Holmsvattnet, Falmark
Falmark
Falmark
Falmark
Falmark
Falmark
Falmark
Hjoggböle
Hjoggböle
Hjoggböle
Ragvaldsträsk
Ragvaldsträsk
Ragvaldsträsk o Hjoggböle
Gummark
Gummark
Gummark
Gärdsmark
Kroksjön o Gärdsmark
Sunnanå, Hedensbyn

Föreslagen rotemästare
Ort
Lars Hansson
Bergsbyn
Tuvan
Nils Hedlund
Hedensbyn
Salomon Hedstedt
Hedensbyn
Lars Gustaf Hedmark
Hedensbyn
Petter Morén
Morön
Anton Hedlund
Morön
A. Hedqvist
C. M. Nygren
Prästbordet
Lars Fahlgren
Böle
S.A. Hedström
Böle
V. konsul O. Häggbom
Nils Östlund
Tjärn
August Örlund
Böle
Per Anton Renström
Bodan
Per Lundström
Rönnbäcken
Jonas Andersson
Holmsvattnet
Östra Falmark
Olof Lindgren
Östra Falmark
Per Anton Renström
Östra Falmark
Johan Forsman
Olof Olofsson Falgren
Gamla Falmark
Carl Johan Fahlgren
Gamla Falmark
Ol. W. Abrahamsson
Sjöbotten
Carl Carlander
Hjoggböle
Daniel Hedman
Hjoggböle
Jonas Persson
Hjoggböle
Lars Johan Hällgren
Ragvaldsträsk
Olof Lindström
Ragvaldsträsk
Johan Johansson Lindström Ragvaldsträsk
Gummark
Carl Olof Hedström
Gummark
Jonas Strandberg
Gummark
Jonas Eriksson
Johan Lindmark
Gärdsmark
Johan Sundqvist
Kroksjön
Carl Stenlund
Sunnanå
Stämningsgården
Svanström, Svanfors,Nyholm,
Strömfors o Bastunäs
Per Lindqvist
Strömfors
Adam Svedberg
Lund
Lund
P.A. Lundström
Lund
Lund
Skråmträsk o Klutmark
Skråmträsk
OI. Holmgren
Anders Jonsson Holmberg Bjurvattnet
Bjurvattnet o Finnfors
Varuträsk
Erik W. Degerman
Varuträsk
Skråmträsk o Klutmark
OI. Pettersson
Skråmträsk
Gummark o Gärdsmark
Olof Markgren
Gummark
Klutmark o Skråmträsk
Anton Larsson
Skråmträsk
Klutmark
Carl Lindqvist
Klutmark
Klutmark
Markus Carlsson
Klutmark
P.A. Nyström
Medie
Medie
Per Johansson
Medie
Medie
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Nr
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
96
97
98
99
100
101
102
103
104
124

Namn
Medell
Frisk
Stoltz
Hägg
Deger
Bjuhr
Hofman
Kling
Fält
Öhman
Fältskär
Lejon
Rönnqvist
Krigsman
Mark
Ferm
Fahna
Skog
Seger
Wahlberg
Berggren
Öster
Klint
Stor
Hjelte
Norr
Tjernlund
Forsman

Belägen i
Föreslagen rotemästare
Gust. Lundberg
Medie o Myckle
Anders Persson Marklund
Myckle
Lars Lundström
Myckle
Degerbyn
OI. Larsson Degerstedt
Degerbyn
Reinhold Lundberg
Stämningsgården o Degerbyn O.A. Lundgren
Johan Svensson
Medie
Ersmark
Olof Marklund
Per Lundberg
Myckle
Johan Johansson Grönlund
Ersmark
Johan Andersson
Ersmark
Ersmark o Kusmark
Moses Hedlund
Kusmark
Y. Johan Nilsson
Kusmark
Olof Westermark
Kusmark
Olof Persson
Petter Brännström
Kusmark
Kusmark
Joh. Hedström
Kusmark
Hans Olof Marklund
Storkåge o Ersmark
Olof Olofsson
Joh. Johsson Kågström
Boviken o Storkåge
Gust. Wallin
Storkåge
Storkåge
Moses Lindberg
Lars Nyström
Storkåge
Storkåge
J.P. Sundeil
Ant. Andersson Brännström
Storkåge
L.N. Nyström
Böle o Morön
Tjärn, Böle o Hedensbyn
Lars Johan Wiklund
Boviken
Jonas Wiklund

Ort
Myckle
Myckle
Myckle
Degerbyn
Degerbyn
Degerbyn
Medie
Ersmark
Myckle
Ersmark
Ersmark
Ersmark
Kusmark
Kusmark
Kusmark
Kusmark
Kusmark
Kusmark
Storkåge
Storkåge
Storkåge
Storkåge
Storkåge
Storkåge
Storkåge
Tjärn
Boviken

Vi kan se från stycket ovan om rotemästaren August Öhrlund
att rotemästarens uppdrag var ansvarsfullt och komplicerat. Det
gällde att få de bönder som ingick i roten att lägga sin andel, vil
ket krävde talang. Hemmansuppdelningarna under 1800-talet
ledde till att i en rote ingick ett stort antal bönder. Under 1700talet var bönderna fåtaliga, cirka två till tre stycken. De hemman
och byar som ingick i rotarna var i stort sett desamma 1877 som
under 1700-talet. En skillnad som kan observeras är att i ett fall
ingick nybyggen i en rote. Det rör sig om de före detta nybyggena
Svanström, Svanfors, Nyholm, Strömfors och Bastunäs, som till
sammans utgjorde roten 56 Sundbom. Efter år 1768 hade hem
man från Sunnanå och Gärdsmark ingått i roten. Men inga andra
nybyggen eller före detta nybyggen ingick i en soldatrote. Däremot
skulle nybyggena roteringsskattläggas och indelas i olika klasser
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och tilldelas rotemantal. Nybyggarhemmanen skulle erlägga en
rotefrihetsavgift för att de slapp delta i soldatroten. Tväråfors blev
som ett exempel roteringsskattelagt 1869 och tilldelad 81/512 rote
mantal och placerat i femte klassen.
GARDISTER
Unga män kunde även ta anställning som gardister i Stockholm.
Gabriel Olsson (1811-1859), som var en son till bonden Olof
Hansson i Falmark (1773-1852), flyttade 1831 till Stockholm där
han blev gardist. Senare fanns han i Uppsala, där han besökte
sin farbror Gabriel Marklin. I april 1848 besökte Gabriel Olsson
sin kusin Pehr Hansson Marklin på Prästbordet i Skellefteå. Pehr
Marklin berättade om besöket i ett brev till Gabriel Marklin.
Pehr skrev att i förstone visade sig Gabriel Olsson som en hederlig
man. Men motsatsen visade sig inom de tre veckor han vistades i
Skellefteå. Pehr Marklin berättade att Gabriel hade gift sig med en
torparänka på Alnön utanför Sundsvall.

”Och hvad jag hört om deras samman lefvnad så är det kif
och nit.”
Pehr Marklin frågade hur han fann sig hos farbror i Uppsala. Då
började han blinka med ögonen och bytte samtalsämne. Men när
de två var ensamma med varandra ställde Pehr frågan på nytt,
och Gabriel sade då att farbror visst var god, men han gav Gabriel
mycket ovett. Han ville inte ta mera kontakt med sin farbror för
rän nöden skulle tvinga honom. Pehr sade i brevet att Gabriel inte
vågade ljuga om farbror, eftersom Pehr skulle ha sagt emot honom.
Däremot hade han, enligt Pehr Marklin, vräkt ur sig lögner om
Gabriel Marklin för Pehr Marklins hustru vid ett tillfälle när han
var full. Men hon hade ifrågasatt hans uppgifter. Pehr Marklin
uppgav i brevet att Gabriel Olsson var skicklig på att tigga och
sedan sålde han varorna för att köpa brännvin.

”Och då kunde han ej hålla sig ur kläderna. Och hans mun öpp
nades knapt med några sanningens ord. Ja, han blef så led för
mina ögon att jag knaft kunde se på honom. Och då blef det en
kort vesit hos mig. Om jag skulle tala om Olsons alla widrighe-
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ter inom 3 veckor så räckte det på flera ark papper.”300
År 1830 fick gardisten Johan Westermark (1787-1831) och hans
hustru Britta Lisa (1797-1864) ett torp i Dalkarlsliden i Stämningsgården. Torpet låg på mark som tillhörde Lars Kågeman. Det här
torpet var sannolikt hopbyggt med Maria Danielsdotters torp.
Husen hade Westermark betalt 250 riksdaler för. Westermark,
som även var arbetare på Lejonströms såg, titulerades också handelsbokhållare. Bostadshuset bestod av en förstuga och två rum,
dessutom fanns ett gammalt fähus med hölada, en kornlada med
loge, ett nytt fähus utan tak, en ny bod med brädtak samt en kam
mare i kyrkstaden. Runt gården fanns en gärda, vedbrand hade
man på torparskyldigheter från Lars Kågeman. År 1831 hade
paret köpt av bonden Anders Johansson i Lund 6/256 mantal ur
Lunds urfjällsäga i Stämningsgården för 265 riksdaler riksgälds.
Till marken hörde två lador. Paret hade en ko, kallad Gullros.301
Johan Westermark var född 1787 och son till skomakaren Lars
Westermark och Anna Bergström på Brännan inom Prästbordet.
Änkan Britta Lisa Westermark finns i byn ännu 1860. Hon och
Johan Westermark hade barnen Johanna Fredrika Westermark
(1822-1859) som var piga och hon dog 1859 tillsammans med sin
ettåriga dotter Ida, Anna Westermark (1824-1883) som var piga
och hade sonen Carl Johan, samt Carolina Westermark (18261859) som var piga och hade sonen Johan Lidström som bodde i
Stämningsgården. Johan Westermark hade 1814 flyttat till Göte
borg och flyttade 1818 tillbaka till Skellefteå socken.
Omkring 1840 hade änkan Britta Lisa Westermark upplåtit tor
pet till kaptenen Johan Ludvig Winblad von Walter (1798-1843)
som i sin tur lämnat det till korpralen C. M. Svedberg. Kapten von
Walter, som dog 1843, var gift med Lovisa Ström, en dotter till
prosten Nils Ström. Paret var bosatt på Risön. År 1841 lyckades
Lars Kågeman få tillbaka jorden, då torparkontraktet enbart gäll
de Westermark och hans maka i deras livstid. Husen skulle flyttas
från marken.302 Denna torplägenhet kallades för Dalkarlsliden.
På 1850-talet fanns i Stämningsgården avskedade gardisten Johan
Petter Stenlund, som var född 1819 i Stockholm. Han var gift med
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Britta Johansdotter f. 1813. De hade barnen Johan Petter f. 1846,
Anna Maria Magdalena f. 1849 och Frans Olof f. 1852.
Änkan Sara Stenlund f. 1847 hade 1880 ett torp liggande på mark
som tillhörde J.A. Burman, N. Wikström och O.R. Wikströms
barn. Vid laga skiftet föreslogs att hon skulle avstå torpet mot
odlings- och hävdeersättning. Senare bodde hon i en gård på ofri
grund på Folke Anderssons nuvarande gård, Stämningsgården
4:20, nytt nr 4:36. Senare flyttade hon till svärsonen Olov Degerman.
BEVÄRINGEN
År 1812 infördes i landet en form av allmän värnplikt, som kalllades beväringsinträttningen. Beväringen skulle i krigstid utgöra
förstärknings- eller ersättningsmanskap för armén och flottan.
Genom 1901 års härordning kom beväringen att utgöra kärnan av
armén.
Lars Fahlgren, som var en son till Lars Fahlgren d.ä. på Sörböle 4,
var skyldig att tjänstgöra som beväring under fem år. I sitt ställe
lejde han 1848 drängen Bernhard Markström (1821-98) från Bur
vik för en summa av 33 riksdaler riksgälds. Halva summan skulle
erläggas vid mönstringen och halva summan före avtågandet till
exercisplatsen. Skulle det bli krig, skulle Markström få 60 riksda
ler för varje år det var krig.
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Krig och ockupation
Kriget mot Ryssland år 1808 gick dåligt, och mot årets slut var
hela Finland förlorat för de svenska trupperna. Den svenska och
ryska armén gick i vinterläger vid Torneå. I slutet av mars 1809
kapitulerade de svenska trupperna i Kalix. Den nya överbefälhava
ren över trupperna i Norrland, general Fabian Wrede, lät då skicka
trupper norrut för att rädda så mycket som möjligt av förråden i
kustlandet. Till Skellefteå sändes överstelöjtnant Furumark med en
bataljon västerbottningar, Vasabataljonen och Karelska dragoner,
tillsammans cirka 650 man.
Några dagar senare kom överstelöjtnant Duneker med 200 man
savolaksare till Lövånger, där de förlädes som reserv och förbin
delsestyrka. Den 12 april anlände Furumarks trupper till Skel
lefteå, där soldaterna inkvarterades i kyrkstaden och officerarna
i prostgården och på majorsbostället Nyborg. Styrkan satte ut
fältvakter vid Stenbacka i Stämningsgården, vid Boviksvägen på
Norrböle och vid vägen mot Varuträsk. En del av styrkan förlädes
senare till Tjärn, och en försvarslinje iordningsställdes i Innervik.
Arbetet med att rädda undan förråden gick sakta till att börja
med. Befolkningen ansågs vara motsträvig och hade svårt att finna
sig i påbud och befallningar. Militären måste tvinga till sig varje
häst, släde och skjutskarl. Transporterna, som gick i långa foror
till Umeå fullastade med förråd, eskorterades av beväpnade patrul
ler för att hindra bönderna från att avvika. Det var även svårt att
få fram mat till trupperna, vilket berodde på att det fanns dåligt
med mat under den här årstiden. Detta arbete pågick under april
månad och halva maj. Vädret var kallt och havet ännu islagt.
Ryssarna var på väg söderut, men det gick långsamt även för dem.
Provianteringen och transporterna var problemfyllda, och bönder
na vägrade till att börja med att befatta sig med transporterna.
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På morgonen den 15 maj kom en rapport från fältvakten vid
Boviken att fienden som var 8 000 man stark hade samlats under
natten i Storkåge. En kolonn som bestod av 2 500 man drog ut
från Kåge på isen ut över Kågefjärden, rundade Finnhällan och
Kågnäsudden, tvärade över Hålfjärden till närheten av nuvarande
Rönnskärs smältverk, gick över östra Degerön och kom i land i
Yttervik. En andra kolonn, som även den var 2 500 man stark,
gick längs nuvarande gamla Kågevägen direkt mot Skellefteå. Före
klockan nio den 15 maj utbröt skottlossning vid Stämningsgården
och Dalkarlsliden, och ryssarna kom snart fram till kyrkan och
prostgården. Svenskarna försökte riva bron över älven, och lycka
des till en del så att ryssarnas artilleri och hästar hindrades från
att komma över. Däremot kunde soldaterna ta sig över på isen som
fortfarande bar. Svenskarna retirerade under en oavbruten seg strid
över Sunnanå och Sörböle mot Tjärn och Innervik. När Furumark
närmade sig Yttervik insåg han att trossen som han hade skickat i
förväg hade tagits av den ryska styrkan som gått över havsisen.
Furumark tvangs kapitulera i Innervik, och då hade en fjärdedel av
styrkan förlorats i sårade och döda. De svenska trupperna skulle
återvända till Skellefteå och överlämna kanoner och vapen. Den
tillfångatagna trossen skulle friges. De finska soldaterna skulle
återvända hem till Finland, och de svenska skulle som fångar stan
na kvar i Skellefteå. Ett femtital västerbottningar lyckades und
komma och ta sig via Fångviken, Hjoggböle och Burträsk vidare
till Umeå. Några officerare lyckades fly, och de övriga skickades
som krigsfångar till Ryssland.
Den 20 maj utskrevs i Skellefteå socken en tunna korn, två kannor
brännvin och ett slaktkreatur på varje bonde. I Burträsk socken
skrevs den 23 maj ut sammanlagt 240 tunnor korn, 480 kannor
brännvin, 300 slaktdjur och 120 lispund smör som levererades
dagen därpå till de ryska trupperna i Skellefteå. Detta var oerhörda
kontributioner från en redan hårt pressad befolkning.
I Skellefteå fanns inga förråd kvar, när ryssarna kom dit. Redan
innan Furumark kom till Skellefteå hade generalintendenten Klingstedt fört undan 36 kanoner, 9 000 gevär och 400 lass av olika krigsförnödenheter. Sedan lyckades Furumark rädda de övriga förråden.

402

KRIGET SETT FRÅN KARLGÅRDS HORISONT
Skildringen kommer från skrivaren Bergqvists dagboksanteck
ningar. Kriget gör sig påmint i dagboken första gången den 14
mars 1808. Tinget skulle hållas i Umeå, men det blev uppskjutet
eftersom allmogen och kronobetjänterna var frånvarande för att
transportera ammunition för den svenska armén.
Den 17 maj kom en transport av ryska krigsfångar som stod under
befäl av överlöjtnanten Meurman. Det var den första transporten
och den gick till Stockholm. Regementskvartermästaren Ammorin
placerade ut fångarna över natten i byarna runt omkring Karlgård.
40 stycken båtsmän som eskorterade fångarna blev förlagda i
drängstugan på Karlgård, men inga ryssar. Klockan fyra på mor
gonen därpå marscherade båtsmännen iväg, utan att ha gjort något
intrång. De köpte den mat som kunde avvaras på Karlgård, vilken
bestod av bröd, mjöl och sovel.
I juli 1808 läste Bergqvist i Stockholms Posttidning att landshöv
dingarna Knut von Troil i Åbo och Björneborgs län och M. Wanberg i Vasa län inte längre hade Kungl. Majts förtroende eftersom
de utfärdat kungörelser och vidtagit åtgärder som inte var lämp
liga. Deras län hade ockuperats av ryssarna.
I december 1808 reste en dräng från Karlgård med häst och skrinda
och proviant för 14 dagar, för att transportera gevär och ammuni
tion för svenska armén upp till Torneå. Han deltog i en gigantiskt
stor transport som skulle omfatta 1 000 häst- och drängdagsver
ken. Sträckan till Torneå var 32 mil och vid målet fanns den ryska
armén. Drängen Olof åkte iväg från Karlgård, men han behövde
inte åka långt innan han fick tag i en annan person som åtog sig
uppdraget. Den 2 januari hade fortfarande inga skjutsbönder kom
mit tillbaka till Skellefteå, och man visste inte om transporten hade
tagits av ryssarna.
Den 14 januari 1809 for en dräng från Karlgård med häst och
släde för att åka till Kinnbäck och där hjälpa till med att skjutsa
Upplands regemente till Daglösten. Regementet var på återtåg från
Torneå. Se vidare om Karlgård i kapitlet Några gårdar i Skellefteå
socken, nedan.303
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ÖVERSTE MELONS BESÖK PÅ FROSTKÅGE
GÄSTGIVARGÅRD
Under natten den 29 april 1808 kom kuriren, översten och baronen
Mellin, till Frostkåge gästgivargård. Han kom närmast från Sunnanå gästgivargård, och kursläden drogs av två hästar. I Frostkåge
ville han byta hästar. Alla låg och sov i gården och gästgivaren Per
Andersson var inte hemma, eftersom det var mycket skjutsning på
gång. Pigan Greta Andersdotter steg upp och tände ljus. Eftersom
gästgivargårdens häst och hållhästen var på skjutsning, hade hon
sprungit till reservbönderna Herman Jonsson och Per Nilsson i
södra byn i Frostkåge samt till Jon Andersson, för att ha en häst i
beredskap om det skulle komma ytterligare en skjuts till gården.
Baron Mellin hade klagat i gästgivardagboken, eftersom det hade
tagit två och en halv timme att få hästar. Gästgivaren Per Anders
son blev stämd till tinget. När reservbönderna kom till gästgivar
gården menade de att de behövde två hästar till kurirens tunga
kursläde. Kuriren med sällskap reste med tre slädar. Ett vittne
hade sett baronen sitta tyst och stilla vid spiselden i gästgivarstu
gan. Läget hade komplicerats av väderleken, då det var svårt före
med yrsnö och drivor. Vittnet uppgav att det tagit en timme att få
fram hästarna och sedan hade grälet mellan Mellin och bonden
Per Nilsson tagit en halv timme. Det hade inte tagit två och en halv
timme som baronen uppgav. I stugan fanns en klocka så vittnet var
säker på tiden. Pigan Greta Andersdotter uppgav att hennes ärende
tog ungefär en timme, och när hon kom tillbaka hade baronen åkt
sin väg. Baron Mellin, som företräddes av landsfiskal Björk, avstod
från vidare talan i ärendet.
TÅGET MED RYSKA KRIGSFÅNGAR MOT STOCKHOLM
I maj 1808 fördes en grupp ryska krigsfångar söderut under befäl
av kapten Gripenberg. Kommenderingståget lämnade Skellefteå
söndagen den 29 maj på morgonen, och följde kustlandsvägen. En
person som vaktade fångarna var kronobonden Lars Andersson
i Dalfors som förde två ryska officerare främst i tåget. När tåget
närmade sig Daglöstens gästgivargård ska han ha slagit och skuffat
den ryske fältväbeln Michael Teodorov som fick ett mindre blodsår
på vänstra kindbenet. Teodorov klagade över detta dels vid Umeå
rådhusrätt i juni månad och på hösttinget i Skellefteå i november.
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Lars Andersson berättade att han blev otålig över att fången inte
kunde förmås gå uppför en backe och han hade därför gett fången
en knuff i huvudet med handen, och då hade han stött kindbenet
mot ena kärrhjulets kant. Lars Andersson nekade till anklagelsen
om misshandel. Avgörandet av målet blev uppskjutet.
TINGET SOM AVBRÖTS AV DE RYSKA TRUPPERNA
Den 9 maj 1809 skulle vårtinget hållas i nämndemannen Carl
Stenlunds gård Asplunda på Sunnanå. Men eftersom norra delen
av socknen fram till Storkåge redan under slutet av stämningstiden hade ockuperats av ryska trupper, kunde varken nämndemän
eller besökare från området ta sig till tinget. Dessutom hade nämn
demannen Anders Norlund på Norrböle rest söderut i ett viktigt
ärende och nämndemannen Per Persson i Kusmark hade avlidit.
Därför inkallade man två extra nämndemän. Kronolänsmannen
Gabriel Hedlund var sjuk och sängliggande och fjärdingsmännen
var förhindrade att infinna sig på grund av kriget. Kronofogden
Johan Olofsson Dyhr och landsfiskalen Carl Gustaf Björk bodde i
Piteå och var frånvarande. Tinget kunde inte hållas på det vanliga
stället, Sunnanå gästgivargård, eftersom svenska trupper var för
lagda i gården.
Tinget satte igång, men antalet besökare var ringa. Flera mål från
de norra byarna var man tvungen att skjuta upp till nästa ting. Ett
mål mellan Ytterstfors bolag och skepparen Nyländer i Ullånger
kunde inte fullföljas, eftersom postgången hade fördröjts på grund
av den ryska inmarschen. Därför hade inte stämningen nått fram.
Länsmannen Gabriel Hedlund skickade ett brev till tinget, där han
berättade att han den 12 och 15 april hade landshövdingens befall
ning att ge handräckning till officerarna i norra finska armén som
var förlagd i Skellefteå. Han skulle driva in hö till dragonhästarna
och kött till soldaterna, förnödenheter som han skulle leverera i
magasinet. Hedlund var så sysselsatt med detta att han inte kunde
komma till tinget. Den 15 maj skriver man i domboken att finska
arméns förposter som var placerade två och en halv kilometer från
tinget hade anfallits av en överlägsen rysk styrka. Klockan halv
elva till elva på förmiddagen beslutade man att avbryta tinget, och
då hade ryska soldater redan tagit sig över bron över Skellefteälven
och närmade sig tingsplatsen.304
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HÄSTAR SOM REKVIRERADES AV RYSKA ARMÉN OCH
VAD SOM SEDAN HÄNDE
Efter kriget blev det många tvister runt hästar som rekvirerats av
den ryska armén. En häst som ryska armén hade tagit hade åter
sänts till länsmannen Gabriel Hedlund på Brännan inom Prästbor
det. Hästen som skulle återställas till den rättmätige ägaren gick
och betade på Hedlunds gård natten mot den 30 september, då
den stals av drängen Nils (Nickus) Jonsson i Gärdsmark. Nickus
Jonsson sålde den sedan i Burträsk. Den 11 november skedde ett
inbrott i Inner viks gästgivares kyrkbystuga, och tjuven tog en
brännvinskagge som värderades till 12 riksdaler banco. Nickus
Jonsson anklagades för den stölden, och han beskrivs som 26 år
gammal och vanfrejdad, fastän han aldrig tidigare hade dömts för
något brott. Eftersom han var frisk skulle han straffas med dubbel
kroppsplikt, det vill säga 24 par spö som ökades till 32 och han
skulle få tre slag med varje par spö. Men innan kroppsbestraffningen skulle han stå två timmar i halsjärn vid ”pålen” för att
skämmas. Därefter skulle han en söndag stå uppenbar kyrkoplikt
i kyrkan. Nickus Jonsson skulle även betala 13 riksdaler och 16
skilling banco till Hedlund som hade ansvar för hästen. Jonsson
nekade till stölden i kyrkstugan, och kunde inte dömas för den.305
När ryska armén drog sig tillbaka under hösten 1809, hade en rysk
officer åkt med en häst som tillhörde gästgivaren Martin Nicodemusson i Innervik för färden norrut. En person, Olof Persson,
hade kört hästen och framme i Åbyn hade han tillfälle att fly med
hästen samt med sin egen häst. Han tog sig då till Byske, och där
var han tvungen att ordna med skötsel och utfodring av hästen,
som hade ombesörjts av bonden Per Olofsson. Gästgivaren Martin
Nicodemusson fick så småningom veta att hästen fanns i Byske
och lät sin dräng hämta hästen och hade då erbjudit Per Olofsson
tio riksdaler i ryska sedlar. Per Olofsson tyckte det var för lite och
ville ha 20 riksdaler. Följden blev att målet drogs inför domstolen,
som fann att fyra riksdaler var en skälig ersättning.306
När ryska armén drog sig tillbaka från Umeå tog ryssarna ett
brunt sto för major Jonas Turdfjäll. Stoet betade på en äng vid
Turdfjälls gård i Bygdeå. Hästen användes tydligen för transporter
åt den ryska armén. När ryssarna kom till Kinnbäck, hade en rysk
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militär sålt stoet till gästgivaren i byn Erik Johansson för 35 silverrubel. En rubel var lika med en riksdaler och åtta skilling. Erik
Johansson sålde stoet till Salomon Jönsson från Yttervik. Turdfjäll köpte sedan igen stoet av Salomon Jönsson. Salomon Jönsson
och Erik Johansson blev dömda att betala en del pengar till Jonas
Turdfjäll så att förlusten delades mellan dessa tre personer.307
MAGASINFÖRVALTARE STENS FÖRLORADE ÄGODELAR
När de svenska trupperna flydde från Skellefteå vid ryssarnas
inmarsch flydde magasinsföreståndaren J.S. Sten med dem. Innan
han åkte iväg, lämnade han in att antal ägodelar hos postförval
taren Daniel Hedman på Sunnanå. Ägodelarna bestod av en svart
hundskinnspäls med rött yllefoder, en kapprock av grönt fris (kraf
tigt långhårigt ylletyg), en tulubb (fotsid respäls eller pälskappa
av får- eller lammskinn), en mörkblå klädesrock, en grön kaskett
(skärmmössa av läder eller tyg) med svart bräm, ett par nya stövlar
med galoscher, ett par skor, skjortor, halsdukar, nattkappor, näs
dukar, västar, strumpor, en tekanna av porslin, två koppar med
fat, tesked av silver, en topp socker som vägde åtta skålpund och
tio lod, en kanna rom, en butelj arrak samt ett lakan och en del
andra saker.
Den 15 maj reste Hedman bort, och tänkte inte mera på Stens
ägodelar. Hedman berättade senare vid rättens undersökning att
han sett ryssar ta en butelj som de hade druckit ur samt en liten
korg med skorpor. Av Stens ägodelar hade Hedman återfunnit
sockertoppen, kannan med rom, tekannan, silverskeden samt en
huvudkudde.308
PIGA LYCKAS UNDKOMMA RYSSAR OCH VAD SOM
SEDAN HÄNDE MED HENNES HÄST
Anders Jonsson i Ersmark stämde sin granne Tomas Jonsson, som
hade fått tag i Anders’ häst som ryssarna hade tagit och som han nu
vägrade att återställa. Anders Jonsson hade erbjudit honom 20 riks
daler i hittelön. Eftersom Tomas Jonsson inte gick med på erbjudan
det, hade Anders Jonsson stämt honom och ville nu ha ersättning
för den tid som grannen nyttjat hästen och för att han vägrat att
återlämna den. Anders Jonssons piga hade förlorat hästen i augusti,
när hon var i skjutsfärd i samband med ett byte av hästar.
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Pigan Stina Persdotter, Tomas Jonsson och ett stort antal bönder
skjutsade en rysk transport och kom till Rickleå gästgivargård, där
hon blev beordrad av ryska officerare som ville norrut att vända
hästen och köra norrut. Hon insåg vad deras avsikt var och vågade
inte gå med på detta, utan övertalade Tomas Jonsson som också
var vid gästgivargården att ta skjutsen. Här byttes hästar så att
Tomas Jonsson tog Anders Jonssons häst norrut. Hon fortsatte
transporten söderut med Tomas Jonssons häst tillsammans med
andra personer och på den resan förlorade hon hästen, vilket ock
så drabbade de övriga som åkte söderut. Tomas Jonsson lyckades
rymma vid Ostviksbodarna och fick hästen med sig och ansåg nu
att den tillhörde honom.
Nämndemannen Carl Olofsson i Innervik berättade att han som
uppsyningsman varit tvungen att biträda vid transporten. När
transporten gick söderut var ryssarna rädda för att svenska trup
per var på väg, och därför hade ryssarna vankat oroligt fram och
tillbaka. Till Rickleå gästgivargård hade 50 hästar anlänt.
Några ryska officerare hade kommit söderifrån till gästgivargården
och sagt att de höll på att retirera norrut och då fästat särskild upp
märksamhet på Anders Jonssons piga och befallt henne att skjutsa
dem. De hade tagit hennes häst och kärra och befallt att kärran
skulle lastas av. Pigan sprang mellan de andra skjutsbönderna och
bad att någon skulle fara i hennes ställe, då Tomas Jonsson till slut
lät sig övertalas och hans häst fick gå till Sävar, där slaget mellan
ryssarna och svenskarna hade stått. Där tvangs alla skjutsande att
lämna sina hästar. Den häst som Tomas hade i behåll var gammal
och inte värd över 40 riksdaler. Han kunde nu tänka sig att avstå
hästen om Anders Jonsson gav 20 riksdaler i lösen.309
ÖSTANBÄCKSBOR FLYR TILL ROMELSÖN
Efter kriget anklagade Per Eriksson i Östanbäck fiskaren Nils Norbarks hustru Brita Lisa Svedberg i Piteå och hennes syster fiskar
dottern Greta Maria Svedberg för att de tagit potatis (skrivs pota
toes) utan lov under den ryska arméns återmarsch hösten 1809. De
anklagade menade sig ha haft lov. Systrarna Svedberg berättade att
flera personer höll på med potatisupptagning en måndag förmid
dag, när den ryska armén kom på sitt återtåg genom byn.
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När människorna såg ryssarna komma skyndade de sig ner till
båtarna för att ta sig ut till Romelsön, dit de redan fört sin mest
värdefulla egendom. Personerna måste springa ner till båtarna, och
därför kunde de bara ta med sig lite potatis, tillsammans åtta till
nio kappar, varav systrarna Svedberg hann ta med sig tre kappar.
Brita Gerhardsdotter, som tog upp potatis med sin syster Katarina
Gerhardsdotter, berättade att de tog potatis i en korg och skyndade
ner till fiskaren Svedbergs änkas båt. I båten fanns då Per Eriks
son och hans hustru, och de lade ut från stranden. Brita Lisa och
Greta Maria Svedberg kom ner till stranden och ropade till perso
nerna i båten som vände tillbaka och plockade upp dem. Dagen
därpå åkte några personer tillbaka till byn för att se vad som hade
skett, men återvände sedan till Romelsön. Per Eriksson berättade
att hans hustru hade fött barn fredagen innan. Per Eriksson låg i
framstammen med sin hustru och sitt nyfödda barn. I mitten av
båten hade de bagage och egendom, och båten stod med bakstam
men mot land. När de åkte ut till Romelsön kunde de inte samtala
med varandra. Per Eriksson med hustru och barn åkte tillbaka till
Östanbäck på tisdagen, men när de skulle återvända till ön var
båten borta och de måste med fara för livet ta en gammal trasig
båt för att undkomma ryska kosacker.
Ute på Romelsön hade Per Eriksson en båt som han hade tagit utan
lov för att hämta några grisar. Ett vittne hade hört Per Erikssons
hustru säga att hon lovat personer att ta potatis ur landet, bland
annat fiskaren Svedbergs döttrar från Piteå. Ett annat vittne sade
att Eriksson hade givit upp potatislandet eftersom ”det skulle ändå
fara bak i ryssen”. Per Eriksson menade att systrarna Svedberg
skulle få ta ett visst mått, men att de hade tagit mera. Eriksson
godtog inte heller två riksdaler som ersättning, trots att flera per
soner bad att han skulle låta saken vara. Per Eriksson ansågs vara
en nogräknad och efterhängsen man. Enligt rättegångsprotokollet
förblev han lika hård och obarmhärtig och for ut i otidigheter.
Per Eriksson begärde ersättning med 23 riksdaler och 20 skilling.
Målet sköts upp tre veckor.310
Flera bönder och ståndspersoner flydde undan den ryska ocku
pationen. Euphrosyne Aman, som var dotter till fältskären Nils
Erik Åman och Catharina Agata Högström på Stenbacka herrgård
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i Stämningsgården, föddes på skogsstigen mot Malå den 19 juli
1809.
Nämndemannen Nils Samuelsson i Stämningsgården flydde till
nybygget Lövlund, som låg cirka sju kilometer väster om hembyn.
PLUNDRING AV LAXFISKET IBYSKE
Ryska soldater plundrade laxfisket i Byske. Målet kom upp på vår
tinget 1810. Genom plundringen kunde inte Byske byamän räkna
ut ersättningen till kronan. Två tidigare tjänstedrängar hos skep
paren Mats Vilhelm Steinwall, som nu tjänstgjorde i Bergsbyn,
blev hörda av rätten.
Den ena drängen berättade att han vid midsommartiden 1809 sett
ryska soldater ta upp fisketinan. De hade dragit den i land och
rivit ut det mesta av laxgården, vilket gjorde att fisket blev mycket
mindre. När den ryska armén drog sig tillbaka under hösten, såg
drängen ryska soldater bryta upp den låsta bod där byamännen
förvarade den salta laxen. Ryssarna hade huggit sönder tunnorna
och endast lämnat kvar en halv tunna lax. Den andre drängen hade
tillsammans med Steinwall och en rysk vaktkarl med den ryske
generalens tillstånd gått till boden för att ta reda på den lax som
fanns där. De hade funnit att soldaterna hade huggit sönder och
tömt två hela tunnor och sex halvtunnor. En sjunde halvtunna hade
botten lösslagen. Laxen var dels bortförd och dels kringslängd på
marken. Två halvtunnor var oskadda, och ur en tredje var endast
en del av laxen borta. En halvtunna togs till Lars Perssons gård,
medan laxen på marken som var smutsig och ansågs vara tillspillogiven lämnades åt de ryska soldaterna i boden. Plundringen hade
tydligen skett utan det ryska befälets vetskap.311
REKVIRERING AV KOR I KÅGE
Lars Kågeman i Stämningsgården ägde 1809 hemmanet Storkåge
19, som arrenderades av Jonas Wikström från Innervik. I mitten
av maj kom ryska soldater till Storkåge; det var enligt domboken
några dagar före slaget vid Skellefteå kyrka som ägde rum 15 maj.
Magnus Johansson, som var byaålderman i Storkåge, fick order
att infinna sig hos Jakob Nyström, där den ryske generalen Gus
tav Eriksson bodde. Eriksson, som var livländare, talade svenska.
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Magnus Johansson fick order om att före klockan 4 på eftermid
dagen leverera tio kor. Han lät då kalla ihop grannarna, och de
beslutade att först ta Lars Kågemans sju kor som såg ut att ha
dåligt med foder och som verkade inom kort kunna ”stelna”, det
vill säga dö. De tre övriga korna togs från andra gårdar i byn.
Sara Jakobsdotter hade på väg till kyrkan mött gossen som skötte
Kågemans kor och han ville ha en hälsning till Kågeman att korna
saknade foder. Kågeman ska ha svarat: ”bry mig f-n om den ty der
är både ryssen och annat nästa ting”.
Efter kriget ville Kågeman ha ersättning från Jonas Wikström för
sju mjölkkor, två kalvar och tio får som denne hade lånat av Kåge
man. Kågeman lät även stämma andra bönder i Storkåge som hade
levererat hans kor till ryssarna. Kågeman ville ha likvärdiga kor
och ersättning för den tid han varit utan korna.
Efter kriget stämde Anders Persson i Skråmträsk sin bror Lars i
samma by på ersättning för en halv ko som ryssarna hade tagit i
kontribution från hela hemmansröken där bägge dessa hemman
ingick. Tvisten löstes så att Anders Persson fick en årsgammal
kvigkalv.
LÄNSMANNEN TVINGAS HJÄLPA RYSSARNA ATT TA
KOR I BODAN
Erik Bodin i Bodan, som agerade å sina föräldrars vägnar, lät under
hösten 1809 stämma kronolänsman Gabriel Hedlund för att han
vid ryska arméns återtåg den 27 augusti handlade så att ryssarna
kunde ta familjens kor. Gabriel Hedlund lät driva familjens djur
från skogen och fram till gården där ryssarna fanns, och därmed
förlorade familjen tio mjölkkor och tre kalvar. Erik Bodin menade
att Hedlund inte var tvingad till detta av ryssarna. Hedlund berät
tade att han hade ryska befälets stränga åliggande att driva in 31
kor i Hjoggböle och Falmark, och sedan hade allmogen i Skellefteå
utfäst på en sockenstämma att djuren skulle levereras till den ryske
sekreteraren Johansson.
Vid återfärden till Skellefteå kyrka gick Gabriel Hedlund och
fjärdingskarlen Johan Andersson in till skeppare Wiklunds hus i
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Bodan för att få sig mat. När de var i huset kom en rysk kapten
med drygt 20 beväpnade soldater till huset, och kaptenen befallde
Hedlund att ta ut 20 kor för general Kamenskijs räkning. Gab
riel Hedlund svarade då att så mycket kor fanns inte på gården,
men för det svaret blev han illa hanterad och drevs tydligen till en
granngård. Då var Gabriel Hedlund och den andre sonen i går
den Jon Jonsson tvingade av ryssarna att bege sig till skogen och
söka igen korna som fanns i en hägnad inte långt från byn. Under
vandringen tillbaka tog ryssarna fast några får i skogen, och på så
sätt blev sällskapet fördröjt. Då passade Hedlund på att fly för att
slippa främja ryssarnas hårda framfart. Han antog att Jon Jonsson
och vallflickan som fanns hos korna skulle göra samma sak, men i
sin rädsla hade de drivit fram korna till ryssarna.
Erik Bodin var inte nöjd med förklaringen, utan menade att Hed
lund kunde ha tagit kor från flera gårdar i byn. Hedlund svarade
att han inte hade rådrum att fördela uttaget mellan grannarna. Det
berättades att korna vistades i hägnaden utan skällor och korna
togs av ryssarna, medan fåren sprang undan ”på löten”, det vill
säga betesmarken intill gården, och klarade sig undan. Fjärdingskarlen Johan Andersson hade följt med Hedlund och hade sett
hur ryssarna på väg till hägnaden hade ”skuffat och hårdragit”
länsmannen för att skynda på honom. I skogen lyckades fjärdingskarlen smyga sig undan. Efter en stund träffade han Hedlund, och
bägge lyckades smyga sig till Gärdsmark som låg vid sockenvägen
mot Burträsk. Vallflickan Maria Christina Persdotter från Bäck
berättade att hägnaden låg två och en halv kilometer från Bodan.
Omkring klockan ett på söndagen kom länsmannen med flera och
yrkade på att korna skulle skickas hem. Hon försökte rädda de
två bästa mjölkkorna och två kalvar, men Hedlund yrkade att alla
djur skulle lämnas ut. Fåren kom lös i hägnaden och jagades av
ryssarna, men kunde inte fångas in. Rätten frikände Hedlund, men
Erik Bodin anmälde sitt missnöje.312
RYSKA DESERTÖRER I SKELLEFTEÅ
Den ryske betjänten Dimava hade lämnat in föremål för förvaring
hos mönsterskrivaren Marcus Wallmark och hans hustru Brita
Catharina Degerman i Degerbyn. Efter kriget ville han ha ersätt
ning för värdet. Han hade lämnat 64 rubel i silver, en skjorta, en
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väst samt en mark tvål. Under våren hade en rysk major och hans
betjänt Johan Karl Blom vistats i gården under en månads tid. Blom
sade sig vara tysk och kunde prata svenska. Senare vid nyåret kom
Blom tillbaka och var då överlöpare (desertör) tillsammans med
Dimava och begärde kvarter i gården och stannade där en natt.
De reste sedan vidare till Umeå och lämnade kvar pengarna och
sakerna.
Marcus Wallmark uppgav att sakerna förvarades i en gammal
påse av lärft och utgjordes av 129 silverrubel, 14 riksdaler och 40
skilling i mynt och delvis i sedlar, två skjortor av lärft, två grövre
skjortor, ett halvt skålpund rysk tvål, en halv kardus tobak, en väst
och diverse smått såsom knappar, tråd och klutar. Marcus Wall
mark berättade att ingen av dem gav någon upplysning att Dimava
ägde en del av sakerna, men Blom var angelägen att Dimava inte
skulle ha sakerna i sitt förvar. Blom och Dimava återkom söndagen
därpå och vistades två timmar hos Wallmarks men hördes sedan
aldrig av. Marcus Wallmark var rädd för att Blom hade omkom
mit genom sitt umgänge med ryska desertörer.
Drängen Johan Andersson på Norrböle berättade att han hade
skaffat kvarter åt Blom i kyrkstaden hos trumslagaren Norborg.
Dagen efter övernattningen som var en måndag hade Johan
Andersson och Blom skiljts åt klockan tio på kvällen, och dagen
därpå skulle Blom återkomma, men han dök aldrig upp. Johan
Andersson berättade att Blom på måndagskvällen var i sällskap
med den ryske överlöparen Andreas som var en så kallad läkare.
Andreas hade på tisdagen berättat att Blom hade gett sig iväg till
Umeå klockan tolv på natten med två danska officerare som hade
gett Blom mycket pengar. Johan Andersson hade tyckt att detta
var besynnerligt och gick till Wallmarks hus. På vägen dit träffade
han Dimava, som grät över att Blom hade rest bort och över att
han hade tagit med Dimavas kappsäck som var inköpt i Uleåborg
för åtta riksdaler och 12 skilling. I rocken hade Blom sytt in fem
silverrubel och tre dubbla dukater. Johan Andersson tyckte synd
om Dimava, och övertalade sina föräldrar att ge honom husrum.
Handelsstugupigan Anna Bäcklund berättade att Blom hade kom
mit med ett fickur av silver och köpt två alnar ”callecerta sidensar-
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geband” och en halv kardus röktobak. Blom hade haft något i sin
tobakspung och hade lämnat resten i hennes förvar till nästa dag.
Men Blom dök aldrig upp. Vid midnatt hade Andreas och Maja
Brita Boman som levde tillsammans med honom samt flera rys
sar varit bakom Anna Bäcklunds fönster och velat köpa kaffe. De
återkom morgonen därpå, och då hade hon frågat efter Blom, som
även kallades Johannes, och Andreas och Maja Lisa Boman hade
svarat att två svenska officerare som hade mycket pengar hade tagit
med honom till Umeå som betjänt. Senare på dagen hade Dimava
upprepat sin historia. En person Dahlström hade hört efter med
gästgivarna i Sunnanå, Byske och Innervik, men inga sådana per
soner hade rest den natten. Ryssen Andreas och en rysk soldat hade
sedan köpt kaffe och haft framme silverrublar.
Vid åtskilliga tillfällen när Andreas hade druckit berättade han att
Blom hade marscherat i vattnet och aldrig skulle återkomma, eller
att ryssar hade mördat honom, eller att han inte visste var Blom
var. Målet skulle fortsätta senare, för Marcus Wallmark ville inte
godvilligt lämna ifrån sig Bloms ägodelar. När målet senare åter
upptogs, hade Andreas kommit till rätten. Han hette Anders Fred
rik Bekofskij och var kurländare. Bekofskij hade tjänstgjort som
fältskär och talade svenska dåligt. Domstolen kunde inte klarlägga
om Dimava och Blom hade kommit över pengarna och persedlarna
på ett ärligt sätt, och därför kunde man inte lämna ut föremålen
till Dimava som kunde förskingra dem. Han skulle föras med fång
skjuts till Umeå, och Marcus Wallmark skulle lämna föremålen
mot kvitto till länsmannen Westermark som skulle deponera dem
på ränteriet vid länsstyrelsen i Umeå. De 40 silverrublar som Dahl
ström hade skulle återställas, och rätten beslutade att inga ryska
överlöpare fick vistas i Skellefteå socken.313
KRONANS GEVÄR PÅ DRIFT
Efter kriget beslöt myndigheterna att efterspana gevär och andra
persedlar som kronan hade ägt och vilka hade kommit i privat
ägo. Till häradsrätten anmäldes att bonden Johan Andersson i
Krångfors hade ett infanterigevär eller en musköt. Johan Anders
son förklarade på tinget att två dagar efter slaget vid Skellefeå
kyrka hade flera flyende svenska soldater tagit vägen förbi Krång
fors. Andersson hade mött dem två fjärdingsmil in på Lyckselevä-
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gen (se vidare i kapitlet om vägarna) och de hade erbjudit Johan
Andersson gevären och munderingspersedlar i utbyte mot mat. I
början vägrade han att ta emot någonting, utan gav dem mat utan
ersättning. Sedan hade han gett reskost åt en flyende soldat som
var i lag med en soldat Norberg från Umeå. De fick en fårsida,
fyra kakor bröd och en jungfru brännvin. Dessutom fick de vila
hos Andersson över natten. Dagen därpå hade Johan Andersson
följt dem en halv mil efter vägen. När de skulle skiljas åt hade ena
soldaten trugat på Andersson geväret. Johan Anderssons berättelse
bekräftades av hans dräng Johan Jönsson. Johan Andersson fick
lämna ifrån sig geväret på tinget.
HEMVÄNDANDE SVENSKA KRIGSFÅNGAR FRÅN
RYSSLAND
Den 27 november 1809 blev kronolänsmannen Gabriel Hedlund
beordrad att bege sig till Piteå för att ta emot svenska krigsfångar
som suttit i rysk fångenskap. Den 1 december kom krigsfångarna till
Skellefteå, men de skulle transporteras vidare. Bland krigsfångarna
var unge drängen Jon Andersson från Vebomark som anklagades för
stöld från pigan Sofia Charlotta Benzelberg i kyrkstaden. Han ankla
gades för den stöld som begåtts den 18 maj, när de ryska soldaterna
trängde in. Föremålen ägdes av pigans husbonde, magasinsförvaltare
Sten, och förvarades i ett låst skrin. När han flydde, sattes skrinet in
hos gästgivaren Daniel Hedman på Sunnanå. De saker som var borta
var en bomullsklänning, två alnar fint kattuntyg, en klänningsbård
av kattun, en klänning av bomull där bården var bortsprättad och
återfunnen, en bomullsklänning med brunfärgad botten, en silkesduk
med grön botten och gula ränder, en bred guldring om tre dukaters
vikt. Jon Andersson, som var 18 år gammal, flydde tillsammans med
andra till skogs för att komma undan fienden. Jon Andersson kunde
inte fällas för stölden, men Svea hovrätt skulle avgöra målet.314
Det ryska intåget var omvälvande på många sätt. Sågverksarbetaren
Johan Granström (1770-1809) på Norrböle grävde ner det guld och
silver som han ägde under trösklogen på Strömsör. Föremålen bestod
av fyra guldringar och ett par örhängen av silver. Johan Granström
dog den 10 juni 1809, och i slutet av året togs frågan om arvet upp
på tinget. Bodpigan Barbro Höijer berättade vad Granström hade
sagt om värdeföremålen.315
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DET CIVILA SAMHÄLLET
Delar av det civila samhället fungerade trots ockupationen. Länslantmätaren L.P. Bergner skulle 1809 resa från Råneå till Glommersträsk, där han hade en förrättning. Han skrev den 3 juni ett
brev till nämndemannen Per Persson i Kusmark och ville att han
skulle hjälpa honom med en ridhäst. Brevet finns i Kusmarks byaarkiv.

”Nämndemannen Acktade och Wälförståndig Per Persson uti
Skellefteå och Kusmark.
Råneå den 3 Junii 1809. Min kan de Nämdeman
I ansende till en redan utsatt Embetsförrättning åt Glommerlidis tracten är jag föranlåten giöra en Resa ditåt, och för
framkomsten begärer jag, det Nämndeman ville vara God och
omkring den 16 sist - 18de uti denna Månad, så föranstalta
att jag uti Kusmark kan undfå en god och säker ridhäst för
framkomsten, mot hvilken vänn skap, jag alltid skall vara
Nämndemans tienstvillige L P Bergner.”
SKJUTSNINGSSKYLDIGHET
Bönderna i Kusmark upprättade 1809 en förteckning över de
skjutsningar som de gjorde och ville ha ersättning för, troligen från
länsstyrelsen. I förteckningen finns inte bonden Jonas Brännström
med. Men däremot ingick även nybyggarna Abraham Olofsson
och Olof Abrahamsson i Häbbersfors. För varje bonde står i stort
sett samma lista över skjutsningar upptagen. Listan finns återgiven
i två exemplar. En del av det ena exemplaret är skrivet på baksi
dan av det brev till nämndemannen Per Persson i Kusmark som är
skrivet i Råneå den 3 juni 1809 och som återges ovan. Därför bör
transporterna vara gjorda åt den ryska armén. Nedan återges tex
ten till det exemplar som delvis är skriven på baksidan av brevet
som sannolikt är originalet. Inom klammer finns återgivet detaljer
från den antagna kopian som har ett mindre dialektalt språk. Som
exempel kan anföras Nils Nilsson på Kusmark nr 1.
”den första sus jag har giort är ifrån Kronobodan och uti Löysten
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[Daglösten i andra exemplaret]
och den andra från bure och dil jefver [Jefre]
och den tredie från fråskåge [frostkåge] och till jefver
(Här redovisar en del bönder att de stannat även i Åbyn)
och den fierde från hausböl [Pitsund]316 till Lulegamlastad
den fämte från Kinbäck och uti daglöysten
den 6te från store Kåge och til Sunnanå
och från Sunnanå til Lulegamla stad
och den 8 de från Lulegamlastad och til Sunnanå
å d 9de från Sunnanå och til Piteholm
lOde från Piteholm och hit til lebris boden
lite från Lebris boden och til Klintsjöö [I Bögde].
Kronoboden bör vara kronboden vid Skellefteå kyrka och ”lebris
boden” avser troligen livréboden på samma ställe. De övriga
bönderna i byn redovisar i stort sett samma sträckor, något som
indikerar att det rört sig om stora transporter, där ett större antal
hästskjutsar varit inblandade.
Någon eller några bönder kan redovisa en transport som endast en
mindre grupp utfört.
Exempelvis tar bonden Olof Larsson upp en resa mellan ”tornås
Sistarön” till Storkåge. Den första platsen avser troligen Seskarö
vid Torneå. Han skjutsar även från Luleå Gammelstad till Rosvik
”roswig”. Därefter gör han en resa mellan Innervik och Hökmark
”högmarg” samt en resa från Bergsskäret ”bärsskiärätt” (troligen i
Risbölefjärden), sannolikt till Anumark vid Umeå.317
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Andra resor som förekommer är från ”Lebris bodan till Bygdsijum”, från Luleå till Byske, från Innervik till ”lefånger och hög
mark” och från Boviken till Umeå stad.318
RYSSAR SOM BLEV KVAR I SKELLEFTEBYGDEN
Efter 1809 stannade några ryska soldater kvar i Skelleftebygden,
och flera av dessa tycks ha varit från Polen.
Inhysesmannen Per Persson Bäck (cirka 1786-1847) bodde i Ostvik
år 1821-1847. År 1812 hade han blivit antagen till förstärkningsmanskap vid Skellefteå kompani, det vill säga en sorts extrasol
dat. Han fick nummer 8 Bäck. Per Bäck, som var född i Ryssland,
var 26 år och ogift. Längden var fem fot och tio tum. Per Bäck,
som även hade namnet Trochimov, gifte sig 1821 med Anna Mag
dalena Adamsdotter (1785-1862) från Ostvik 4. Makarna fick
barnen Abel Gran (1822-1870) som var fältjägare på roten 105
Ål i Ostvik, August Bäck f. 1823 som var inhysesman och bosatt
större delen av sitt liv i Ostvik, samt Fredrika (1828-1829). Anna
Magdalena Adamsdotter hade före äktenskapet barnen Johan
Lång (1816-1893) som var soldat på roten 121 Lång i Byske, Carl
(1818-1818), samt Magdalena Bäck som blev gift på roten Dunder
i Drängmark.
Ryssen Israel Miller antogs 1812 till förstärkningsmanskap, och
fick nummer 7 Malm. Han var 26 år gammal och ogift. Hans
längd var fem fot och 3 % tum. Miller finns under 1810-talet en
kort tid bosatt på kaptensbostället Strömsnäs i Storkåge, och titu
leras förstärkningskarl och dräng. Han blev sedan förstärkningskarl i Göteborg.
Johan Gregorov antogs till förstärkningsmanskap 1812, och fick
nummer 9 Polack. Han var 30 år gammal och ogift. Längden var
fem fot och åtta och en halv tum. Johan Gregorov, som kallades
Johan Michel i mönstringsrullan, bodde 1818-1820 i Storkåge,
1820-1823 i Källbomark och 1823-1831 i Åbyn, där han var såg
verksarbetare på Brännfors såg. Han gifte sig 1827 med pigan
Britta Andersdotter Marklund f. 1784, som hade flyttat in till
socknen 1810. Hon hade utom äktenskapet sonen Johan, som var
född 1818. Hela familjen flyttade 1831 till Polen.
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Vaseli eller Vilhelm Ryss blev 1812 antagen till förstärkningsmanskap vid Skellefteå kompani, och var då 35 år gammal och ogift.
Han fick nummer 13 Skytt. Vaseli var fem fot och 3å tum lång.
Maja Brita Boman (1781-1815), som var en dotter till sockenbokbindaren Anders Johansson Boman på Kyrkobordet, levde 1810
ihop med fältskären Anders Fredrik Bekofskij från Kurland. Hon
hade i början av året utom äktenskap fött barnet Lovisa (18101873) som blev fosterdotter hos Per Johansson och Marta Andersdotter i Böle. Hon gifte sig sedan med bonden Jonas Engström i
Bergsbyn. Maja Brita Boman hade år 1804 flyttat till Piteå, där
hon hade bott till 1807, och sedan fanns hon i Skellefteå till 1810,
då hon flyttade till Umeå, sannolikt tillsammans med Bekofskij.
Hennes dödsfall finns i dödboken för Skellefteå, och hon fanns då
som boende på Kyrkobordet.
Erik Erljo Ryss antogs 1812 till förstärkningsmanskap vid Skel
lefteå kompani, och fick nummer 18 Bur. Han var 25 år och var
fem fot och nio tum lång.319 Möjligen är denne identisk med den
Erik Maximo (1790-1850), som finns i Skellefteås kyrkböcker från
1819. Erik Maximo var dräng och flyttade runt i socknen. Åren
1829-1830 var han sågdräng vid Klintfors såg i Stämningsgården.
Erik Maximo gifte sig 1830 med Greta Andersdotter (1793-1863)
från Frostkåge, som tidigare hade varit gift med Anders Östensson
från Gagsmark, och som hade barnen Anna Maximo f. 1819 som
1837 flyttade till Norsjö, Karolina Andersdotter (1822-1885) som
var piga och bosatt bland annat i Ersmark samt Kristina Andersdotter (1826-1898) som var gift och bland annat bosatt i Kusmark.
Erik Maximo och Greta Andersdotter fick barnen Erik (18301841), Katarina (1834-1834), samt Anton Eriksson (1836-1923)
som var sjöman och bosatt i Kusmark. Erik Maximo uppges ha
tillverkat kvastar till försäljning.
Daniel Matsson Fredman (1786-1864) från Polen finns i Skellefteås
kyrkböcker från 1818. Han gifte sig 1820 med Greta Nilsdotter
(1786-1867) från Bastunäs. Makarna hade barnen Lovisa Danielsdotter (1819-1901) som gifte sig med Johan Eriksson i Ersmark,
Daniel Friman f. 1822 som var sjöman och bosatt i Kusmark,
Juliana Danielsdotter f. 1825 som var gift med Johan Häggström
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och bosatt bland annat i Degerbyn, Eva (1828-1830), samt Marta
(1830-1830).
Daniel Matsson Fredman var nybyggare i Långbäck 1828-1836,
och familjen flyttade senare till Kusmark. Åren 1821-1825 var
Fredman torpare under Bondhammars bruk, och han kan redan
då ha bott i Långbäck som tillhörde bruket. Daniel Fredman var
1824 sågdräng vid Klintforslids sågverk i Stämningsgården. Greta
Nilsdotter hade före äktenskapet barnen Gustava (1812-1813),
Susanna Danielsdotter f. 1815 som var piga och senare utflyttad
till Malmö, samt August f. 1818 som flyttade till Näsberget i Jörns
socken.
År 1819 vistades ”ryske personen” Fredric i Skelleftebygden, och
han blev gripen på bar gärning för stöld hos bonden Johan Sten
man i Storkåge. Drängen Mikael Jonsson i Lund blev anlitad som
tolk. Fredric berättade att han var 32 år gammal och son till en
brukhanterings-man. Fredric, som var född nära Moskva, uppgavs
vara av medellängd och hade ljusblå ögon och ljust hår. Fredric
var klädd i en grå jacka och väst med tennknappar samt vita lång
byxor. Han hade rymt från ryska grenadjärregementet i Kuopio
och rest över Torneå i sällskap med två soldater som hade stannat
i Piteå.320
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Skatter och avgifter
Den 27 februari 1842 betalade Jonas Fredrik Stenmark hälften av
föregående års kronoutskylder, sockenjämkningen samt hållskjuts
pengarna för hemmanet Yttervik nr 7 som var på ett fjärdedels
mantal. Han fick betala nio riksdaler, 33 skilling och åtta run
stycken. Den andra hälften betalades sannolikt av brodern Gustaf
Bergmark, som ägde halva hemmanet. Vid samma tid betalades
även andra skatter.
Den 27 februari 1846 betalade Jonas Fredrik Stenmark förutom
ovanstående skatter tionde på korn och hampa till prosten Nils
Nordlander för två riksdaler, 34 skilling och sex runstycken. Den 1
oktober 1842 gav han hälften av tiondekreaturet till prosten Nord
lander. Troligen gav hans bror Gustaf Bergmark den andra halvan
av kreaturet. En annan kyrklig avgift var att betala påskmålet,
det vill säga brödet vid nattvardsgången i samband med påsken,
samt vinpengar för vinet vid samma tillfälle. Den 8 februari 1843
betalade Jonas Fredrik Stenmark detta års avgifter för fyra perso
ner. Sannolikt har han betalat för sig själv, hustrun, pigan Johanna
samt drängen. Denna avgift erlades i samband med husförhöret.
År 1843 hade Jonas Fredrik Stenmark några dagar före husför
höret köpt 1 kvarter rödvin av apotekare Mattias Dyhr på Brän
nan inom Prästbordet. Möjligen användes rödvinet på husförhöret
som måltidsdryck. Helt säkert är detta inte, eftersom kyrkoherden
Nils Nordlander var motståndare till alkoholbruk, men husförhö-
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ret leddes troligen av en komminister. År 1844 betalade Stenmark
dessa avgifter den 21 februari. Vid samma tillfälle gav han fyra
skilling banco ”till prästerna efter husförhöret”. Dessutom beta
lade Jonas Fredrik Stenmark sex runstycken i stamboksmedel. En
annan kyrklig avgift var klockarlönen. Den 11 februari 1843 beta
lade Stenmark halva klockarlönen för 1842, som uppgick till 28
skilling banco.
Vidare betalade Stenmark indelningskornet den 27 februari 1846
med tre riksdaler och 20 skilling. Stenmark fick betala taxa till
kronan för nyttjande av laxfisket Södersundet mellan fastlandet
och Degerön, samt för utnyttjandet av en kronoöverloppsmark.
Han betalade åtta skilling banco, som var hans del av Ytterviks
byamäns avgift för fisket. År 1820 skulle Ytterviks byamän betala
ett lispund salt lax eller 11 skilling och fem runstycken för laxfis
ket Södersundet.
En annan skatt var årliga räntan som betalades under sommaren.
Den 17 augusti 1843 betalade Stenmark sommarräntan till han
delsmannen N. Södermark från Umeå. Summan var 16 skilling.
Södermark verkar ha tagit upp summan för myndigheterna. Den
15 augusti 1844 betalade Stenmark sommarräntan för hela hem
manet på en fjärdedels mantal med 32 skilling. Han har alltså även
betalat för brodern Gustaf Bergmark. Den 9 juli 1845 betalade
Stenmark räntan med 32 skilling. Den 22 augusti 1845 betalade
Jonas Fredrik Stenmark ”detta års sommarränta” kontant med 16
skilling.
Jonas Fredrik Stenmark erlägger även frivilliga gåvor. Den 1 juli
1842 lade han en skilling till de fattiga och till lasarettet.

422

5

Utbildning
I socknen fanns inga sockenskolor under perioden 1817-1821. Barnaundervisningen sköttes av föräldrarna eller av någon inhysesperson i varje by. I kronolänsman Nils Clauséns berättelse för åren
1817-1821 sägs att det inte finns något läroverk i socknen, men
däremot en from stiftelse för fattiga barns undervisning i kristen
dom. Ytterstfors sågverk hade skänkt 100 riksdaler banco till en
fond för undervisning.
ABRAHAM HÆGGSTRÔMS SKOLA I KÅGE
År 1838 öppnade mångsysslaren Abraham Hæggstrôm på Johannestorp skola i Kåge. Skolan fanns i bonden Carl Jonssons gård,
Storkåge 15. Hæggstrôm fick låna stavnings- och dikteringstabeller
av klockaren Ström, som hade ansvar för undervisning i socknen.
Skolan började fredagen den 11 maj, och på måndagen anlitade
Hæggstrôm två snickare som gjorde bänkar i skolsalen.
Eleven Johan Berglund slutade redan den 30 maj och skrev då en
förbättrad stil, skrev diktamen efter 17 tabeller och kunde mul
tiplikation i enkla tal. Berglund blev sedan maskinist vid Sävenäs
ångsåg, predikant och redare. Den 4 juli började den första flickan
i klassen, nämligen Magdalena Josefina Brännström som var dot
ter till sågverksägaren och handlaren Erik Brännström. Skolan
avslutades fredagen den 27 juli.
FOLKSKOLAN
I februari 1843 beslutade sockenstämman i frågan hur folkunder
visningen skulle anordnas i socknen. En skolkommitté hade berett
frågan. I kommittén ingick kyrkoherde Nils Nordlander, kommi
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nister Magnus Hultén, hovkamrer Nils Clausén, komminister E.O.
Häggbom, brukspredikant O.D. Klockhoff, riksdagsman Anders
Normark i Innervik, handlande bonden Anders Markstedt i Myckle, Hans Olof Degerman i Varuträsk, Olof Persson i Falmark, som
tidvis kallades sig Fablund och som hade varit riksdagsman, A.G.
Esaiasson i Drängsmark, samt Lilla Jon Jonsson i Gagsmark.
Beslutet var en följd av folkskolestadgan av den 18 juni 1842. Det
antal barn som skulle få undervisning uppskattades till 1 300 i
åldrarna 10-15 år. Barnen var utspridda på en areal av 400 kva
dratkilometer. Socknen indelades i nio distrikt. Fasta skolor skulle
inrättas vid Skellefteå kyrka och vid Ytterstfors bruk, eftersom det
fanns en stor befolkning på dessa platser. För undervisningen av
barn i avlägsna byar skulle tre ambulerande lärare anställas. Man
föreslog alltså att fem lärare skulle anställas, men stämman säger
att egentligen skulle det behövas ytterligare fyra till fem lärare,
eftersom det i skolan vid kyrkan skulle undervisas 300 barn, och
där borde det finnas minst två lärare. Men kommittén visste att
socknen hade bristande tillgångar på grund av att fattigvården
kostade mycket. Socknen skulle inte heller ha råd att föda, kläda
och hålla alla barn vars föräldrar fick fattigunderstöd i skolan,
utan endast värnlösa barn som socknen hade utackorderat. De
bägge skolorna skulle kosta 4 000-5 000 riksdaler riksgälds att
uppföra, och därtill skulle komma inventarier. Kommittén ansåg
att det i framtiden skulle kunna anställas fler lärare. Landskamrer Erik Lindemark vid Ytterstfors bruk var villig att personligen
bekosta bänkar och tavlor till skolan i Ytterstfors, och Ytterstfors
bruksbolag erbjöd sig att kostnadsfritt lämna bräder till skolhusets
byggande samt till inredning.
År 1850 bodde fyra lärare på Kyrkobordet i Skellefteå, nämligen
Lars Albrekt Flygt f. 1829 som var lärare 1848-1850 och utflyttad
sistnämnda året till Hammerdal i Jämtland där han blev inspek
tor. Han gifte sig med Amanda Brännström som var en dotter till
skepparen Erik Brännström i Storkåge. Vidare Johan Erik Löfgren
(1826-1907) från Huddinge i Västmanland som tjänstgjorde från
1848, samt Nils Jonas Bladin f. 1828 som bodde på Kyrkobordet
1849-1850 och kom och for till Högs socken. Dessutom arbetade
här Erik Magnus Thelberg f. 1822 i Brunflo och inflyttad från
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Härnösand. Han arbetade som lärare 1847-1857 på Kyrkobordet,
1857-1900 i Drängsmark, och flyttade 1900 till Böle. Möjligen
kom han till Skellefteå genom brodern Johan Gustaf Thelberg
(1821-1884) som bodde i Skellefteå 1847, då han var pastorsad
junkt. Johan Gustaf gifte sig med Emelie Christina Häggbom som
var en dotter till komministern Erik Olof Häggbom på Kyrko
bordet. Johan Gustaf Thelberg blev kapellpredikant i Linsell och
sedan kyrkoherde i Vännäs.
BOVIKENS SKOLA
Den 17 september 1865 beslutade byamännen att uppföra en skol
byggnad i Boviken. Förutom skolan skulle byggnaden användas till
andra större sammankomster som husförhör. Byamännen skulle
vintern därpå framföra timmer till tomten. På varje skäls skatt
skulle föras fram timmer som var 32 alnar långt och minst sex
och en halv tum i den mindre änden. Lars Boström skulle ta emot
timret på tomten, som hade upplåtits av Lars Bergmark. Tomten
låg norr om Bergmarks mangårdsbyggnad, strax norr om allmän
na vägen. Bergmark skulle årligen få 50 öre riksmynt av byn, och
han ställde som krav att byn inte skulle hysa in osedliga personer i

Foto 66. Fienny Lindström med elever i Bovikens skola omkring 1920.

425

byggnaden när skolan låg nere. Upptimringen skulle ske på samma
sätt som för kyrkobyggnader. Snickaren Rikard Landström (18181894) i Fällbäcken fick i uppdrag att göra ritning till byggnaden.
Småbarnsskolan var under 1865 i gång i byn, och den skulle börja
den 2 oktober i Fällbäcken, sedan fortsätta hos Per Jonsson och
sedan cirkulera i östra byn, enligt en tidigare upprättad ordning.
Den 1 maj 1866 hölls ett möte med alla personer som bodde i Bovi
kens skolrote för att besluta om skolhusbygget. Man tog beslut på
att arbetet skulle utföras med ett dagsverke på varje halvt tunn
lands skatt. De som hade mindre skatt samt alla övriga personer
skulle göra ett dagsverke från varje matlag. I arbetet med skolan
var alltså hela byn engagerad, inte bara de som var bönder och
ägde skatt i byn. Arbetet skulle fortsätta turvis tills arbetet blev
klart. Arbetet skulle börja den 4 maj, och tio personer skulle arbeta
dagligen. Så fort byggnaden var uppförd skulle takspån levereras
med en fjärdedels aln för varje skäls skatt. Målet var att yttertaket
skulle vara klart under sommaren. Alla kontanta medel för inköp
och snickeriarbeten skulle utgå från Bovikens samtliga byamedel.
Inredningsarbetet skulle fortgå i den utsträckning som medel flöt
in. De som inte fullgjorde sin skyldighet skulle betala åtta öre för
varje aln timmer, två riksdaler per aln takspån samt en riksdaler
och 75 öre för varje dagsverke som inte fullgjordes. Per Wikström
skulle ha uppsikt över timringsarbetet samt skulle uppteckna de
dagsverken som gjordes. Det övriga arbetet skulle Jon Persson Vik
lund ha uppsikt över.321
MEDLE SKOLA
År 1865 skrev läraren C.E. Hjelm ett intyg till byamännen att sko
lan hade börjat den 30 januari och slutat den 18 mars. År 1870
hyrde byn lokal till skolan av Anders Andersson Marklund i Axels
gården och hyran uppgick till fem riksdaler för år 1871. Samtidigt
antog man till lärarvikarie en dotter till unga Johan Johansson
(1824-1894). Hon skulle av byn få tio riksdaler till kost utöver de
40 riksdaler som hon skulle få av skolmedel. Hon skulle även få
ved som skulle levereras av de föräldrar som hade barn i skolan.322
SJÖBOTTENS SKOLA
Johan Olof Häggmark (1827-1895), som var född i Högsjö försam-
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ling, var lärare och bosatt i Sjöbotten 1856. Han skrev ett brev
samma år till komminister Nils Erik Mallmin och bad att få låna
pengar:
Högtärade Gode Farbror! Som jag i anseende till det dåliga
föret, ej sjelf kan koma ut i Helgen, får jag härmed ödmjukast
anhålla att af Farbror få låna 50 Rdr Rgs; eller i händelse
Farbror ej skulle umbära så mycket, är jag nöjd med huru
mycket jag kan få. Var god och efterkom denna min begäran
samt sänd pengarna med budet. Jag skall, så fort jag kommer
ned till Kyrkan, återbetala Farbror dessa penningar. Orsaken,
hvarföre, jag nu behöfver dem, är den, att jag nödvändigt
måste köpa spannmål. Jag har väl några små fordringar, men
här är en sådan penningbrist, att jag för närvarande ej kan
bekomma något. Jag har 15 Barn på Skolan, men det är ännu

Foto 67. Stugan som användes som skollokal på 1800-talet i Norrlångträsk
användes sedan som slåtterstuga.
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5, som ej infunnit sig, neml. Anders Pehrssons son Pehr, Pehr
Hanssons dotter, Pehr Olofssons dotter, Pehr Erssons dotter
och Jon Isakssons dotter. Alla de öfriga har kommit. Ännu
har jag ej erhållit någon Vaccin ifrån Doctor Lindström.
Högaktningsfullt J.O. Häggmark. Sjöbotten den 1 November
1856. Lemnat den 2/11 30 Rdr Banco.323
Barnen i Skellefteå socken vaccinerades mot smittkoppor, och läng
der över barnen upprättades. Nils Erik Mallmin var en generös
person som lånade ut pengar till människor som var i stort behov
av medel för sin försörjning.
LANTBRUKSSKOLAN IYTTERTAVLE
En högre utbildning som tillkom i Västerbotten under 1800-talet
var Yttertavle lantbruksskola som grundades av hushållnings
sällskapet år 1859. Föreståndare och förste lärare blev Ferdinand
Unander. Skolan var en internatskola, där eleverna bodde i en
särskild byggnad. Ämnena vid skolan var nio och omfattade: 1)
skrivkonst och rättstavning, 2) aritmetik, 3) matematikens grunder
med koppling till jordbruket samt enklare bokföring, 4) slöjd och
särskilt tillverkning av jordbruksredskap, 5) husdjurens utfodring
och vård, 6) gödselns rätta behandling, 7) övning i handsåning av
säd, 8) plöjning och anläggning av diken, 9) skogshushållningens
grunder.
Två av sönerna till skollärare Zachris Burlin i Åbyn i Burträsk
socken började i skolan. Johan Burlin f. 1851 började på skolan
under hösten 1873. Han hade 1872 varit dräng hos sin syster Sofia
och svåger i Risnäs. Johan Burlins syster Eva Burlin skriver i ett
brev av den 25 oktober att ”Janne” hade kommit till lantbruks
skolan. I ett brev till föräldrarna från den 1 januari 1874 berättar
han en hel del om hur det var på skolan.
I hans klass gick 13 elever, som han räknar upp med namn och
ort. Hans klasskamrater var A. F. Winter och S.O. Fahlberg från
Lycksele, R. Grönlund och D. Sjödin från Vilhelmina, J.O. Lind
från Åsele, A, Bergfors från Stensele, J. Forsberg, E.O. Forsgren
och A. Svedberg från Sorsele, E. Hedenström från Överkalix, E.
M. Öberg från Örnsköldsvik samt E. G. Thelberg från Vännäs.
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Alla äldre lärjungar reste hem på jullov, medan Johan Burlin och
förstaårseleverna stannade i Umeå. På annandag jul 1874 hade han
ett kalas i sitt hem.
Johan Burlin skriver i sitt brev att han bor i ett vindsrum på sko
lan, och i varje kammare bor fyra lärjungar. Varje kammare hade
kakelugn, och i Johans rum hade man strax före jul satt in nya
tapeter för att det skulle bli snyggt och trevligt. Troligen var det
pojkarna själva som satte in tapeterna. En kammare användes
till matsal, och på vinden fanns en lektionssal. På skolan fanns
en direktör och en underlärare. Johan Burlin skriver att studierna
gick bra, och han trivdes på skolan, både med lärarna och med sina
kamrater. Han uttryckte som förhoppning att han skulle få nytta
av kunskaperna om han fick leva. Johan säger att hans tankar ofta
går till hemorten, och han vill att fadern skriver och berättar allt
nytt som hänt, om vad som händer i skolan där fadern undervisar.
Johan Burlin lyckades bra i skolan och avlade examen den 23
oktober 1875. Skolans rektor Ferdinand Unander säger i ett brev
till fadern Zachris Burlin att sonen erhållit ”vackra och rekom
menderande” betyg. Johan flyttade ner till Sundsvall för att söka
en tjänst hos rektor E. Berggren, som var en bekant till Unander.
Johan Burlin skulle få 300 kronor per år samt fri resa. Unander
skriver:

”Jag gratulerar Eder, som eger en förhoppningsfull son och
önskar gema, att jag kunde få flera dylika att undervisa och
handhafva. Jag förmodar wäl, att han snart sjelf låter höra af
sig.”
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Sjukvård
Skellefteå saknade länge organiserad sjukvård. Den förste läkare
som bodde i Skellefteå var sannolikt fältskären Nils Erik Aman,
som var bosatt i herrgården Stenbacka i Stämningsgården 18031819. År 1823 blev Jöns Ekenstedt den förste provinsialläkaren i
Skellefteå distrikt. Skellefteå sjukhus öppnades först 1869.
SJÄLVLÄRDA LÄKARE
Mycket av sjukvården sköttes av självlärda läkare. En av dessa var
Per Persson Sundling (1775-1848) i Gummark. År 1815 blev han
åtalad av landsfiskalen J.J. Hofverberg för ”obehörig befattning av
läkarvetenskapen”. Provinsialläkaren Christer Carlstén blev kallad
för att reda ut Sundlings kurmetod och undersöka kännetecknen
på de sjukdomar som Sundling botade. Carlstén fick frågan hur
många piller han nyttjat mot smittan, och fick då svaret tre chirophyllpiller om morgonen och tre om aftonen de första tre veck
orna, och sedan lade han till tre piller samt ett mercurialpiller om
morgonen. Carlstén frågade Sundling om skillnaden mellan vene
riska sår och kräftsår. Sedan fick Sundling redogöra för kvinnor
och män som han hade behandlat. Det visade sig att patienter hade
dött. Gästgivare Jon Jonsson i Innervik hade dött, sedan han fått
en liten dos av Hoffmans droppar mot kolik.
År 1816 krävde Per Sundling pengar av släktingar till avlidne förstärkningskarlen Jonas Jonsson Klark f. 1774 i Falmark, pengar
som denne varit skyldig Sundling. Han krävde pengarna av Petter
Wallmark i Hjoggböle, vars hustru Eva Jonsdotter var syster till
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Klark, och av Per Persson som var halvbror till Klark. Men det
fanns ingen kvarlåtenskap i boet, och därför hade ingen boupp
teckning gjorts.324
Lantmäterilärlingen Gustaf Svanborg i Frostkåge anklagades 1818
för att han befattat sig med botande av sjukdomar. Men eftersom
ingen hade skadats av Svanborgs verksamhet, drog landsfiskalen
Hofverberg tillbaka sin stämning.325
Anton Olofsson Dahlkvist i Storkågeträsk ramlade den 2 mars
1892 vid brunnen och armen drogs ur led. Efter två dagar fick han
skjuts till Brattliden, där han sannolikt behandlades av den kände
ledslitaren Brattlid-Jonke.
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Skellefteå blir stad
Den 25 juli 1841 yttrade sig sockenstämman över en ansökan som
Umeå stads borgerskap hade gjort till Kungl. Maj:t om att få ha
öppna bodar på marknadsplatsen Körran även mellan markna
derna. Alternativt ville Umeå stad anlägga en köping som skulle
lyda under staden.
Tidigare hade Piteå stad lämnat in en liknande ansökan. Socken
stämmans ordförande Nils Nordlander gjorde ett långt yttrande,
där han ansåg det vara uppenbart att det var attraktivt för städerna
att ha öppna bodar mellan marknaderna, men var det attraktivt
för Skellefteå socken? Nordlander menade att öppna bodar skulle
leda till en lättare avsättning av varor samt en livligare handelsrö
relse. Men det var även så att en stor grupp människor skulle slå
sig ner för att bedriva handel och kanske otillåten handel. Dessa
handelsbetjänter och bodpigor skulle bo i Skellefteå socken och
skattskrivas, men när deras anställning upphörde skulle socknen
vara tvungen att ta hand om dem.
Slutsatsen blev att Umeå stads ansökan om öppna bodar skulle
vara socknen mera till förfång än till förmån, om inte handels
männen hade skyldighet att ansvara för sina anställda, samt skyl
dighet att delta i socknens onera (skatt) med vissa procent. Samma
resultat skulle en köping få. Men detta kunde inte åläggas handels
männen. Den enda utvägen vore att anlägga en stad med stapelrätt
som skulle ha en särskild styrelse. En stad skulle även underlätta
socknens livliga utrikes sjöfart, i och med att man skulle slippa den
tidsödande in- och utklareringen i Piteå. En lösning med en köping
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som löd under Umeå stad skulle bli än värre för socknen, i och
med att resorna för in- och utklarering skulle bli dubbelt så långa.
En stad skulle undanröja svårigheterna för sjöfarten, koncentrera
handeln, ordningen skulle lättare hanteras, och handelsfriheten i
socknen skulle ge ett bättre resultat.
Nils Nordlander ansåg att den bästa platsen för en stad inte var i
Kåge med dess goda hamn, utan vid kyrkan som var medelpunk
ten för folkets varuavsättning och övriga sammankomster. Detta
berodde på att vägarna från Norsjö, Burträsk och Lövånger sam
manstrålade på platsen. En fördel med denna lösning skulle även
vara att staden inte behövde egen präst och kyrka. Körran var allt
för liten som plats för staden, och tillhörde dessutom Prästbordet
och kunde inte upplåtas utan ersättning. På Körran fanns tjugo
marknadshus som tillhörde borgarna i Umeå och Piteå. Dessa hade
uppförts med tillstånd från landshövdingen trots Nils Nordlan
ders och konsistoriets protester. Borgarna betalade ingen hyra för
marken. Sockenmännen i stämman understödde Nils Nordlanders
yttrande.
Hovkamrer Nils Clausén ville i protokollet ha ett svar på Umeå
stads borgares påstående:
"lanthandeln, som skall undergräfva välmågan hos allmogen
och som hufvudsakligen skall bedrifvas med Kram, och andre
sådane varor, jemte rum, cognac och diverse liqeure”.
Clausén menade att det var Skellefteå sockens egna handlare som
hade försett allmogen med spannmål och andra nödvändighetsva
ror, både under och efter missväxtåren. Umeå stads handlare hade
fört in obetydligt med spannmål, utan mera överflödsvaror. Som
exempel nämndes handelsman Lars Glas, som sommaren 1840
hade fört in 19 000 kannor brännvin. Men även övriga borgare
från Umeå hade varit rikligt försedda med brännvin. Clausén för
undrade sig över att borgarna kunde komma med en osanning,
som lätt kunde kontrolleras mot tulljournaler. De övriga socken
männen stödde Clauséns åsikt.
Ett skäl som Umeå stad anförde som stöd för en köping var att de

434

uppbar ämbetsmännens indelningar och därför stod i god kontakt
med allmogen. Förre riksdagsmannen Anders Normark från Innervik anförde, stödd av sockenmännen, att det skulle vara förmånli
gare om Umeås handelsmän inte befattade sig med uppbörden av
indelningar, eftersom mycket ofog och ”prejeri” (det vill säga att ta
för mycket betalt, skinna, pungslå) skulle undvikas.
Landskamrer Erik Lindemark föreslog att sockenstämman skulle
utse en deputation som skulle framföra socknens farhågor till
Kungl. Maj:t rörande Piteås och Umeås ansökan om att få bedriva
handel i öppna bodar eller inrättande av en köping. Om handels
rättigheterna skulle utvidgas, önskade socknen en stad med stapel
rätt. Sockenstämman utsåg som sitt ombud förre riksdagsmannen
Anders Normark i Innervik. Sågverksägarna skulle träffas för att
utse ett eget ombud i frågan. Kapten Nikanor Sandström ställde
upp med 100 riksdaler riksgälds till den beskickning som skulle
sändas. Sågverksägarna utsåg sedan kyrkoherde Nils Nordlander
som sitt ombud.
Den 31 oktober 1841 ville landshövdingen ha sockenbornas åsikt
om vilken som var den bästa platsen för en stad i Skellefteå socken.
Sockenmännen svarade att den lämpligaste platsen var den plats på
Norrböle som redan hade köpts in av hemmansägaren Furtenbach
till detta ändamål. Marken var något sank, ”sidlänt”, men socken
stämman ansåg att om det skulle vara svårt att bygga på marken,
kunde marken bytas bort mot annan mark i Norrböle.
Umeå stad ansökte hos landshövdingen om att upphäva kungliga
brevet av den 6 maj 1817 som bestämde att inga handelsvaror
fick säljas mellan marknaderna i borgerskapets marknadsbodar i
kyrkstäderna i Västerbottens och Västernorrlands län. Umeå stad
önskade nu att det skulle vara tillåtet att sälja varor och köpa upp
allmogens varor, oavsett om det var borgarna själva som gjorde
detta eller ombud. Sockenmännen skulle yttra sig över ansökan på
sockenstämman den 13 februari 1842. Borgarna i Umeå skickade
borgaren Olof Forssell och bruksägaren Erik Häggström som skul
le förhandla med sockenborna, bland annat om deltagande i fat
tigvård för borgerskapets betjäning samt övriga frågor. Borgarna
kunde nu tänka sig att betala hyra för marken på Körran.
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Sockenstämmans ordförande Nils Nordlander vände sig emot
Umeå stads ansökan och redogjorde för att lagen hade kommit till
eftersom det bodde löst folk från byarna i kyrkstäderna, folk som
livnärde sig dels genom arbete, dels genom tiggeri, lönnkrögeri
och andra olovliga näringsfång. Genom de bodpigor som bodde i
marknadshusen ökade oredan, eftersom de genom många lockelser
samlade folk till sig, särskilt på lördagar och söndagar, då oord
ning och oväsen rådde. Denna oro tilltog så kraftigt att militärvakt
måste rekvireras för att upprätthålla ordningen. Författningen som
utfärdades 1817 fick effekt på ordningen och sedligheten i kyrkstä
derna. Nordlander fortsatte med att handelsmännen ville ha en rät
tighet som var nekad sockenborna, eftersom de sistnämnda endast
fick vistas i kyrkstaden under helgerna eller i något enskilt ärende
under veckan. Nu skulle bodpigor och handelsbetjänter ständigt
bo där. Nordlander menade att den oordning som fanns i kyrksta
den före 1817 skulle återkomma om borgarnas förslag gick igenom.
Nordlander berättade att även efter 1817 hade vissa handlare låtit
personer bo i marknadshusen mellan marknaderna och där idka
rörelse, inte bara med torra varor utan även med våta varor. Detta
hade lett till att kronobetjäningen tid efter annan varit tvungen att
gripa in för att upprätthålla ordningen. Nordlander pekade även
på att om förordningen skulle upphävas, kvarstod handelsbalkens
bestämmelse som förbjöd handel mellan marknader. Nordlander
menade att Skellefteå skilde ut sig från många andra orter när det
gällde handel, trots att det här förekom en livlig köpenskap. Han
deln borde ordnas så att den kunde skötas på ett sätt som var för
månligt både för köpare och säljare. Det skulle inte inskränka sig
till att ha ett ökat öppethållande på marknadsplatsen, utan borde
innebära en oberoende stad i socknen. Nordlander pekade på att
de olika ansökningarna från borgarna i Piteå och Umeå visade att
handeln i Skellefteå socken inte var obetydlig och att det lönade
sig att hålla särskild betjäning i Skellefteå. Därför borde en stadsanläggning inte bara löna sig, utan kunna även växa till i omfatt
ning. Andra deltagare i stämman pekade på att sockenstämman
år 1841 hade gått emot, när Piteå stad ville upphäva förordningen
från 1817. Därför borde det beslutet stå fast.
En fraktion ville gå med på Umeå stads ansökan. Man menade
att det var en fördel med att ha öppna bodar fram till dess att
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en stad kunde anläggas. Man menade att det fanns ett behov av
att ha nödvändiga varor tillgängliga hela året. Man menade även
att Umeå stads borgare ofta hade ett bättre pris, men aldrig ett
högre än Piteå stads borgare och socknens egna handlare. En del
av dem som stödde denna åsikt hade närmare kontakt med Umeå
stads handlare samt hade släktingar som var anställda av dessa
borgare. Diskussionen slutade med en omröstning efter rökläng
den, det vill säga att vars och ens skattetal var bestämmande. För
öppna bodar röstade 67 tunnor och fem och en fjärdedels skäl.
Mot upphävandet av förordningen röstade 139 tunnor och sju
och fyra femtedelars skäl. De som röstade mot upphävandet av
lagen var samtliga sågverksägare, präster och sjökaptener. Några
personer som röstade för Umeå stads ansökan var läkaren Jöns
Ekenstedt, fältkanslisten C.O. Westermark och Johan Westermark
i Degerbyn. Byar där många personer röstade för Umeå stad var
Böle och Hedensbyn. Det var endast jordägare som hade röst- och
beslutanderätt i frågan.
ANLÄGGANDET AV STADEN
Från 1841 genomfördes en rad åtgärder som förberedde grundan
det av staden. Den 13 september ingicks ett kontrakt med jord
brukaren Carl Olof Furtenbach om att sälja sin mark, hemmanen
Norrböle 6 och 8, till kronan för att användas till stadens mark. I
september 1843 upprättades en karta över den blivande staden av
lantmätaren Carl Erik Sandström i Umeå. Gator och torg lades ut
och marken delades in i kvarter. Dessutom beskrevs markens utse
ende. Marken bestod av åker och ängsmark, och jordmånen utgjor
des av sandjord som var mer eller mindre mull- eller lerblandad.
En del mark var mindre fast. Några hus fanns inom stadsplanens
område och närmast älven gick vägen från kyrkan till Ursviken.326
Den 30 september 1844 skedde en lantmäteriförrättning i Norr
böle, där ett jordbyte skulle genomföras för att bereda utrymme
för ett anläggande av en stad. Mötet uppsköts till den 7 oktober,
eftersom det var oklart om jordägarna skulle få ersättning för
nedlagt arbete på jorden. Inom stadsplanen bodde pumpmakaren
Johan Axel Wåhlberg i nuvarande kvarteret Gösen vid Strandga
tan, bonden Per Eric Persson i samma kvarter, samt änkan Chris
tina Boström i kvarteret Måsen vid nuvarande Strandgården. De
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Karta 2.0. Stadsplanen från 1843 med den tomtindelning som upprättades av
lantmätaren Carl Erik Sandström.

yrkade att få behålla sina tomter, vilket tillstyrktes. Förrättningsmannen menade att kronan skulle slippa lägga ut pengar för en
flyttning av husen. De personer som avstod mark till staden fick
vederlag på annat håll inom Norrböle by, mest vid Strömsörs herr
gård, där det fanns mark som ingick i de två hemman som kronan
hade kontrakt på att få köpa in för stadens behov.
På kartan som upprättades fanns även med hovkamrer Nils Clauséns gårdsanläggning Hägglunda, där huvudbyggnaden var flyttad
till Lejonströms såg intill Skellefteå kyrka, troligen år 1838. En
rundloge och två avlånga byggnader fanns kvar på platsen. Men
enligt kartbeskrivningen fanns åtskilliga hus kvar på området. De
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kvarvarande husen fanns i kvarteret där stadshuset Hjorten står
idag. Huvudbyggnaden hade legat på nuvarande Nygatan, norr om
stadshuset Hjorten. Några byggnader kan även ha stått i kvarte
ret Idun, som ligger norr om Nygatan. Dessa hus försvann dock,
liksom torparen Johan Bomans hus som låg vid nuvarande kors
ningen Tjärhovsgatan och Strandgatan.
I kvarteret Pantern intill nuvarande Viktoriagatan låg stamhem
manet för Böle 5, men den marken var inte aktuell för stadsbe
byggelse vid den här tiden. Gården ägdes av brukspatronen Olof
Forssell på Sävar bruk som var rådman i Umeå stad. Brukspatron
Olof Forssell menade att marken var för liten att bytas mot annan
mark. Han var villig att avstå marken mot att han fick en tomt
i staden. Vid förrättningen 1844 avstod Forssell lite mark väster
om Boströmsbäcken, och fick kompensation på östra sidan. Fors-
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sell ägde fortfarande gården 1860 men sålde troligen gården 1863
i samband med att han avvecklade sin fastighet i staden. (Se vidare
om Olof Forssell nedan). Efter laga skiftet i Norrböle, som avslu
tades 1886, stod Skellefteå stad som ägare till hela området mellan
Boströmsbäcken och fram till Strömsör och den plats där S:t Olofs
kyrka ligger idag. På detta område låg Norrböle nr 5.
I slutet av lantmäteriförrättningen berättas att kontraktet med jord
brukaren Carl Olof Furtenbach från 1841 om att sälja sin mark till
stadens behov inte längre gällde och att kronan ännu inte hade
förvärvat marken. Stadsplanen var utlagd på Furtenbachs hemman
Norrböle 6 och 8. Därför kunde inte lantmäteriförrättningen läm
nas till häradsrätten för fastställelse.
Carl Olof Furtenbach hade avlidit i februari 1844 och de nuva
rande ägarna till marken förklarade sig nu villiga att sälja mar
ken till kronan för 5 000 riksdaler banco. Den 23 november 1844
skrev landshövdingen till Kungl. Maj:t och föreslog att anbudet
skulle antas. Om det inte fanns allmänna medel till köpesumman,
kunde staden få tillbaka pengar genom att sälja tomter i staden
och jordbruksmark från ägorna utanför stadsområdet. I ett brev
den 20 december samma år svarade Kungl. Maj:t att några stats
medel till summan inte fanns. Han uttalade dock sitt gillande över
stadsplanen, och menade att marken kunde tas i anspråk för en
stad. Kronan föreslog att sågverksägare och andra som hade en
väsentlig fördel av en stad skulle bidra med medel för att köpa in
hemmanen.
Efter nya påstötningar från landshövdingen Montgomery gav sta
ten med sig. Genom ett kungligt brev av den 11 september 1845
uppdrogs till landshövding Montgomery att köpa in hemmanen nr
6 och 8 i Norrböle för kronans räkning.
BYGDENS GAMLA OCH NYA CENTRUM
Sedan Skellefteå blivit stad år 1845 följde en successiv överflytt
ning av samhällsfunktioner och yrkesutövare från det gamla sock
encentrumet vid kyrkan. Apoteket på Brännan flyttade 1861 till
staden efter ideliga påstötningar. Redan 1852 hade ett provisoriskt
apotek inrättats i staden, medan det gamla apoteket fanns kvar i
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gården Dyhringe på Brännan. Guldsmeden Carl Johan Forssberg
flyttade 1847 (eller 1848) till staden. Garvaren Gustaf Andersson
flyttade 1859. De som först byggde hus i staden var handlarna. I
uppbördslängden för Skellefteå stad 1854 finns 26 personer som
hade fastighet i staden. Några av dessa bodde i Skellefteå socken
utanför staden, eller i städerna Umeå och Piteå. Av de personer
som bodde i staden var 19 handlare och sju hantverkare. Under
1850-talet bosatte sig många hantverkare i staden, och byggde i
kvarteren vid sidan av Storgatan.
På Körran fanns marknadsplatsen med bodar under åren 18351846. Borgare i Piteå och Umeå hade här marknadshus som hade
uppförts 1835-1837. Antalet marknadshus uppgick till 17, och
dessutom fanns här Sofia Charlotta Kågemans värdshus. Bruks
patronen Olof Forssell vid Sävar bruk hade här en byggnad som
var 19,5 meter lång, drygt åtta meter bred och 4,40 meter upp
till gavelröstet. Huset bestod av två marknadsbodar, två kammare
och två godsbodar. För fönstren fanns luckor. I västra marknadsboden fanns boddisk med hyllor på väggarna samt lådfack. Rum
men hade öppna spisar. Dessutom fanns ett stall med tre spiltor.
Olof Forssell uppförde 1846 ett hus vid stadens torg.
BORGARED
Handelsmän och hantverkare i staden skulle avlägga en borgared.
Detta kunde även gälla hantverkare som bodde på landet eller i
socknens gamla centrum. Garvaren Pehr Hansson Marklin på
Prästbordet skrev i ett brev den 27 mars 1849 följande:

”Jag har nu enligt lag och förfatningar måst söka mig till
Borgame i Skellefteå Stad och i lördags aflade jag borgare ed
som war den första ed jag hitintils har aflagt. Och jag har nu
gjort stora löften uti den förr omnämde ed, som jag wil bedja
Gud att han gifver mig kraft och styrka att hålla, ty jag kän
ner att min ed är af stor wigt. O Herre! Hjelp mig dertill att
hålla den.”327
STADENS PÅVERKAN PÅ DEN OMKRINGLIGGANDE
LANDSBYGDEN
När Skellefteå blev stad år 1845, ledde detta till att en rad perso
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Foto 68. Utsikt från brandstationens torn över Nygatan mot öster. Efter 1905.

ner flyttade in till området för att bli köpmän och hantverkare. En
inflyttning av handelsmän märks även före 1845, så sannolikt var
planerna på stadsgrundningen kända i omvärlden. Detta är inte
något konstigt, eftersom marknaderna drog till sig många handlare
från olika håll. I den skriftväxling som skedde rörande en anlägg
ning av stad eller köping i Skellefteå har också handelsmännen i
Piteå och Umeå varit flitiga deltagare.
Några handlare som flyttade in före stadsgrundningen var Johan
Hortelius (1819-1851) från Piteå som 1842 flyttade till Degerbyn.
Där bodde han under resten av sitt korta liv, men uppförde en
affärsfastighet i Skellefteå stad.
Seth Michael Franzén flyttade 1844 till Kyrkobordet från Härnö
sand. I augusti 1836 hade han befunnit sig i New York, dit han
hade anlänt med fartyget Albertina från Stockholm. Franzén bod
de 1846-1857 på herrgården Strömsör som låg inom Norrböle, och
var där verksam som handelsman. Herrgården var hemmanet Böle
nr 6, som var på en fjärdedels mantal. Franzén köpte 1846 tomt 96
i korsningen Storgatan-Köpmangatan, och uppförde där en bygg-
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nad och ett magasin. Franzén hade utbildning till handelsman hos
sina farbröder i Uleåborg i Finland, och han vistades stundtals i
franska och engelska handelsstäder.

Foto 69. Seth Michael Franzén, handelsman och redare i Skellefteå.
Drätselkammarens fotoalbum/Skellefteå museum.
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Franzén var ägare till följande fartyg: skonerten Fanny 18481878 (delägare 1865 och senare) som byggdes på Strömsör 1848
och var på 93 svåra läster, briggen Frans 1851-1858 som byggdes
på Strömsör 1851 och var på 170 svåra läster, skeppet Skellefteå
1853- 1858 som byggdes på Strömsör 1853 och gick på ostindiefart, Starkodder som var byggd i Nykarleby i Finland och ägdes
av Franzén 1855-1856 och det sistnämnda året i lag med Anders
Markstedt, fregattskeppet Zackarias 1855-1865 som byggdes på
Strömsör 1855 och var på 216 svåra läster, fregattskeppet Nicanor
1857-1865 som byggdes på Strömsör 1857 och var på 219 svåra
läster, slupen Kuljo 1856-1860 på tio svåra läster, slupen Kilen
1854- 1856 på 23 svåra läster, samt skonerten Njord 1860 på 24
svåra läster.
1 ett brev av den 12 juli 1850 till C.E. Berlin omtalade Franzén att
han dagen innan fått underrättelse av kapten Degerman att skoner
ten Fanny hade kommit till Marseille den 15 juni.328 Hon återkom
till Skellefteå den 12 juli 1851 med spannmål och skeppsinventarier, och avgick 21 augusti till Marseille med last av tjära och trä.
Året innan hade Fanny kommit till Skellefteå från Lissabon och
Stockholm. Franzén grundade 1855 bryggeriet i Skellefteå. Seth
Michael Franzén flyttade 1859 in till staden, men bodde bara där i
2 år. Han flyttade sedan till Huddinge utanför Stockholm.
De första borgarna i Skellefteå hade i många fall nära internatio
nella kontakter. Carl Johan Fogman (1811-1869), som var född
i Gävle, flyttade in 1842 från Stockholm och bodde till 1847 i
Degerbyn, men var sedan bosatt i staden. Han var svåger till råd
man Nils Clausén f. 1826.
I några fall etablerade sig handlare från Umeå stad, som hade haft
marknadshus på Körran. En person var brukspatron Olof Forssell
från Sävar bruk, som även var borgare i Umeå stad. Han hade hus
på Körran, men 1846 uppförde han vid stadens torg ett hus på
tomten 93 som han ägde till 1863. Han ägde även stamhemmanet
nr 5 i Norrböle som låg strax väster om Boströmsbäcken mellan
Storgatan och Nygatan. Olof Forssell sålde Norrböle järnvaror från
bruket i Sävar på Norrböle från 1841. Han sålde även brännvin.
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Foto 70. Den gård som Olof Forssell uppförde vid torget inrymde sedan
elementarskolan, och finns kvar än idag.

En annan person var Didrik Gebhardt (1809-1876) från Umeå,
som hade marknadshus på Körran tillsammans med brodern L.H.
Gebhardt. Didrik Gebhardt köpte 1842 Brunnsgården, där han
bedrev handel. Han bodde i Skellefteå stad 1854-1855 samt 18611876.
Erik Domeij från Umeå stad flyttade in till socknen 1841, och
bodde fram till 1844 i Kusmark, där han var handlare. Aren 18441847 bodde han i Stämningsgården, men flyttade sistnämnda året
till Burträsk. Anders Wall från Umeå stad var handlare i Skellefteå
1854, men bodde inte i staden. Han var gift med Anna Catharina
Sundbaum, som var en dotter till disponenten Gabriel Sundbaum
vid Bureå sågverk. Wall köpte 1846 tomten 91 i korsningen Storgatan-Köpmangatan tillsammans med Carl Johan Fogman. Fogman
uppförde 1848 byggnader på tomten. Andra handelsmän från Umeå
som köpte tomter och uppförde hus i Skellefteå var C.A. Fahlstedt
som före 1850 uppförde en fastighet på tomt 51, Lars Glas som
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1849 uppförde byggnader på tomt 98a, Adolf Fredrik Scharin som
1846 köpte tomt 94 men året därpå bytte till tomt 102, samt Nils
Södermark som 1849 uppförde ett hus på tomt 98b.
Andra personer från Umeå stad var bokbindaren Carl Fredrik
Carlberg som flyttade in 1850 och köpte en tomt av handlaren
C. A. Fahlstedt i Umeå stad. Carlberg köpte tomten tillsammans
med handlaren Anders Wall i Umeå. Carl Otto Brandt flyttade
in från Umeå stad 1847, och bosatte sig i Bergsbyn. Han flyttade
1851 till Skellefteå stad, och övertog 1851 sin svärfader Nils Wiklunds fastighet på tomten 40 i kvarteret Geten. Repslagaren Chris
tian Ludvig Englund var född i Umeå stad, och fick sin utbildning
i Piteå. Han flyttade in till staden 1856. Urmakaren Carl Johan
Steckbauer flyttade in från Umeå stad 1850.
Från Piteå stad kom Anders Klum, som 1846 köpte tomt 101, och
han uppförde här ett affärshus. Något senare fanns här en sammangyttrad massa byggnader som kallades Pitebasaren. Anders
Klum bodde aldrig i staden, men var ägare till huset som han hyrde
ut. Dessutom hade han stånd på marknaderna i staden, till exem
pel på augustimarknaden 1853. Detta gällde även övriga borgare
från Umeå och Piteå som ägde tomter i staden att de hade stånd
på marknaderna. År 1888 ägdes Pitebasaren av sju olika personer
som ägde var sin sektion. Pitebasaren brann ner till grunden natten
mellan den 7 och 8 januari.
Lars Magnus Swartling, som var bosatt i Norrköping, ägde 1848
tomten 38 västra och 39 östra. Den ena tomten ägdes tidigare av
Erik Domeij från Umeå stad. Lars Magnus Swartling hade 1845
skonerten Två systrar på 37 svåra läster som stod under befäl
av P.E. Boman. Swartling sålde tomterna 1853 till sin bror Olof
Henrik Swartling f. 1810, som hade flyttat in till Skellefteå 1849.
Swartling bedrev en betydande handel med trävaror, och var en
tid störste ägare till Klintfors såg i Stämningsgården. Lars Mag
nus Swartling fortsatte dock att äga hemmanet Norrböle 12, Älvslunda, som han fortfarande ägde 1860. På gården bodde då kommissionslantmätaren Jonas Olof Widestedt som tidigare hade ägt
gården. (Se vidare om Widestedt och Älvsbacka under kapitlet om
Norrböle).
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Efterhand avvecklade handelsmännen från Umeå och Piteå sina
fastigheter. Anders Wall sålde sin fastighet 1860 och Nils Söder
mark året därpå. Lars Glas avvecklade sin handelsgård 1862 till
handelsmannen Johan Furberg i Umeå stad. Olof Forssell sålde sin
affärsverksamhet 1863 och Adolf Fredrik Scharin 1864. Anders
Klums fastighet såldes sannolikt vid hans död 1865 och samma år
sålde Johan Furberg sin verksamhet till disponenten Johan Mark
lund vid Bureå sågverk.
Flandelsmännen från Umeå och Piteå hade även kontakter på det
personliga planet med befolkningen i Skellefteå. Jakob Sjöstedt f.
1785 från Umeå gifte sig 1828 med Maria Sundbaum f. 1789 från
Bureå som var dotter till disponenten Gabriel Sundbaum. Hon
hade tidigare varit gift med bruksägaren Erik Lindemark i Ytterst
fors vid Byske, men makarna hade skilt sig.

Foto 71. Flickskolan vid Boströmsbäcken var flyttad från Johannesfors såg i
Klutmark, men stod tidigare på annat ställe i staden. Foto från 1893.
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Alla nya stadsbor var inte inflyttare till Skellefteå socken, utan
många bönder flyttade in från landsbygden och etablerade sig som
borgare. I samband med stadens anläggande flyttades flera hus
från landsbygden till staden. För stadsborna gick det inte att klara
sig utan jordbruk, utan man fick antingen försöka driva mindre
jordbruk i staden, eller också kunde man köpa sig hemman i de
omkringliggande byarna och framförallt i Norrböle. De stadsbor
som ägde jordbruk i byarna kom sannolikt att påverka livet i byar
na.
Alla jordägare hade skyldighet att delta i byastämmorna, och som
regel var borgarna kunniga skrivare och hade kontakter, vilket var
en fördel för att få saker och ting uträttade. Om det fanns gårdsbyggnader på hemmanet, drevs jordbruket från gården i byn, men
ägde stadsbon endast mark, fanns djuren under vintern i staden. I
byn fanns då en enklare ladugård och en mindre stuga. Borgarna
som ägde hemman kunde även uppföra herrgårdar i området när
mast staden.
Tabell 14. Ägande av hemman i några byar kring Skellefteå stad
1870.
By
Sunnanå

Bönder

Borgare

Militärer

1

3

2

Sörböle

15

0

0

Norrböle

15

11

0

2

1

0

Hedensbyn

33

3

0

Degerbyn

10

1

0

Morön

I Degerbyn hade familjen Markstedt, det vill säga rådman David
Markstedt och patron Johan Markstedt som bland annat ägde
Lejonströms såg, ett hemman där de drev jordbruk i stor skala
och det var något av ett mönsterjordbruk, som troligen påverkade
grannarna i byn. Jordbruket sköttes av drängar och pigor. Extra
hjälp vid vårbruk, slåtter och skörd fick Markstedtarna från perso
ner som de tillåtit bygga hus på firmans fastigheter. I stället för att
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betala med pengar betalade de genom dagsverken. Det kan tänkas
att jordbrukets avkastning användes både till den Markstedtska
familjen och anställda i den Markstedtska firman. Hemmanet
köptes redan 1807 av Lejonströms såg, och på marken fanns en
arbetarkasern, den så kallade Sågbyggningen. För jordbrukets
behov fanns en sommarladugård i byn. Djuren fanns vintertid i
ladugårdar i staden.
Stadsborna som bedrev jordbruk i staden kunde arrendera jord
från staden såsom ängar, hägnader och betesmarker. En del stads
bor odlade upp sina arrendemarker till åker. Efterhand som staden
utvecklades togs större delen av dessa arrendejordar i anspråk för
bebyggelse. Fram till 1940 fanns det kvar ladugårdar inne i stadens
centrum.
Köpmännen och de mer välbeställda hantverkarna hade drängar
och pigor som skötte jordbruken. Under sommaren drevs korna
från ladugårdarna i staden genom gatorna ut till den arrenderade
stadsjorden eller till det hemman som stadsborna ägde utanför sta
den. Korna gick i långa rader med en piga eller yngre dräng i täten.
Betesmarken var alltid ingärdad, så någon getare behövdes inte.
Gödseln från ladugårdarna fördes ut till jordbruksmarkerna, och
i stadens ordningsstadga fanns angivet att gödsellassen skulle vara
övertäckta.329
HORTELIUS’ HANDELSHUS
Handelsmannen Johan Hortelius (1819-1851) flyttade in från Hortlax i Piteå socken. Hans far köpte hemmanet nr 2 i Degerbyn som
denne ägde 1841-1844. Hortelius’ far började med handel i Deger
byn redan 1841, och sonen uppförde ett affärshus i Skellefteå stad
i kvarteret Haren vid Storgatan åren 1848-1850, men det blev bara
halvfärdigt. År 1847 fick Hortelius på entreprenad kanalgrävning
en vid Kanalgatan. Han fick 1 980 riksdaler för arbetet, som blev
avsynat och godkänt den 2 juli 1848. Han gick sedan i konkurs,
bland annat på grund av husbygget, och begick då självmord.
Johan Hortelius flyttade 1841 in med sina föräldrar och syskon.
Föräldrarna hette Johan Persson (1795-1844) och Anna Olofsdotter (1795-1872). Johan Persson sålde järnvaror i Degerbyn åt
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Degerfors järnbruk i Jävre. Johan Hortelius var gift med Johanna
Hortlander (1817-1895), som kom från en borgarfamilj i Piteå stad.
Makarna fick barnen Johanna eller Hanna (1845-1929), Ida (18461873) som var gift med inspektorn Per Jonas Efraim Sidén i Klemensnäs och Båtvik, Frans (1848-1849), samt Johan (1850-1870). I
familjens hus bodde även syskonen Anders Hortelius (1823-1844),
Anna Johansdotter (1826-1894) som gifte sig med arbetaren och
bonden Per Anton Hedström i Skellefteå stad och Böle, Britta
Hortelius (1830-1878) som gifte sig med handlaren och inspektorn
Gustaf Fredrik Leonard Liedgren i Bergsbyn, Fredrika Hortelius
(1833-1874) som var piga, samt Gustaf Hortelius (1836-1901) som
var klampare och faktor vid Bureå sågverk. I gården i Degerbyn
bodde även Johanna Hortlanders syskon Hans Gustav Hortlan
der (1823-1862), Anna Christina Hortlander (1823-1862) samt
Gustava Hortlander f. 1827 som gifte sig med färgaren Christoffer
Sandberg i Skellefteå stad.
Hanna Hortelius (1845-1929) var sömmerska, och öppnade en
affär i Skellefteå som hon drev 1880-1919. Hon hade sin affär i
Pitebasaren på Strandgatan, där hon bodde från 1875 tillsammans
med modern och systersonen Per Johan Sidén. Pitebasaren brann
ner i en våldsam brand natten mellan den 7 och 8 januari 1888.
Efter branden köpte Hanna Hortelius upp halva kvarteret Harren
och flyttade ner familjens gamla mangårdsbyggnad från Deger
byn.
Hanna Hortelius tog hand om sin systerson Per Johan Sidén f.
1873, som var bokhållare och handelsbiträde. Hanna Hortelius’
arkiv finns hos Skellefteå museum, och där ingår en kassabok
som hon förde åren 1880-1886. Men hon har använt en gammal
avräkningsbok, där det finns konton från ett stort antal personer i
Arvidsjaur och Arjeplog.
Avräkningsboken, som troligen är förd av fadern Johan Hortelius,
har transaktioner för åren 1847-1851. De poster som finns rör
inköp av brännvin, socker, kaffe, mjöl, tyg, m.m. Kunderna bor
främst inom Arvidsjaurs och Arjeplogs socknar, några kommer
från Sorsele och Jörn. Titlarna är framförallt lappman och nybyg
gare. Betalning sker ofta med varor såsom gråverk (ekorrskinn),
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Foto 72. Fiuset där Wikströms sadelmakeri senare fanns flyttades ner från
Degerbyn av Hanna Hortelius efter branden 1888. Huset blev offer för en
brand 1984. Foto 1980.
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gäddor, renskinn och renkött. Nybyggare kan betala med smör,
och samer främst med renprodukter. En hel del betalas kontant,
men vanligen vid något tillfälle efter inköpet, vanligen efter cirka
ett halvt år. Den person som överlämnar pengarna till Hortelius’
affär kan vara en dräng eller en bekant.
Avräkningsboken tar under 1847 med saldo från en äldre bok. Ar
1848 betalades en skuld från lappmannen Nils Larsson i Ledvatt
net till en Hortlander som troligen är identisk med Hans Gustav
Hortlander (1823-1862), som var bokhållare åt Johan Hortelius
och bosatt i sin arbetsgivares hus i Degerbyn. Hortlander som var
inflyttad från Piteå var svåger till Hortelius, och han blev sedan
handlare i Skellefteå stad. I avräkningsboken finns inga personer
som bor nära staden, så Hortelius måste ha haft en annan bok för
dessa kunder. Varorna verkar vara köpta i samband med markna
derna som ägde rum i mars, augusti och september. Samerna köpte
in varor under vintern, när de låg nere i kustlandet med sina renar.
De handlade mycket i april före hemfärden med renarna. Avräk
ningsboken visar en viktig del av staden Skellefteås handelsområde,
nämligen inlandet och lappmarken. (Se kundregister i bilaga 3).330
STADENS HANDELSOMRÅDE
Stadens handelsområde var stort, och omfattade norra delen av
Västerbotten, Malå, en del av Sorsele socken samt stora delar av
Arvidsjaurs och Arjeplogs socknar. De gamla färdvägarna mot

Foto 73. Vintermarknad i Skellefteå 1828. Efter Daniel von Hogguér.
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inlandet följde i stort sett älvdalen. Skellefteås köpmän skötte varu
förmedlingen i inlandet och lappmarken genom ett antal nederlag
och filialer. Varorna kom sommartid med båt till Ursviken, och
transporterades i äldre tid med pråmar som drogs av roddbåtar
och senare med ångbåtar upp till staden. Under vintern skötte de
så kallade snallarna, det vill säga forbönder, transporterna på snöföret efter vintervägarna mot väster och nordväst. I motsatt rikt
ning transporterades områdets exportvaror, främst tjäran.
Arvidsjaurs socken var till stor del koloniserad från Skellefteå
socken. Kända är Petrus Laestadius’ ord från 1831:

Skellefteå socken öfvergår i folkmängd mer än tiodubbelt
hvilken som helst af Vesterbottens städer och täflar kanske
med Umeå i handel och sjöfart, men öfverträffar säkert Piteå
och Luleå. Handels-espriten har gripit invånarne nästan som
en yrsel och nuancerar sig i otaliga gradationer från egaren
af stora och vackra fartyg till den med några kramvaror i
en spann kring bygden flackande drängen. Den finare verldens luxe och moder utgjuta sig genom dessa, såsom bloden
genom arterer och ådror i kroppen, till den ringaste allmoge.
Och, hvart det stora Skellefteå drar fram, dit följer Arvid
sjaur, såsom jullen följer skutan. Dess population, cultur och
allt har emanerat från Skellefteå. Men Arieplogs emanation
är helt annan, såsom jag framdeles får tillfälle att visa.331
SKELLEFTEÅ BLIR STAPELSTAD
När Skellefteå fick stadsrättigheter 1845 ingick inte stapelstadsrätt
och därför hade inte stadens borgare rätt till handel på nederlag,
det vill säga rätt att importera tullpliktiga varor på lager. Städer
med nederlagsrätt fick uppbära tolagsersättning till stadskassan,
och tolagen beräknades på tullsumman.332
Frånvaron av stapelrättigheter innebar en stor olägenhet för sjö
farten. Alla fartyg från Skellefteå som seglade på utlandet skulle
vid hemkomsten angöra Piteå för att där klarera lasten, och först
dörefter kunde skeppet segla till hemmahamnen. Staden kämpade
under 36 års tid för att få bli stapelstad. Först 1881 beslutade sta
ten att gå med på begäran, som dock var villkorad. Staden skulle
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skaffa och underhålla lokaler för tullförvaltningen samt stå för
inventarier och möbler. Dessutom skulle staden stå för magasin
för att förvara nederlags- och transitupplagsgods. Staden skulle
dessutom bekosta tullbevakning av det gods som transportera
des från stadens hamn i Ursviken upp till tullpackhuset i staden.
Vidare skulle staden inrätta ett sjömanshus. Om staden inte efter
10 år hade utnyttjat stapelstadsrätten i någon större utsträckning,
skulle staten ta ny ställning till frågan. Kommerskollegium och
Generaltullstyrelsen föreslog regeringen att Skellefteå tullkammardistrikt skulle sträcka sig från Norrbottensgränsen till Bjuröklubb,
där Umeå tullkammardistrikt tog vid. Dessa myndigheter föreslog
även att staden skulle få uppbära tolagsersättning. Men regeringen
beslutade att avslå frågan om tolagsersättningen.

Foto 74. Tullhuset i korsningen Strandgatan - Tjärhovsgatan år 1966.
Fastigheten ägdes av patron Johan Marklund i Bureå 1865-1898. Enligt en
uppgift är huset flyttat från Renbergsvattnet, där det ägdes av Fale Marklund.
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Piteå stad hade protesterat mot att Skellefteå skulle få ersättningen.
År 1856 hade de uttalat sig om att Piteås framtida bestånd var
hotat, om Skellefteå skulle få stapelstadsrätt. Länsstyrelsen skulle
dessutom vid den här tiden flytta från Piteå till Luleå. Piteå stad
anförde att fram till i början av 1800-talet kunde de dra nytta
av sina handelsprivilegier, men då hade lanthandel börjat idkas i
Skellefteå trots att den var olaglig. Till slut hade Skellefteå stad
grundats, och då hade staden Piteå förlorat det mesta av sitt handelsdistrikt. År 1846 kom rättigheten att öppna en handelsbod på
tre mils avstånd från en stad, vilket ytterligare försämrade möjlig
heterna för Piteå stad. Skulle nu staden förlora tolagsersättningen,
skulle dess existens äventyras.
Redan i ansökan från magistraten i Skellefteå stad till länsstyrelsen
ställde man frågan om stapelrättigheten kunde bli lönande för sta
den beroende på de åtaganden man gjort rörande tullbevakningen
samt lokaler och inredning för tullen. Bevakningen av godset på
älven skulle skötas av ett par vaktmästare, och deras avlöning
skulle bli en återkommande utgift för staden.
Lönsamheten var avhängig av att staden fick tolagsersättningen.
Magistraten påpekade också att staden själv hade varit tvungen

Foto 75. Tullen blev kvar på Strandgatan till i slutet av 1960-talet, då
kontoret flyttades till Skelleftehamn.
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att bekosta inköpet av stadens jord och sedan dess betalat 56 000
kronor för ytterligare mark till stadens utvidgning. I andra städer
hade jorden donerats från kronan.333
Tabell 15. Klarerade fartyg till utrikes orter. En nyläst motsvarar
en lastförmåga på 4,25 ton.
Från

1865 1865
antal nyläster

Luleå

128 10399

Piteå

131 8011

Piteå omätta

1867 1867
1866 1866
antal nyläster antal nyläster
98 7611
154 9350

1868 1868
antal nyläster

1869 1869
antal nyläster

129 9576,5

162 12185,5

153 11918,5

146 9476

138 8335,5

178 9840

2

6

6

Skellefteå

225 14850

208 13706

242 15560,5

353 21473,5

323 20341

Umeå

143 13341

116 10888

136 10894

178 16276

179 14734,5

Först 1881 bröts de handelsmässiga samband mellan Skellefteå och
Piteå, som hade tagit sin början 1621 när Piteå blev stad och inte
Skellefteå.
STADEN BLIR EN EGEN KOMMUN
Staden försökte tidigt bli skild från Skellefteå socken och bilda en
egen kommun. En ansökan lämnades in 1862. Frågan drog ut på
tiden, eftersom staden och socknen inte kunde ena sig om grun
derna för en skilsmässa. Socknen och staden tillsatte 1879 en ny
gemensam kommitté som kunde ena sig om villkoren för en skils
mässa.
Vid en kommunal skilsmässa skulle staden slippa alla kostnader
som hade att göra med Skellefteå häradsrätt. Staden skildes från
Skellefteå socken i rättslig mening 1879, när staden fick egen råd
husrätt och magistrat. Det innebar att staden slapp tomthyra för
tingshuset, kostnader för häradstjänarnas avlöning, kostnader för
uppvärmning och belysning samt brandförsäkring av tingshuset.
Andra kostnader som staden blev befriad från var arvode åt kom
munalstämmans och kommunalnämndens ordförande, avlöning
till barnmorskorna på landsbygden, kostnader för kungörande av
kommunalstämmor för socknen, utgifter för vakthållning i kyrk
staden samt kostnader för vaccinationer inom socknen.
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Staden ägde hemmanen Norrböle 6 och 8 som uppgick till 53/64
mantal. På denna mark grundades Skellefteå stad 1845. Staden
hade dessutom köpt till en fjärdedels mantal jord från Prästbor
det. På grund av jordinnehavet skulle staden delta i tomthyran för
kronohäktet som låg på Sunnanå. Staden skulle även vara med och
underhålla häktet och delta i avlöningen av fjärdingsmännen. Dess
utom skulle man betala en tredjedel av kostnaden för underhållet
av fiskodlingsanstalten i Medie. Skellefteå stad skulle ge 50 kronor
årligen i hyra till sockenstugan, så länge staden och socknen hade
gemensam kyrkostämma. Staden och socknen skulle ta ansvar
för de fattiga i var sitt område. Fattigkassan och nödhjälpskassan
skulle delas efter folkmängdens storlek som den var i slutet av år
1880. År 1880 fattade regeringen beslutet att staden och socknen
skulle bli var sin kommun från och med 1881.
NYA SEDER I STADEN
Bland stadsborna och urbana skikt som redare och disponenter
uppkom nya seder. De inflyttade borgarna påverkade sannolikt
kraftigt livet i den nya staden. Kända är orden från Norrbottens
Kuriren år 1866, där signaturen Syster Fiken skrev om Skellefteå:

Detta lilla magnifika samhälle av 428 själar, med sina Sundsvallsfasoner och sina Parisiska damer, lärer i umgängeslivet
utveckla en häruppe icke vanlig storslagenhet och lyx, parad
med en viss ceremoniell stelhet. Ett samhälle i frack och glacéhandskar, med självskapade konserter, solosångerskor, arior,
quatre mains och konversation på thevatten, allt vittnade om
en bildning, direkt införskriven från någon av Göteborgs mest
lysande salonger. Handelshus, inflyttade söderifrån och icke
uppväxta ur egen högnordisk grund, torde hava fört med sig
sin hembygds seder och mera förfinade bildning och omplan
terat och med tillväxande rikedom än vidare fortbildat den
samma i sökt överensstämmelse med den plutokratiska anda,
som råder inom Stockholms och Göteborgs grosshandelsvärld.
Lars Olov Sjöström har i sin studie Bönder och borgerlighet visat
hur ett starkt förborgerligande snabbt utvecklades i den nya staden
Skellefteå.
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”Fester och måltider fick vara uttryck för det nya borgerskapets identitet. Subskriberade baler, klassavgränsade lustresor
och slädpartier, teaterföreställningar, konserter och många
andra sociala aktiviteter markerade social distinktion och
skapade gränser mellan stad och land och mellan olika grup
per i staden.”
Gränsen mellan Skellefteå stad och landsbygd förstärktes under
den samhällskris som nödåren utgjorde på 1860-talet. Det så kalllade Ostvikskriget kan ses som en kulmen i denna sociala polarisering.334
Lustresor på Skellefteälven var populära och företogs av alla grup
per i staden, men resorna skilde sig åt. Den högborgerliga gruppen
avgränsade sig mot övriga samhällsgrupper genom att tillämpa
särskild personlig inbjudan till dem som man ansåg ”kvalificera
de” att delta vid en societetsutflykt. När de nådde sitt utflyktsmål
fanns mat och dryck framdukat och klart. Dyra importerade viner
och spritvaror markerade festens exklusiva klass, och helnykterhet
var en sällsynthet i dessa kretsar.
De lågborgerliga eller medelklassen var organiserade i föreningar
och sammanslutningar, och vid utflykterna markerades respektive
folkrörelses ideologi och målsättning. Medelklasslivet präglades
av väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen, och helnykterheten var
nästan total. Utflykten hade en viss nyttoaspekt. För den uppåt
strävande borgarklassen var nykterheten en markering av själv
disciplin och flit som viktiga egenskaper. Arbetare och tjänstefolk
gjorde sina utflykter under enklare former och utan begränsningar
av vilka som fick delta. Syftet var här nöje och avkoppling. Alko
hol var legitimt, även om nykterister förekom.335
Denna sociala polarisering finner även Linnea Gustafsson i sin
studie av namnskicket i Skelleftebygden. Det högre borgerskapet i
staden introducerade nya dopnamn för att skilja ut sig från övriga
grupper, och de valde gärna namn som inte tidigare fanns i byg
den men namn som existerade, till exempel engelska namn. Dessa
namn kunde sedan anammas hos det lägre borgerskapet och sedan
spridas vidare. Efter en tid var ett nytt namn inte längre exklusivt,
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och därför var man i det högre borgerskapet tvungen att intro
ducera nya namn. De agrara skikten kunde bilda helt nya namn,
typ Amandia, Arvida, Hally och Minetty. Nybildningarna spreds
aldrig till borgerskapet, eftersom de visste att Minetty inte fanns
som namn, vilket däremot Fanny gjorde. Namngivaren befinner
sig i en valsituation där ett nytt namn kan ge prestige, men mot
detta står konventionen, det vill säga att uppkalla ett barn efter en
släkting eller annan person. De besuttna bönderna var mest tradi
tionsbundna vad gällde dopnamn och namnmönster.336
Men redan före stadsgrundandet tycks en del nya seder ha utveck
lats hos en urban grupp i Skellefteå socken. En sådan ny sed var
sannolikt namnsdagsfirandet. Bland redare och disponenter firade
man namnsdagar på 1830- och 1840-talen. Abraham Hæggstrôm
på Johannestorp var den 18 maj 1838 bjuden till sågverksägaren
och skepparen Eric Brännström på namnsdagsfirande. Flickan
Maria Charlotta Hällberg (1843-1874) på gården Anderstorp i
Hedensbyn bjöd i maj 1849 in sin syster Lovisa och svåger Johan
Marklund i Bureå som var redare och patron vid Bureå såg till
firandet av Charlottadagen. Förtäringen skulle enligt inbjudningsbrevet vara kaffe och ett glas vin.337
I kyrkan kunde man på 1870-talet se skillnader mellan stad och
land. Johan Burlin f. 1851 från Abyn i Burträsk socken gick 18731875 lantbruksskolan i Yttertavle. Julhelgen 1874 var han i Umeå
stad och besökte julottan i stadskyrkan, där det var mycket hög
tidligt. I kyrkan fanns utvalda sångare som sjöng före och efter
julottan. I en fröjdesång sjöng tio personer fyrstämmigt tillsam
mans med orgeln. Den som spelade orgeln var direktör Lagerqvist
som ledde musikanterna på Gumboda hed. Något som för Burlin
var märkligt var att i kyrkan satt kvinnor och män tillsammans,
något som inte verkar ha förekommit i hans hemförsamling. Johan
Burlin satt tillsammans med sin syster Charlotta som arbetade som
piga i Umeå.
KÖPENSKAP HOS NÅGRA HANDELSHUS I STADEN
Olof Henrik Swarding (1810-1880) från Norrköping beställde
1867 snus från Carl G. Palms konkursmassa i Stockholm. Snuset
skulle sändas med kapten M.W. Mickelsson, som var befälhavare

459

på skonerten Föreningen från Skellefteå. Den 28 maj 1870 skri
ver O.H. Swartling till firman Holmberg & Möller att ångbåten
Haparanda hade blivit uppehållen i Öregrund på grund av nordlig
storm. Ångbåten kom till Skellefteå vid middagstiden, och Swart
ling hade därför endast en båtlast eller 20 kornsäckar. Den reste
rande lasten skulle komma på måndagen. Swartling skickade med
en anvisning på 900 riksdaler riksmynt på Skandinaviska bolaget.
Han skulle skicka tillbaka tomsäckarna med ångaren Haparanda
på onsdagen.
Swartling hade ett fartyg under lastning i Borgholm med 1 200
tunnor tvåradigt korn, och båten skulle bli segelbar på måndagen.
1 ett brev av den 26 april 1872 frågar O.H. Swartling om bästa
pris på 100 säckar råg- eller kornsikt, som skulle levereras i maj
månad. Den 25 maj telegraferade Swartling att han ville ha tio
säckar rågsikt och tio säckar kornsikt till billigaste pris, och de
skulle levereras med första ångbåt. Swartling hade 1866 slupen
Erik på 18 svåra läster, en båt som var byggd 1854.
O.H. Swartling var delägare i Klintfors såg i Stämningsgården.
Den 29 juni 1867 lade briggen Fanny till i Ursvikens hamn intill
Swartlings timmermagasin i Åkerviken. Den 1 juli började besätt
ningen lasta bräder och var klara den 10 juli. Sannolikt kom virket
från Klintfors såg och kördes med häst från Stämningsgården till
Grönnan vid Skellefteå landsförsamlings kyrka, därifrån med prå
mar ner till älvens mynning i Ursviken. Briggen Fanny seglade till
Lübeck med bräderna, och hade på återfärden enbart barlast. Den
2 september samma år gjorde Fanny en ny resa med bräder från
Ursviken till Lübeck.338
År 1886 hade Swartling korrespondens med agenten Otto Iwersen
i Lübeck, som skriver på danska. Tydligen underhandlar man om
en affär med företaget Herrar Havemann o. Sohn. Swartling hade
begärt 35 öre styck för fem tums sparrar, vilket Iwersen tyckte var
alldeles för dyrt. Iwersen säger att sparrar från Piteå var billigare
och de hade dessutom en bättre medellängd. Iwersen undrar om
35 öre är fel.
Handelsmannen Johan Lindberg (1805-1894), som var född i
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Ostvik, skrev den 10 juli 1857 ett brev till Gefle manufactur Actie
Bolag. Firman ville tydligen ha betalt för en leverans som Johan
Lindberg erkände. Han har kravbrev den 9 maj och 1 juli. Johan
Lindberg säger i brevet att han måste vänta på de två skepp med
vilka han ska sända plankor till Frankrike. Därför har han ännu
inte betalt för den leveransen. Lindberg hade lyckats sälja lite tjära
i Stockholm, men de pengarna behövde han för att betala en leve
rans korn och rågmjöl från S:t Petersburg. Johan Lindberg skulle
betala sin räkning till Gefle manufactur via herr J. A. Moll & Co i
Stockholm. Johan Lindberg hade även skulder till två andra han
delshus.
Johan Hällberg (1797-1874) var född i Hedensbyn och son till
skomakaren Anders Johansson Hällberg. Johan Hällberg blev kofferdikapten och handlare. Han köpte upp tjära och hade ett stort
handelshus. Johan Hällberg gifte sig med Britta Nyström (18001867) från Storkåge, dotter till Jakob Nyström som var delägare
i Holmfors såg, Bondhammars järnbruk samt i flera skepp. Johan
Hällberg och Britta fick barnen Catharina f. 1825 som dog som
barn, Lovisa (1825-1898) som gifte sig med patron Johan Mark
lund vid Bureå sågverk, Johan (1826-1893) som var sjökapten och
handlare, Anton (1828-1881) som var sjökapten och befälhavare
på briggen Johan under 1860-talet, Britta f. 1830 som gifte sig
med löjtnanten Ludvig Nyström, Nicanor (1832-1868) som var
handelsbokhållare, Joakim (1834-1868) som var bankkamrer vid
Västerbottens bank och gift med Laurentia Hällgren som var dot
ter till kronofogden Lars Hällgren, Catharina (1836-1837), Johan
na f. 1838 som var gift med löjtnanten Otto Svensson och familjen
flyttade sedan till Stockholm, Carl (1840-1898) som var köpman,
Maria (1841-1842), samt Charlotta (1843-1874) som var gift med
järnhandlaren Johan Kullenberg.
Johan Hällberg hade briggen Johan, som var byggd 1834 vid var
vet i Yttervik, samt en fjärdedel i briggen Junior som var byggd
av skeppsbyggmästaren och sjökaptenen Johan Sandström d.y.
som dog på fartygets första resa. Fartyget stod 1866 under befäl
av Johan Hällbergs son Anton Hällberg (1828-1881). Den 7 juni
avseglade fartyget till Casty (eller Casby). I ett brev till firman
Holmberg & Möller skrev Johan Hällberg att de ska skicka med
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100 säckar rågsikt, 50 säckar kornmjöl samt 20 säckar rågmjöl
när fartyget var på väg tillbaka till Skellefteå. Johan Hällberg hade
till firman med skeppet Johan sänt säckar som de skulle hämta
när Johan kom till Stockholm på sin utresa. Johan Hällberg hade
med ångfartyget Haparanda sänt 50 säckar rågsikt samt faktura
som uppgick till 993 riksdaler och 75 öre.339 Briggen Johan förliste
1875 vid franska atlantkusten.
Anders Markstedt (1804-1870) var född på gården Myckle 8, som
han så småningom övertog. Fadern Hans Larsson bröt 1824 sten
på Vitberget i Lund med hjälp av sönerna Lars och Anders. Det är
oklart om det var för husbehov eller för avsalu. Anders Markstedt
började med handel i familjens kyrkstuga på Kläppen väster om
Skellefteå landsförsamlings kyrka. I ett arkiv efter Anders Mark
stedt finns några inrikes pass bevarade. Han åkte i januari 1834
till Lycksele, sannolikt för att handla på vintermarknaden.
I likhet med tidens handelsmän började Anders Markstedt låna ut
pengar till personer som behövde kontanter. I juli 1841 åkte han
till Stockholm, sannolikt i affärer. År 1843 köpte han av färga
ren J.A. Sundström en sjättedels part i skonerten Emelie, som var
byggd 1836 i Tuvan. Fartyget ägdes av gästgivaren Martin Holm
ström i Innervik, bönderna Erik Lundström i Tuvan, I. N. Holmlund, L. I. Stenlund, N. Sundqvist och Johan Hedman i Sunnanå.
År 1842 var Lars Wikdahl i Bergsbyn skeppare. Fartyget gick den
12 oktober 1842 till Köpenhamn med 887 tunnor tjära och 1844
till Amsterdam med 900 tunnor tjära. På den sistnämnda resan
förliste troligen fartyget.340
År 1850 hade Anders Markstedt köpt garn från August Bergman
i Stockholm. Denne sände partiet med kapten M.W. Mickelsson.
Något senare kom fakturan där Finnboda beckbruks bolag krävde
Markstedt på 675 riksdaler och 28 skilling banco. Markstedt
betalade tydligen kontant, för i ett brev av den första november
skrev han att han dragit av 24 skilling per bal för att han betalat
kontant. Och han beskrev detta som ”efter vanligheten”. Fartyget
hade kommit till Skellefteå fredagen innan, och han hade inte hun
nit lossa lasten eller se om partiet var felfritt. Möjligen var garnet
tacklage till fartygsbyggen.
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Nils Clausén (1801-1857), som var född i Piteå, bedrev rederi
verksamhet och hade barkskeppet Napoleon om 178 läster åren
1841-1851. Den 27 juli år 1844 kom Napoleon från Torrevilja
(skrivs idag Torrevieja) i Spanien och deklarerade sin last på sjö
tullkammaren i Piteå. Fartyget hade som last 2 700 tunnor salt,
150 skålpund russin, 100 skålpund fikon samt 500 små rör till
bäddning under lasten. Dessutom fanns som skeppsprovision fem
tunnor kött, en kagge kabeljo, fem skålpund medvurst, tre tunnor
ärtor, tre kannor sirap, en halv hud pumpläder, 64 kannor vin,
30 skålpund blyvitt (syntetiskt vitt pigment använt i målarfärg),
fem skålpund socker, två och en halv tunna fläsk, en kagge ansjo
vis, fem skålpund ost, två tunnor gryn, tio skålpund honung, en
halv hud klädningsläder, tre kannor rom, tio skålpund grön färg,
ett halvt skålpund te, tre fjärdedels tunna sill, två skinkor, fem
lispund bröd, fyra lispund smör, tre kannor olja samt sju kannor
ättika. Först efter förtullningen kunde fartyget gå till Skellefteå.
Denna omständliga procedur slapp stadens handlare efter 1881,
när Skellefteå fick stapelstadsrättighet.
Järnhandelsaktiebolaget köpte 1888 järnstäd samt lådor med järn
plåt från Carl Sandin i Stockholm.
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8
Läseriet
Det s.k. nyläseriet uppstod i början av 1800-talet i Norrbotten,
och grunden var en kritik av de kyrkliga böcker som antagits vid
denna tid. Innehållet i den Lindblomska katekesen, 1811 års kyr
kohandbok och 1819 års psalmbok ansågs inte renlärigt.
Väckelsen var starkare utanför centrala delen av Skelleftebygden.
Predikanten Gerhard Gerhardsson kände att i Skråmträsk var den
traditionellt kristna uppfattningen för stark, medan han bemöt
tes annorlunda i Burträsk socken.341 Även när det gäller bilden
av väckelsen hos författaren Göran Marklund i hans bok Väckel
sen var väldig så tycks väckelsen vara starkare i Skelleftebygdens
utkanter. Genom anläggningen av alla nya byar under slutet av
1700-talet och början av 1800-talet fick många en längre väg till
kyrkan, och folk började ha egna gudstjänster i hemmen, de så
kallade byabönerna. I de byar som låg avlägset var kanske kyrkans
kontroll svagare.
LÄSARE AV GAMLA OCH NYA KATEKESEN
Följande kapitel bygger på Daniel Lindmarks bok Reading, Writ
ing and Schooling,342 När den Lindblomska katekesen introduce
rades på 1810-talet infördes den i konfirmandundervisningen, och
målet var att tids nog skulle alla använda den. Antalet användare
ökade snabbt bland ungdomar som skulle konfirmeras. På 1820talet ökade motståndet mot den Lindblomska katekesen, men
oppositionen bröts delvis när Nils Nordlander blev kyrkoherde
1834. Lindmark uppskattar att den nya katekesen hade nått femtio
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procent av befolkningen i Skellefteå socken först på 1840-talet. År
1862 användes den gamla katekesen eller Svebilius’ katekes av en
stor minoritet, minst tjugo procent av den totala befolkningen.
De som använde den nya katekesen på 1810-talet var ett tvärsnitt
av befolkningen, medan användarna av den gamla katekesen år
1862 främst fanns bland bönder och nybyggare, det vill säga i
landsbygdsmiljö. Nybyggarna var den enda grupp där läsarna
av den gamla katekesen var i majoritet. Geografiskt dominerade
användningen av Svebilius’ katekes i norra och västra delen av
Skellefteå socken, särskilt den del som senare blev en egen socken
under namnet Byske. Kågedalen var det sydligaste område där den
gamla katekesen dominerade. I Skelleftedalen och sydligare delar
av socknen dominerade den nya katekesen. På 1810-talet introdu
cerades den nya katekesen snabbt över hela socknen, men snart
blev de byar längs Skellefteälven som låg nära sockenkyrkan ett
fäste för den nya boken. Områden med motstånd mot Lindbloms
katekes i norra och västra delen av socknen kunde urskiljas redan
1826, och blev än tydligare 1836 när en ny husförhörslängd upp
rättades. Men när läsarledaren Johan Riström flyttade till Skellef
teå 1849 och bosatte sig i byn Lund vid kyrkan, blev byn ett fäste
för den gamla katekesen mitt i kärnområdet för den nya.
Motståndet mot den nya katekesen var ideologiskt grundat och
fanns hos nyläsarna. Nyläseriet hade spridits från Piteå socken och
fick därför ett fäste i norra delarna av Skellefteå socken. Nyläseriet
länkades på 1870-talet in i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och
kyrkans verksamhet med församlingspredikanter.
NYLÄSARE OCH RISTRÖMMARE
Bönderna Abraham Abrahamsson (1792-1871) i Häbbersfors och
Anders Gerhardsson i Ersmark blev 1825 åtalade för att de själva
hade döpt sina barn efter den gamla handboken. De hade inte rätttat sig efter de förmaningar som de fått. Abraham Abrahamsson
försökte 1821 övertala kyrkoherde Nils Ström och komminister
Pehr Högström att döpa hans nyfödde son Abraham efter den
gamla handboken. Då fick han höra att det var prästernas plikt
att följa Kungl. Maj:ts påbud om den nya handboken. Abraham
Abrahamsson lät sig då övertalas att döpa barnet efter den nya
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handboken. Abraham Abrahamssons andra barn Nils hämtades
1823 av kronobetjänter och fördes till dopet. Det tredje barnet
som föddes den 27 juli döpte Abraham själv efter den gamla hand
boken, och han ville sedan få dopet bekräftat av prästen, men blev
nekad detta.
Även Sara Westins dotter Mariana i Ersmark, som var född 29
mars 1824, och Anders Gerhardssons son Gustaf, som var född 4
april samma år, döptes efter den gamla handboken. I tingsprotokollet står att de efter dopet hade djärvheten att komma till kyr
kan och be att få ”nöddopet” bekräftat. Protokollet beskriver det
som ett ”gäckeri” att be adjunkt Öhmark att inför själva altaret
och i församlingens närvaro bekräfta dessa dop. Anders Gerhardsson bedömdes inte ha agerat utifrån religiösa utgångspunkter, och
han skulle i fortsättningen rätta sig efter överhetens befallning.
Abraham Abrahamsson ville dock inte gå ifrån sin övertygelse,
och han skulle fortsätta att döpa sina barn efter den gamla hand
boken. Abraham Abrahamsson dömdes till ett lindrigt arbete på
ett allmänt ställe, samt skulle förmanas och undervisas flitigt av
prästerna. Anders Gerhardsson som bedömdes ha handlat ”mera
av oförstånd och lättsinnighet än av stadgat uppsåt” dömdes att
böta 50 daler silvermynt eller 16 riksdaler och 32 skillingar banco
samt ersätta länsmannens utgifter.343
År 1829 anmälde kronofogden Nils Clausén ett antal personer
som på stora böndagen den 21 juni inte hade gått till högmässan.
I stället hade de samlats i ”kyrkbyn” till läsning, sång och bön.
Personerna var Gustaf Westin i Stämningsgården, torparen Jakob
Hermansson i Lund, sågställaren Lars Degerstedt i Degerbyn,
torparen Aron Åberg på Brännan, drängen C. E. Persson samt
pigorna Stina Lisa och Ulrika Persdotter i Hedensbyn, inhysesman
C.J. Colldin och pigan Sara Persdotter i kyrkstaden, nybyggaren
Östen Larsson i Orrtjärn, hustru Katarina Andersdotter och pigan
Britta Stina Olofsdotter i Ostvik, hustru Kristina Magnidotter i
Boviken, pigan Ester Persdotter på Karlgård, pigan Anna Hansdotter och Katarina Andersdotter i Ersmark, Greta Cajsa Östensdotter i Kågeträsk, Anna Kajsa Mosesdotter i Kåge, Anna Greta
Eriksdotter i Gummark, och avskedade soldaten Per Järpes hustru
i Kroksjön, samt bönderna Nils Andersson i Södra Bastuträsk och
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Johan Andersson i Medie. De sistnämnda hade upplåtit sitt hus till
sammankomsten. Troligen hölls mötet i deras kyrkstuga. Krono
fogden yrkade på 200 daler i böter. Händelsen visar att väckelsen
hade anhängare i den centrala delen av socknen.
I Norrbotten bildades 1848 en församling där barndop och natt
vard utfördes av lekmän, och kort därefter blev Johan Riström
ledare för separatisterna i Lunds by i Skellefteå. På 1860-talet gick
Riström över till baptisterna och kom i konflikt med sina tidigare
trosbröder.344 Separatisterna fanns längst kvar i övre Kågedalen.
Det följande är återberättat ur Greta Dahlkvists dagbok från Storkågeträsk:

På morgonen den 26 januari 1892 for Anton Olofsson Dahlkvist från Storkågeträsk till Piteå för att hämta separatistprästen, snickaren Johan Johansson Dahlkvist, vilken kom
till Storkågeträsk klockan 3 på eftermiddagen. Johansson höll
bön hos Dahlkvists i 2 dagar och sedan for han söderut till
Falkman. Därefter skulle Anton skjutsa Johan Johansson till
Ostvik. Samtidigt som separatistprästen var i Storkågeträsk
kom 2 kolportörer till byn, ”Börvik-Andersson” och Furberg.
(Det rör sig sannolikt om församlingspredikanterna Gabriel
Andersson från Burvik och Anders Furberg från Stövernäs/
Degerbyn). Kolportörerna låg över hos Jon Jonsson. Greta
Dahlkvist skriver att när husbonden skulle gå ut och ge hästen
hö,”stilla den”, så pratade Gabriel Andersson med Augusta
i gården om andliga ting. Plan började hålla henne om hal
sen och någon trodde att han skulle fria. Man visste inte hur
man skulle tolka händelsen. (Var det en slump att försam
lingspredikanterna kom samtidigt som separatistprästen till
Storkågeträsk? Kanske ville de locka tillbaka separatisterna
till kyrkan?)i4S
NÅGRA VITTNESBÖRD OM VÄCKELSEN
Följande stycke kommer ur Greta Dahlkvist dagbok från Storkå
geträsk:

En händelse som hände i vår att älsta Per Johanssons son
Johan och en yngre son som heter Gustav skulle fram å läsa
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nattvardsläsning och ”Pär-Janscha” han var nästan mot de
men gav ändå lov därtill och dem for fram och var där i 7
dagar men då skulle han hälsa på pojkarna och ville höra hur
dom leva å då höll dom på tänka om att komma hem. Men
då sa Pär-Janscha att dom skulle göra bort de när dom lika
hade farit. Men dom tyckte prästen en åunderrätta dom om
fåglar å de som var världsligt så Pär-Janscha han var till präst
sa till honom som det var å så for dom hem. Men prästen sa
att nog skulle dom få läsa.346
En av separatisterna var garvaren Pehr Hansson Marklin på Präst
bordet, som 1847 sålde Johan Riströms skrift ”Förklaring ingiven
till Kungl. Maj:t av åtskilliga s.k. läsare i Norr- och Västerbottens
län i anledning av de emot dem även hos Kungl. Maj:t utav Härnö
sands konsistorium och prästerna i Skellefteå, Piteå med fleras år
1845 gjorda anmälningar och beskyllningar”.
Marklin hade haft 100 exemplar till försäljning, och av dessa
fanns 65 kvar, vilka belädes med kvarstad av kronofogden.347 Pehr
Marklin skriver 1846 i ett brev till sin farbror Gabriel Marklin i
Uppsala och berättar om sammankomsterna i hemmet.

”Jag har god trefnad i mitt hus - och wi har påhälsningar af
wännerna om söndagsaftnarna så att wi ibland kan wara SO
a. 60tio personer och öfva oss i Guds ord och andans erfaren
het. Jag har wist haft små åt..liga warningar af Prästen men
jag har ej haft samlingar under Gudstjensten i Kyrkan så att
de kunnat få skälig orsak att förebrå mig ehuru de har en stor
lust dertill. Tvertom måst de berömma mig när det är frågan
om hur de Christna lefva och uppföra sig föröfrig(t), så är det
nödvändigt att dagligen hafva sina synders förlåtelse. Gud
ware med farbror och oss alla.”34*
År 1847 diskuterade Pehr Marklin andliga ting med sin farbror:

”Wår jordiska lefnadstid är ganska kort mot den evighet som
väntar oss efter detta lifvet. Och här är beredelse tiden för en
och hvar ganska wigtig. Det är för en och hvar af en stor wigt
att äga en san och lefvande tro på Jesum Christum. Ty den
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är allena gälande inför Gud. Och denna tro skall och wara i
ständig öfning och den rätta tron har motsägelse både inom
och utom oss. Inom oss anfäktar djefvulen och utom förföl
jelse af werlden, löng och baktal på oss som tro och bekänna
Jesom Christum wara för oss död och uppstånden. Ja, kära
farbror, här wore mycket att säga, men Gud ware med oss
alla och genom ordet upplyser en och hvar och ledsage oss
genom denna hjemmerdahl”.
Det är möjligt att Pehr Marklin kom i kontakt med separatisterna
genom sin hustru Sara Johansdotter som hade vuxit upp i Häbbersfors. Hennes styvbror Abraham Abrahamsson var en ledare
inom rörelsen.
Separatisterna verkar ha funnits kvar längst i Övre Kågedalen. Ett
källmaterial som pekar på separatisternas inflytande är längderna
över borgerlig vigsel under slutet av 1800-talet. Ar 1848 samlades
byborna i Kinnbäck till byabön i gästgivargården eller i några av
de andra gårdarna i byn. Folket läste i postillan, sjöng och bad
böner.
von Schubert skriver i sin reseberättelse att byborna

”är förenade i kärlek och fromhet och till och med krogen tjä
nar inte till helgdagens vanhelgande utan till dess helgelse”.
Ibland var det gästgivaren som läste, ibland hans hustru och ibland
någon annan.349 (Se vidare om gästgivargården i Kinnbäck under
kapitlet om gästgivargårdarna).
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Föreningar
Den första föreningen som bildades i socknen var en nykterhets
förening av Svenska nykterhetssällskapet. Pådrivare till föreningen
var kyrkoherde Nils Nordlander.
Abraham Hseggström fattade beslutet att inte dricka mera den 17
februari 1839, eftersom Gud hade varit nådig mot honom och öpp
nat en utsikt att kunna försörja sig och bli kvar på Johannestorp
genom det goda pris för pottaskan som han fått av brukspatronen
Erik Lindemark vid Ytterstfors glasbruk. Han skriver:

”Herren ware min hjelp i bepröfwelsens stund, att jag må
blifva denna föresats trogen uti min återstående lefnad.”
Den 11 augusti 1839 gick Hæggstrôm in till sin vän färgaren
August Reinius efter högmässan. Reinius ville bjuda på bränn
vin, men Hseggström bad att Reinius aldrig mera skulle bjuda på
brännvin, och föreslog att även Reinius skulle avsäga sig bruket
av brännvin. Reinius svarade: ”aldrig!” Hseggström förutsade att
inom tio år skulle en nykterhetsförening vara bildad i socknen.

”Detta emotsåg han med hånlöje, förkunnade härvid att
brukspatron Forssell i Urne skull börja dermed genast,
emedan han nu adresserat hit till Skellefteå 10.000 kannor
Brännvin; hvad skall icke det hafva för elak werkan på den
goda reformen, som Herr Hofpredikanten Nordlander sökt
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stifta genom de förnämsta Handlandes i Skellefteå ingångna
förbindelse att ej hemtaga och afyttra denna farliga tvahra.”
Hceggström säger: . ”Ja, Gud förhjelpe oss från detta lands
plågoris! Hvad mig angår har jag föresatt mig uti allt hvad
jag kan werka, söka och gifwa upplysning åt allmänheten att
denne hellvetiske dryck bör af hvarje förnuftig menniske und
flys och afsägas”.350
År 1894 bildades Bureå absoluta nykterhetsförening. Några dagar
senare höll inspektor Hällström ett föredrag i Bureå skolhus.351
(Se vidare om nykterhetens starka ställning bland det lägre borgerskapet i staden under kapitlet ”Skellefteå blir stad” samt hur en
enskild person blir omvänd till nykterist i kapitlet ”Sociala relatio
ner”).
År 1881 fanns Skellefteå segelsällskap, som en söndag i början av
juli gjorde sin första segeltur, som gick till Rönnskär.352
SKARPSKYTTERÖRELSEN
Skarpskytterörelsen föddes i Sverige på 1860-talet, och bakgrun
den var de stämningar som rådde i landet och i hela Europa efter
Krimkriget. De första föreningarna bildades i Stockholm och
Göteborg år 1860 och hade förebilder i utlandet. Sveriges försvar
ansågs för svagt, och försvarsviljan upplevdes som dålig. Rörel
sen var militärt organiserad, och medlemmarna bar uniform och
genomförde övningar i skytte, exercis, marsch m.m. i en glad och
kamratlig anda. Rörelsen nådde sin höjdpunkt 1867 med drygt
40 000 medlemmar i 304 föreningar, men minskade sedan i bety
delse. Efter 1880 antog rörelsen alltmer civila former och övergick
i skytterörelsen. Följande skildring bygger i huvudsak på Germund
Renhorns skrift Skellefteå skyttegille 1863-1938.
Redan 1861 fanns planer på att bilda Skellefteå skyttegille i Skel
lefteå stad. Planerna var aktuella fram till i juli 1863, då två kor
pralskap av frivilliga skarpskyttar bildades i byarna Gummark och
Ragvaldsträsk. Initiativtagaren var folkskolläraren C.E. Hjelm i
Gummark, och i början hade de två korpralskapen 65 medlemmar.
Man tillsatte styrelse, antog instruktör och bildade kassa, samt
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kom nästan genast i gång med exercisövningar och skjutövningar.
Föreningen hoppades få en del gevär från staten, men skulle själva
skaffa resterande gevär, liksom ammunition och avlöning till en
instruktör.
Söndagen den 26 augusti höll föreningen sin första övning hos bon
den August Normark i Gummarksnoret. Övningen pågick mellan
klockan 17 och 21 och omfattade exercis. Sedan tågade mannarna
hem, och vid avskedet utropades ett trefaldigt hurra för förening
ens ”snara och allmänna” utvidgning på orten.
Nu kom Skellefteå skyttegille till skott, och den 25 juli organiserade
man sig som en skarpskytteförening. Föreningen fick 28 medlem
mar vid starten, och i staden bildades ett korpralskap. Föreningen
bjöd även in andra korpralskap att ansluta sig till föreningen. Det
märkliga är att Skellefteå skyttegille har en kassabok som omfat
tar 1862, så föreningen måste ha haft verksamhet och ekonomi,
trots att föreningen inte var riktigt bildad ännu. I augusti 1863
hade föreningen en skjutbana norr om första komministergården
på Prästbordet. Där höll man på att uppföra en skyttepaviljong. På
ett möte som hölls på skjutbanan i augusti anslöt sig korpralska
pen från Gummark och Ragvaldsträsk samt Ytterstfors skarpskyt-

Foto 76. Skellefteå skarpskyttekår framför landskyrkan. Slutet av 1860-talet.
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teförening till Skellefteå skarpskytteföring, och en centralstyrelse
bildades.
Medlemmarna i skarpskytteföreningen fick en stor förmån, genom
att de slapp delta i de årliga beväringsmötena på Gumboda hed.
Under 1864 hade föreningen övning i bajonettfäktning i stads
husets övre våning. Skarpskytteföreningens korpralskap i staden
hade en egen sångavdelning, som träffades i elementarskolans sal i
stadshuset varje onsdagsafton klockan 18. Den stod under ledning
av organisten Johan Eric Löfgren. Under slutet av 1864 började
man bilda en musikkår, och en instruktör rekvirerades från Piteå.
De dyrbara mässingsinstrumenten kom till Skellefteå med ångbåt.
Den 18 maj 1864 gjorde de två korpralskapen vid Skellefteå stad
en utflykt till Ur sviken:

Af de inom staden och dess närmaste granskap warande
twenne korporalskapen af friwilliga Skarpskyttar företogs
annandag pingst en utflygt till den 1 Vt mil härifrån belägna
Urswiken. Kl half 11 f.m. anlände truppen till Bergsbyn der
halt gjordes och hwarefter gudstjenst förrrättades av Collega
Scholae Forssgren. Sedan några glas öl bliwit tömda fortsat
tes marschen omedelbart till Urswiken. Här intogs hos stäl
lets égaré, Herr Jacobson en enkel och stärkande middag.
Korpsens sångareafdelning utförde flera fosterländska sånger,
hwarefter, under tillopp af en talrik skara åskådare företogs
åtskilliga exercisöfningar. Under afsjungande av Björneborgarnes marsch anträddes återtåget kl. 4 eftm. Vid Bergsbyn
gjordes nu ånyo halt, men haltet gällde denna gången en på
stället boende gammal krigare, Sergeant Rönlund, en af de få
härstädes qwarlefwande veteranerna fr. 1808-1809 års fält
tåg. Wid den åldriges hydda kommenderades till parad. Med
blottat hufwud utträdde nu den ännu krye och manhaftige
sjuttioåringen, som af skarpskyttar ne helsades med skyldrat
gewär och ett ljudeligt hurra. Skarpskyttecorpsens Instruktör
och tillfällige befälhafware, f.d. Fanjunkaren Schönfeldt fram
trädde härefter och å korpsens vägnar inkallade den gamle
krigsbussen till Hedersledamot i Skellefteå skarpskyttecorps.
I få men kraftfulla ord tackade den grånade Martissonen för
den honom bewisade utmärkelsen, hwarjemte han tillkän-
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nagaf sin glädje och tillfredsställelse öfwer skarpskytteidéen
i allmänhet samt sin belåtenhet med Skellefteå-”guttarne” i
synnerhet. Gubben, uppiggad af ”wapenglansen” och de fris
ka wiljorna kommenderade nu med ljudande malmstämma
”skyldra gewärr” och ”i armen gewärr”, hwarefter ett dånan
de hurra uppstämdes af skarpskyttarne som härefter afmarscherade, samt inträffade och åtskiljdes på samlingsstället kl.
7 eftm.
Samma år uppvaktade skarpskyttekåren komminister Mallmin på
hans åttioårsdag. I Skellefteå nya tidning berättades att i en del
församlingar motarbetades skarpskytterörelsen av präster, men
det var inte fallet i Skellefteå. Den 6 maj anordnades en skarpskyttebal, som inbringade 32 riksdaler till kassan. I juni samma
år hade föreningen 245 medlemmar, som fördelade sig på följande
underavdelningar :
Stammen till 1 :a kompaniet i staden och dess grannskap 40 man
Stammen till 2:a kompaniet i Gummark 30, i Ragvaldsträsk 22 tillsammans 52 man
Stammen till 3:e kompaniet i Ytterstfors 27 man
Stammen till 4:e kompaniet i Bureå 18, i Burvik 11 tillsammans 29 man
Stammen till 5:e kompaniet i Skråmträsk 40, i Klutmark 11 tillsammans 51 man
Stammen till 6:e kompaniet i Falmark 24, i Hjoggböle 22 tillsammans 46 man.

Föreningen var indelad i korpralskap som omfattade 20-25 man,
som skulle utse en korpral och en vice korpral. Fyra korpralskap
bildade ett kompani, och de som ingick i kompaniet skulle utse
kompanichef och vice kompanichef. Kompanierna bildade tillsam
mans en bataljon. Bataljonschefen, som hade titeln överbefälha
vare, utsågs av Kungl. Maj:t på en tid av tre år. Under hösten 1864
hade föreningen sin skjutbana vid Stomänget och Klockarberget på
Prästbordet, troligen samma plats som nyttjades 1863. I juli 1864
företogs en utflykt till Ytterstfors bruk:

En del af skarpsky ttekårens första kompani gjorde sistlidne
Lördagsafton, under befäl av dess chef Herr Schönfeldt,
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en längre utflykt till det wid Ytterstforss bruk och sågverk
boende tredje kompaniet. Före afmarschen öfwerlemnades
till instruktörerne, Herrar Schönfeldt och Nyström, presenter,
subskriberade inom kompaniet, bestående av en sabel med
gebäng till den förre och en urkedja af guld till den senare.
Derefter avmarscherade truppen.
Efter ett par timmars rast i Kåge, hwarest densamma blef
inbjuden på förfriskningar hos Inspektor Swensson, fortsat
tes marschen till de såkallade Ostwiks-fäbodarne, omkring en
half mil hitom Ytterstfors, der det bivakuerades, poster utsat
tes, matsäckarne anlitades och beqwäma sofplatser emellan
stenar och buskar utwaldes, men med sömn gick det klent, ty
skogen genljöd under den tvackra och milda natten af skrattsalwor och skämtsamma upptåg.
Framemot klockan half 5 rapporterades från posterna att
skogen hade ett wisst misstänksamt utseende och genast derefter hördes skott ifrån samma håll, ögonblickligt slogs larm
och alla rusade till gewären en jägarkedja utkastades på båda
sidor om wägen och man avancerade långsamt framåt.
Efter någon stund hördes signalhorn ljuda och straxt derpå
syntes en fientlig kedja, som efter en kort halt sakta började
retirera under wäl underhållen gewärseld. Snart syntes en
Parlamentär med hwit flagg, som emottogs på öfligt sätt,
och fredsunderhandlingar inleddes, men hwilka, likt Londonerkonferensen, ej ledde till något resultat, hwarföre striden
fortsattes, under en häftig stormmarsch togos ett par fångar,
hwilka afwäpnades, men som kort derefter befriade sig ur
fångenskapen genom flykt.
Wid bron öfwer Byske elf höllo Ytterstforssarne stånd, under
stödde af ett batteri på andra stranden, och då de anfallande
upptäckte att de hotades af ett bakhåll, läto de sina ”stolta
böljor lägga sig” gjorde af nödwändigheten en dygd, slöto
fred, och man fraterniserade snart på det hjertligaste. Efter
ett uppfriskande bad inbjöds gästfritt hela styrkan af Herr
Brukspatron Klockhoff på frukost uti en för tillfället uppförd
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särdeles trewlig paviljong, täckt med löf och granris, och från
hwars tak swenska flaggan swajade.
Efter slutad frokost hölls chorum, hwarpå en del sökte hwilan under det andra bewistade gudstjensten i brukskyrkan.
Wid tolftiden inträffade på stället skarpskyttekårens öfwerbefälhafware, Herr Löjtnant Uggla, under hwars befäl i IVi
timmars tid företogos öfningar, bestående af bataljonsexercis
samt kedjerörelser, under tillopp af en ganska stor samling
åskådare, tills hela styrkan åter af Herr Brukspatron Klockhoff inbjöds på middag. Efter middagens slut och en stunds
hwila, under hwilken tid åtskilliga fosterländska sånger utför
des, såwäl af första som tredje kompaniens sångare, kallades
alla till de fyllda glasen, hwarpå Herr Klockhoff föreslog en
skål för fosterlandet och skarpskytteidéen, skildrande i ett
gripande tal nödwändigheten att i tid rusta sig till förswar,
hoppades att wi ej skulle dela Danmarks öde o.s.w.
Sedan en tacksägelseskål för bewisad gästfrihet och wälwilja
utbringats, slogs ställning, och återmarschen anträddes och
fortsattes - efter en kort rast i Kåge hos Herr Kapten Conradson, som wälwilligt inbjöd truppen tömma några glas - tills
kl. half 12 på natten, då alla woro hemma, trötta men särde
les belåtna med den angenämt tillbragta dagen.
År 1865 fick föreningen 320 riksdaler från staten för att avlöna
instruktörer, 43 riksdaler för att köpa skarp ammunition och 78
riksdaler och 83 öre till målskjutningspengar. Föreningen hade
tidigare lånat 300 gevär från kronan, och nu beviljades en förläng
ning av lånet på tre år samt ett nytt lån av 200 gevär. I maj 1865
hade skarpskytteföreningarna i Västerbotten följande aktiva med
lemmar:
Skellefteå förening

399

Burträsk

119

Bygdeå

37

Umeå

162

Summa

717
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År 1866 skickade föreningen skyttarna V. Ågren och S. Hedström
från Ragvaldsträsk till Stockholm på några stora skjutningar som
pågick under sex dagar. Bägge skyttarna vann bronsmedaljer.
Patron Johan Marklund vid Bureå sågverk hade ett stort intresse
för skarpskytterörelsen. Vid en övning som hölls för 70 skarp
skyttar i södra socknen bjöd han hela styrkan på middag. Innan
truppen avmarscherade bjöds skyttarna ytterligare på några glas
punsch.
Efter 1867 svalnade den största entusiasmen inom föreningen. År
1868 hade föreningen på sin skjutbana målskjutning där det gällde
att på 600 fots avstånd (175 meter) skjuta fem skott mot en tioringad tavla. Segraren, som var N.O. Hedström i Ragvaldsträsk,
segrade med 41 poäng och fick som pris 25 riksdaler. De nio bästa
skyttarna fick pris som delades ut på torget i Skellefteå stad. Dess
utom delades 24 exercisgevär ut till dem som hamnat på följande
platser. Totalt delades 102 riksdaler ut till de nio första skyttarna.
År 1885 hade Skellefteå skarpskytteförening 488 aktiva medlem
mar som fördelade sig på följande kompanier:
1. Skellefteå stad med omnejd

62 man

2. Ragvaldsträsk, Gummark, Gärdsmark
3. Kåge, Ersmark, Kusmark

121 man
73 man

4. Medie o. Myckle byar (huvudsakligen)
5. Hjoggböle, Falmark och Bureå

203 man
29 man

Nu var Byske en egen kommun, vilket innebar att Ytterstfors skarp
skytteförening inte längre ingick i Skellefteåföreningen. År 1886
beslutade man att ombilda föreningen till Skellefteå skyttegille,
som hädanefter endast hade målskjutning på programmet. Vid ett
sammanträde i Skellefteå 1893 bildades Västerbottens skytteförbund, där Skellefteå, Byske och Lövångers skytteföreningar ingick.
Ordförande blev jägmästaren Frans Oscar Bremberg i Skellefteå.
Skjutbanorna har legat på flera olika platser. Åtminstone från 1883
till 1894 låg skjutbanan vid Falkträskets östra ände, 1894-1899 på
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Morön, och senare flyttades den till norra sluttningen av Klockarberget där den fanns kvar till 1964. Dessutom fanns det sju min
dre skjutbanor vid kompanierna. En av skjutbanorna låg vid Noret
intill Gummark och färdigställdes 1902. En annan skjutbana fanns
möjligen vid Skyttebrännan i Medie. Vid sekelskiftet började mausergevären ersätta de gamla bössorna, och järntavlorna ersattes
av papptavlor. På järntavlorna brukade man rita upp cirklar med
krita och när skotten träffade tavlan uppstod ett sjungande ljud.
I slutet av 1890-talet fanns en skytteförening i Kåge, möjligen var
det gamla kompaniet av Skellefteå skarpskytteförening nu en egen
förening.
Det är intressant att se hur traditionerna från skarpskytterörelsens
dagar levat kvar i byn Gummark. Skyttet fanns kvar som idrott
fram till 1960-talet, och bybor nådde framgångar på skjutbanor
na, bland annat Gideon Lundqvist i Gummark som blev svensk
mästare 1958 och 1962.
Skellefteå skarpskytteförening, som ombildades till Skellefteå skyt
tegille, är troligen den äldsta idrottsföreningen i Västerbotten och
kanske i hela Norrland med sina 142 år.
SKELLEFTEÅ SÖDRA ARBETARFÖRENING
Skellefteå södra arbetarförening bildades 1866, och initiativtagare
och ledande kraft var folkskolläraren Carl Erik Hjelm i Gummark.
Föreningen var ett kooperativt företag med handel som främsta
uppgift. Föreningen var en sammanslutning mellan småbönder
och mindre hantverkare i staden och socknen. På 1880-talet köpte
arbetarföreningen en tomt på Strandgatan i Skellefteå där man
hade sin affär. Särskilt landsbygdens lantbrukare for ”nea fören
inga” för att handla.
Föreningen köpte 1886 Bastukvarnen i Orrbyströmmen vid Stämningsgården som var ombyggd till vadmalsstamp. Herr P A Wiklund tycks ha genomfört köpet för deras räkning. Föreningen drev
vadmalsstampen vidare. År 1895 finns kvarnen med på Carl Fran
kes foto från Orrbyströmmen. Den är en avlång timmerbyggnad
där ena gaveln vetter ut mot forsen.
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Livscykeln
BARNAFÖDANDE
Den 21 februari 1843 föddes ett barn till Jonas Fredrik Stenmark
och Maria Forsberg i Yttervik som fick namnet Fredrik. Vid för
lossningen anlitades barnmorskan Skog i Kyrkostaden. Hon hette
Anna Larsdotter Holmbom (1808-1881), och var gift med sockens
komakaren Johan Matsson Skog som var inflyttad från Mårtensboda i Lövångers socken och tog sitt namn efter byns dialektala
namn Skogen. Hon fick betalt med 40 skilling. Vid förlossningen
biträdde Rosengrens hustru från Innervik, och hon fick 12 skilling
i betalning. Rosengrens hustru var Lovisa Eriksdotter (1786-1851),
som var gift med avskedade soldaten Olof Jakobsson Rosengren.
Sonen Fredrik och föräldrarna fick skjuts av Jonas Fredriks bror
Gustaf Bergmark till kyrkstaden för dop. Gustaf Bergmark fick
21 skilling och fyra runstycken för besväret. Samma dag döptes
Fredrik av komminister Magnus Hultin, som betalades med åtta
skilling. Den 6 mars köpte Jonas Fredrik Stenmark torskmos och
penselsaft (lösning av borax, vatten och honung som användes mot
muntorsk) till sonen Fredrik för två skilling och åtta runstycken.
Den 16 april skulle Maria Forsberg kyrktagas efter dopet. För
detta betalades åtta skilling till kyrkan.
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KONFIRMATION
Den 8 april 1837 åkte Abraham Hæggstrôm ner till kyrkan för
att lyssna på konfirmanderna. Sonen Carl Hæggstrôm (1819-1881)
gick och läste för prästen när han var 18 år gammal. På söndagen
tog barnen nattvarden för första gången och Abraham Hæggstrôm
skrev:

”reste också ner till kyrkan och öfvervar Barnens Nattvards
gång, hvaribland son Carl för första gången deltog med Jesu
nåd. Herren styrke och bevare Honom i alla lifvets öden!”
(Se även i kapitlet ”Läseriet” om nyläsares konfirmationsläsning).
FRIERIER
Seden med nattfrierier praktiserades allmänt ännu under 1890talet. Den förekom både ute i byarna och i kyrkstaden. Nattfrieri
erna i Skelleftebygden har skildrats av Ragnar Jirlow. Ungdomarna
kunde börja med nattfrierierna när de var ”halvtjölingar”, det vill
säga från konfirmationsåldern till tjuguårsåldern, men vanligtvis
började de nattliga besöken i tjuguårsåldern. Nattfrierierna försig
gick på lördags- och söndagskvällarna, och ynglingarna följdes i
regel åt, ibland två och ibland en hel flock. När flickan var giftasvuxen, brukade modern skaffa henne ett eget rum, så att hon
kunde ta emot nattliga besök. Först hörde sig friaren för, så att inte
någon konkurrent var på plats och sedan drog han sin friarramsa,
som kallades ”frejarvisa” eller ”språkarvisa”. Friaren ville att
flickan skulle öppna dörren och lyckades detta gick han in, ibland
med sällskap av en kamrat som sedan avlägsnade sig. Paret lade
sig sedan i sängen och flickan var iförd en ”komisängströja”, en vit
tröja med långa ärmar och pojken tog av sig skor, rock och väst. I
sängen bjöd friaren på något gott, och till detta anspelar talesät
tet ”spräint å frej (springa och fria) å ha swårtgotta (svartgott =
lakrits) in i vantom”. Nattfrierierna hade en oskyldig karaktär, vil
ket den låga andelen utomäktenskapliga barn vittnade om. Jirlow
tolkar friarramsorna som en ung företeelse, eftersom de hade en så
begränsad geografisk utbredning samt att de var inbördes besläk
tade och skäligen moderna till språk och innehåll.353
Greta Dahlkvist skriver i sin dagbok om när olika personer friade
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för första gången. Hennes bror Johan Viktor, som var född 1864
i Storkågeträsk, friade för första gången natten mellan lördag och
söndag den 12-13 september 1891. Han låg över hos Teresia hos
Rånings-Nisch.
GIFTERMÅL
Vid ett bröllop 1811 hölls bröllopet av brudgummen som bodde i
Medie. Istället fick bruden av sin far, som var nämndeman i Myckle, bland annat en bibel, ett väggur med fodral, en målad finnsläde
och en brännvinspanna med alla tillbehör.
Zachris Wilhelm Burlin, som var född i Åbyn i Burträsk socken,
gifte sig den 19 februari 1867. Han skrev ett brev den 5 januari och
bjöd in sina kusiner Anton, Zackarias och deras systrar att komma
till Svedjan i Gammelbyn den 21 januari. Bröllopet skulle hållas
den 22 januari. Burlin, vars far var skollärare och torpare, skrev
att han fått en rik och hygglig bondflicka från Bygdeträsk. Första
lysningen ägde rum den 27 januari och vigseln den 19 februari.354
Bonden Erik Perssons i Brattjärn dotter Lisa Fredrika, som var född
den 21 november 1849, gifte sig 12 oktober 1871 med bonden Per
Ersson i Daglösten, som var 10 år äldre än henne. I bröllopsgåva
fick hon av föräldrarna 110 riksdaler. Som hjälp till bröllopet fick
hon 22 skålpund smör, fyra får, foder för några hästar, två dynor,
en chiffonjé, en dragsäng, ett dunbolster som vägde 20 skålpund,
en ko samt ett får. Lisa Fredrika Ersdotter dog den 3 december
1872.
Lisa Fredrikas syster Margareta Gustava, som var född den 1 juli
1848, gifte sig den 8 november 1877 med bonden Jonas Andersson
i Holmsvattnet. Hon fick 110 kronor i bröllopsgåva av föräldrar
na. Till ett litet lysningskalas fick hon tio kronor, och vidare fick
hon 22 skålpund smör, 26 skålpund fläsk, tre får, en chiffonjé, en
dragsäng, ett dunbolster som vägde 20 skålpund, två kuddar som
vägde åtta skålpund vardera, en fäll, ett lakan, ett sängförhänge
samt en ko.
Brodern Johan, som var född 7 september 1851, gifte sig den 23
november 1882 med Anna Margareta Persdotter från Hökmark.
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Johan Eriksson fick av sin mor 110 riksdaler i bröllopsgåva, och
vidare 22 skålpund smör, 26 skålpund fläsk, tre får samt en kalv
som värderades till tio kronor. Familjen bodde i Brattjärn till 1891,
men flyttade då till Daglösten där man hade ett jordbruk.
DÖDSFALL

Abraham Hæggstrôm var bjuden till handelsmannen Erik Bränn
ströms gravöl i Kåge söndagen den 25 november 1838.
”Bevistade Eric Brändströms graföl hos T. Clausen var myck
et bättre som Bondfolk och stark tractering erhölts, för min
del gick jag hem före qwällen.”
August Öhlund på Norrböle köpte den 11 februari 1884 in varor
till ett gravöl, och inköpen slutade på 122 kronor och 87 öre. Grav
ölet var efter Öhlunds svåger, förre kyrkvärden Johan Gabrielsson
Nyberg (1812-1884), som dog den 7 februari 1884. Nyberg som
tidigare ägt gården som August Öhlund nu besatt var födorådstagare hos Öhlund. En punkt i födorådskontraktet gällde att Öhlund

Foto 77 Hjoggböles likvagn vid Ida Renströms begravning 1931.
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skulle ge honom en begravning ”efter ortens sed”. De varor som
Öhlund köpte in till gravölet var följande: 31 alnar gardiner, fem
skålpund smör, tre skålpund russin, två skålpund nypon, fem skål
pund plommon, 15 skålpund socker, ett och ett halvt lod saffran,
pomeransskal och kanel, nejlikor och peppar, ett skålpund söt
mandel, ett halvt skålpund bittermandel samt fänkål, en kanna
sirap, en säck rågsiktmjöl, tio skålpund kaffe, tio skålpund socker,
30 skålpund smör, vetemjöl, fyra skålpund ansjovis, två skålpund
mesost, två skålpund kumminost, två kannor sherry, ett halvt lod
saffran, två lispund vetemjöl samt sju skålpund socker.
Om föräldrar som hade omyndiga barn avled, skulle häradsrät
ten utse en förmyndare som skulle bevaka barnens arvsrättigheter.
Nils Johansson på Ytterursviken 4 avled 1827, och till förmyndare
utsågs Erik Lundström i Tuvan. När Nils Johansson avled, hade
han just hunnit sälja hemmanet till äldste sonen Johan Petter Wik
ström för 700 riksdaler riksgälds, och köparen skulle även betala
de skulder som Nils Johansson haft. Vid bouppteckningen anmälde
Erik Lundström missnöje över köpesummans storlek, men bouppteckningsmannen hänvisade Erik Lundström till häradsrätten.
När målet togs upp av domstolen, blev utfallet att Johan Petter
Wikström skulle redovisa allt material till Erik Lundström. Par
terna träffades sedan, och Wikström redovisade köpebrevet samt
alla skulder som Nils Johansson hade haft och vilka Johan Petter
Wikström hade tagit på sig att betala. De skulder som Johan Pet
ter Wikström hade avbetalat uppgick till 512 riksdaler, 36 skilling
och sju runstycken. Skillnaden mellan köpesumman och skulderna
blev 177 riksdaler, 12 skilling och fyra runstycken. Sönerna Nils
och Jonas skulle vardera få 44 riksdaler, 14 skilling och fem run
stycken. Döttrar ärvde hälften av vad söner ärvde, och döttrarna
Greta Caisa och Stina Lisa skulle alltså få 22 riksdaler, 7 skilling
och fem runstycken vardera.
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Andra sociala relationer
ABRAHAM HÆGGSTRÔM OCH ANNA MARGARETA
RENHORN PÅ JOHANNESTORP
Sociala relationer är något som kan utläsas ur dagböcker. Abraham
Hæggstrôm på Johannestorp var en person som rörde sig mellan
de olika sociala grupperna. Han bodde också intill Prästbordet,
där de flesta av socknens tjänstemän, militärer, hantverkare, hand
lare och kyrkliga tjänare bodde. Abraham Hæggstrôm var född
i ett prästhem i Umeå och studerade på gymnasiet i staden, men
lämnade sedan den lärda banan och blev lanthandlare och senare
nybyggare. Han hade kontakter i de flesta sociala grupperingar.
En anledning till kontakterna i Skellefteås dåvarande societet kan
vara att hans hustru Anna Margareta Renhorn anordnade kalas
och bjudningar och var eftertraktad som kokerska. Hon fick ofta
besök av traktens societet. I augusti 1839 blev Abraham Hægg
strôm bjuden till handlare Mattias Steinwall i Kåge på bröllop, när
två av Steinwalls döttrar gifte sig med sjökaptener. Hæggstrôm
gav sig inte tid att åka, eftersom han blivit bjuden på grund av att
Anna Margareta skulle hjälpa till med kalaset. Hustrun och dot
tern Carolina hjälpte till med bröllopet, men blev snopna av den
dåliga betalningen. Carolina fick ingenting.
Familjen hade nära kontakt med häradshövdingen David Helleday,
som bodde på herrgården Stenbacka inom Stämningsgården. Abra
ham Hæggstrôm skötte jordbruket på Stenbacka, och fick behålla
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hälften av säden och höet. Han var en så kallad hälftenbrukare.
Den 13 augusti var Abraham, hustrun, en dotter och svägerskan
bjudna till Stenbacka där man dansade och ”undfägnades ganska
gott”. I maj 1839 besökte Abraham Hæggstrôm Hclleday angåen
de en stämning. Fru Helleday med modern Catharina Agata Aman
besökte fru Hæggstrôm i mars 1836. Den 1 augusti 1838 fick
familjen Hæggstrôm en stor ära genom att bli bjudna till David
Helleday för att vara fadder till hans dotter Josefina. Måndagen
den 11 november 1838 var Abraham Hæggstrôm bjuden på te på
Helledays avskedskalas. Abraham Hæggstrôm berättar att kalaset
var ”överflödigt” och där var mycket folk.

Foto 78. Häradshövding David
Helleday på Stenbacka. Foto:
August Roesler i Stockholm,
Forskningsarkivet i Umeå/
Landshövding Gustaf Lorentz
Munthes arkiv.

Abraham Hæggstrôms närmaste vän tycks ha varit färgaren August
Reinius på Brännan inom Prästbordet. Hæggstrôm besökte honom
ofta, och blev vanligen bjuden på toddy eller brännvin, ibland till
sammans med några andra personer. Ibland blir Hæggstrôm bju
den på middag. Efter det att Hæggstrôm blivit nykterhetsvän tycks
en brytning ske mellan männen. En annan familj som Hæggstrôms
hade god kontakt med var bonden Per Persson i Stämningsgården.
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På julafton 1837 kom Per Persson med hustru till Johannestorp,
och man roade sig med läsning och sång.
En viktig person för familjen på Johannestorp var Anna Marga
reta Renhorns syster Elisabeth Charlotta Forsslöf (1789-1858) som
hade varit gift med prosten Edvard Forsslöf i Sveg. Efter makens
död flyttade hon tillbaka till Skellefteå och bodde i moderns änkegård på Prästbordet. Elisabeth Charlotta bjöd ofta in familjen
Hæggstrôm på mat och lånade ut pengar.
Exempel på sociala kontakter:

Jöns Berglund på besök 6/5 -38, samtal om kimröksbränning.
Sågverksägaren och skepparen Eric Brännström. Carl Hceggström och syskon ditbjudna, endast Carl gick 7/1 -38. Abra
ham Hæggstrôm ditbjuden på namnsdagsfirande 18/5 -38.
Fru apotekare Dybr på besök hos fru Hæggstrôm 25/9 -37.
Maja Forsberg och Carolina Nordström på besök 26/8 -38,
skickade tillbaka tidningarna med dem.
Moster Elisabeth Charlotta Forsslöf, Prästbordet besöktes av
hela familjen Hæggstrôm 16/2 -36, småflickorna var här en
vecka från 17/1 -38. Abraham, hustrun och pigan 21/1 -38.
Forsslöf besökte AH 27/2 -38. AH åt middag hos F 4/3 -38.
AH besökte henne 27/5, 29/8 kom Forsslöf på besök, liksom
2/9 med pigan Maria. Gumman besökte svägerskan 16/9.
Dottern Majken hälsade på systern Hedda och goda vänner i
Piteå, 5/8 -37.
Nils Hedenström besökte Abraham Hæggstrôm 27/3 -36.
Fru Hedström besökte fru Hæggstrôm 14/3 -36.
Häradshövding David Helleday. Abraham, hustru, dotter och
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svägerska, dansades och undfägnades ganska gott, 13/8 -37,
besökte honom 9/5 -39 ang. stämning. Fru Helleday med mor
Catharina Agata Åman besökte fru Hceggström 27/3 -36.
Tullförvaltare Teodor Hoffstedts hustru 23/2 -36, 20/3 (med
son).
Handelsexpediten T. Janse Abraham och hustru ditbjudna på
kalas med dans 23/8 -37.
Gästgivare Lagerlöf, Abraham Hceggström med familj var ditbjuden men gick inte dit. 1/1 -38.
Fru Carolina Lindgren, hustru till skomakaren Lindgren, på
besök hos fru Hceggström 14/3 -36.
Torpare Anders Persson Lundström, Stämningsgården fick
besök av AH 17/2 -36,
Handlare Nils Petter Löfmark, Prästbordet (1787-1839) hela
familjen Hceggström på besök 16/2 -36, gravöl 2/5 -39.
Fanjunkare Moritz på besök och pantade 1835 och 1837 års
kronoutlagor 28/4 -38. Fru Moritz på besök hos fru Hcegg
ström 25/9 -39.
Bonden Per Persson i Stämningsgården på besök 28/3 -38,
10/6 besökte familjen Hceggström Per Persson och blev väl
undfägnade, Per Persson kom med hustru 12/5 -39.
Färgare August Reinius. Abraham, Carolina o svägerska
besökte honom 25/3 -36. Reinius med familj på besök 8/4 38. AH på besök 2/1 -38, 21/1 och 4/3 -38, 13/8.
Mamsell Renström, småflickorna besökte henne 6/1 -38.
Renström på besök 27/2 -38.
Överstelöjtnant Schildt och kapten Schildt och döttrar besö
ker fru Hceggström 25/9 -39.
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Secter Ström bjöd 29/9 AH till morgondagen.
Mademoiselle Westermark på besök med svägerskan 29/8 38.
Abraham och Anna Margareta till bonden Nils Wiklund i
Boviken, dagen efter även Carl och Olof 12-13/4 -38.
1/8 38. Abraham Hceggström blev bjuden att stå fadder till
häradshövding Helledays dotter Josefina.
Dottern Carolina hälsade på 15/8 -38. 21/8 med AH:s sväger
ska. (Carolina tillbaka till Piteå 22/8).
DRÄNGAR OCH PIGOR
Från 1833 var den 24 oktober början och slutet på arbetsåret för
drängar och pigor. Den 24 oktober 1891 flyttade Johan Dahlkvist
i Storkågeträsk till bonden Johan Nyström (Jani kallad) i byn där
han skulle tjäna dräng under det kommande året. Det var första
gången han skulle tjäna dräng. Hos grannen Anton flyttade dräng
en och pigan den 26 oktober. Den 24 oktober flyttade familjen
Dahlkvist från bryggstugan eller sommarstugan till vinterbosta
den.

Foto 79. Bränning av tjärdal i Äbyn, Byske.

FEST OCH NÖJEN
Ett festligt tillfälle var när en tjärdal var klar. Greta Dahlkvist i
Storkågeträsk skrev 1891 i sin dagbok att den 10 juli efter dagens
höslåtter klädde pojkarna i familjen om sig och for till Erik-Oll i
byn, där de skulle få sig ett rus, eftersom Erik-Oll hade burit ner
en tjärdal.
I byarna anordnade ungdomen dans på lördagskvällar. Lokalen
kunde vara en bryggstuga eller sommarstuga under vintern. Den
17 januari 1892 var Greta Dahlkvist på dans i Råning-Nischs
bryggstuga.
Byns unga män kunde även samlas hos en piga. Den 12 mars 1892
samlades flera unga män hos Olas-Gretas piga i Storkågeträsk.
De hade med sig dragspel och spelade, men pigan ville inte lyssna,
utan sade åt dem att de skulle packa sig iväg genast. Det slutade
med att Olas-Greta körde ut friarna.
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Några personporträtt
I detta kapitel presenteras några människoöden, där det tack vare
personhistoriskt källmaterial varit möjligt att teckna en fylligare
bild av dessa individers liv. Källorna består av så kallat mikrohistoriskt källmaterial, det vill säga dagböcker, räkenskapsböcker,
brev, gärdsarkiv m.m. Källorna har kompletterats med andra käll
material såsom kyrkarkiv, skattelängder m.m. Kapitlet får anses
visa vad mikrohistoriskt källmaterial kan ge till en bygds historia.
ANDERS OHLSSON (1810-1853) PÅ STRÖMSÖR OCH
SUNNANÅ
Anders Ohlsson (1810-1853), som var född i Eds församling i
Ångermanälvens dalgång, flyttade 1839 till Strömsör, där han var
bokhållare åt Nicanor Sandström. Han flyttade någon gång mel
lan 1843 och 1846 till Sunnanå, där han bodde till sin död 1853.1
1850 års mantalslängd tituleras han handlare.355
Den 7 oktober 1839 skriver Ohlssons husbonde, Nicanor Sand
ström från Piteå, där han är delägare i Prins Carls varv. Han ber
att Ohlsson ska komma dit för att hjälpa hans bror att göra upp
räkenskaper med kapten Paulsen som vill segla iväg.
År 1846 verkar Anders Ohlsson själv arbeta som handelsman.
Den 6 juni samma år upprättade han i Skellefteå ett kontrakt med
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den åländske skepparen Mats Lemqvist att med dennes fartyg
Buffeloxen skeppa sparrar från Tällholmens hamn och Bråttberget i Yttervik till Flensburg, som då låg i södra Danmark. Priset
utgjorde nio skilling riksgälds per svensk kubikfot med fem pro
cents påslag för cabotage, det vill säga kustfart. Halva och fjär
dedels tumtal på sparrarnas tjocklek togs inte upp, och inte heller
halv- och kvartsalnar. Spiror, sparrar eller bräder skulle lastas på
längden. I ett brev till Ohlsson den 6 juni framgår att han tycks
ha tullförvaltaren Lars Petter Granberg som kompanjon, och en
person Bergman som hade kommit till Kåge skulle fortsätta till
Yttervik för att delta i lastningen.

Foto 80. Tullinspektor Lars Petter Granberg
som var kompanjon med Anders Ohlsson
bodde i Stämningsgården på en gård som
han gav namnet Granbacka. Huset finns
kvar, och en gata i Stämningsgården heter
idag Granbackavägen som ett minne av
gården. Foto: C. Mazer i Stockholm,
Forskningsarkivet i Umeå/Landshövding
Gustaf Lorentz Munthes arkiv.

Den 30 juni 1846 fick Jonas Stenmark i Yttervik betalt av handels
mannen Jonas Wiksten i samma by för sparrar vid Bråttberget.
Han fick 13 riksdaler och 16 skilling. Det kan möjligen röra sig om
en del av partiet sparrar som med Buffeloxen gick till Flensburg.
I maj 1846 erhöll Anders Ohlsson från C.G. Löthman i S:t Peters
burg, ett brev där han meddelade priserna på svarta skinn i den
ryska huvudstaden. Skinnen kostade en rubel och 20 kopek, och
det fanns ett parti på 200 skinn att tillgå. Eftersom skinnförråden
ännu inte anlänt från södra Ryssland, var det svårt att bestämma
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de egentliga priserna. Tydligen undersökte Anders Ohlsson förut
sättningarna att köpa skinn från Ryssland.
Redan den 8 augusti 1840 skrev Anders Ohlsson i Ratans hamn
kontrakt med skepparen C.H. Nordin från Hammarlands socken
i Åbo och Björneborgs län. Skonerten Frans om 100 läster skulle
lasta en trälast i Piteå, och virket skulle lastas både under däck och
på däck. Fartyget skulle avgå till Lübeck och möjligen till någon
dansk plats. Fraktsatsen var fyra riksdaler 36 skilling riksgälds
till Lübeck och till Danmark fem riksdaler riksgälds per tolft i tre
tums sju alnars ”qter” (kvarter?) beräkning i engelskt mått, och fem
procents påslag för cabotage, dvs. kustfart. Anders Ohlsson skulle
inom 24 löpande arbetsdagar lasta och lossa lasten samt, efter att
lasten var levererad, betala frakten enligt fraktsedelns innehåll.
NILS WIKSTRÖM (1806-1883) I URSVIKEN, STOCKHOLM
OCH SKELLEFTEÅ STAD
En person som skrev några brev till Anders Ohlsson är Nils Wik
ström (1806-1883). Han var född i Ursviken, och flyttade 1826 till
Stockholm där han blev skomakarmästare. År 1845 hade han i
Skellefteå en viss handelsverksamhet som hans bror Johan Petter
Wikström tog hand om. Brodern var bonde på hemgården och
blev senare kronolots. År 1848 flyttade Nils Wikström tillbaka till
Skellefteå och bosatte sig i gården Skatbo på Kyrkobordet där han
bedrev handel. År 1852 köpte han tomten 97 i hörnet Köpmanga
tan och Strandgatan, och han flyttade till staden 1854. Han gick
i konkurs 1860, och efter några kortvariga ägare gick fastigheten
över till postmästare Anders Höijer som flyttade in till staden från
Degerbyn.
Nils Wikström kallades av skellefteborna för Björkveds-Wikström
och Snus-Wikström, eftersom han hade en snusdosa med silverlock
som han alltid snurrade mellan sina fingrar. Nils Wikström gifte sig
1846 med Charlotta Wahlberg f. Nordström (1815-1858) som tidi
gare var gift med svarvarmästaren Olof Wahlberg i Stockholm och
med honom hade barnen Axel Wahlberg f. 1843 som flyttade till
Piteå 1861 samt Olof Wahlberg (1845-1900) som blev bokhållare
hos brukspatron Forssell i Sävar, medhjälpare till förvaltare Johan
Theodor Bernadotte Sidén d.ä. vid Klemensnäs sågverk, handlare,
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disponent vid Klemensnäs sågverk samt engelsk vicekonsul. Nils
Wikström och Charlotta fick barnen Charlotta (1847-1928) som
hade en modeaffär i Skellefteå och var den första kvinnan i stads
fullmäktige i Skellefteå, gift med Johan Theodor Bernadotte Sidén
d.y. som var förvaltare på Klemensnäs sågverk, Nils f. 1849 som
var sjöman och hamnade 1894 i boken över obefintliga, ett död
fött barn 1851, Syster Karolina (1852-1932) som hade modehandel
i Skellefteå men kom på obestånd och 1900 flyttade till Umeå där
hon bedrev modeaffär, Seth (1854-1860), samt Johan f. 1856 som
1873 hamnade i boken över obefintliga, men som senare blev han
delsman i Umeå. Charlotta Wikström hade åkt till Stockholm med
Johan Hällbergs fartyg Johan och lärde sig till modehandlerska.
I Skellefteå startade hon modehandel, men efter giftermålet med
Sidén övertog Syster Karolina affären. Men efter det att systern
kom på obestånd tog Charlotta på nytt över affären som sedan
övertogs av dottern Anna Sidén.356

Foto 81. Wikströms fastighet på Strandgatan som var lokal för Skellefteås
första telegraf 1857 och sedan inrymde det första postkontoret i staden.
Bilden visar rivningen av gamla posthuset ”Forsbergska gården” i kvarteret
Gladan, Strandgatan/Köpmangatan i november 1958.
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Den 10 mars 1845 skriver handelsmannen Nils Wikström ett brev
från Stockholm till Anders Ohlsson. Han är sedan fastlagssönda
gen på besök i huvudstaden dit han kommit med släde, men nu
hade slädföret försvunnit så han kunde inte ta sig därifrån. Han
fick nu vänta tills isen gick upp, så att det med ångbåt gick att ta
sig ut till Östersjön och vidare upp till Härnösand. Nils Wikström
hade i uppdrag att sälja Anders Ohlssons päls, men det hade inte
lyckats. Wikström hade tagit emot en fordran som Anders Ohlsson
hade hos körsnär Meketa, men Ohlsson hade inte någon ränta.
Wikström omtalade att ”frun”, kanske den person där Wikström
bor, hade löfte om en eller flera renstekar från Ohlsson, men Wik
ström hade svarat att kommunikationerna inte tillät detta för stun
den. Wikström bad att få uppgift om priserna för bjälkar, sparrar, plank och bräder, samt om sådana produkter gick att köpa
i Skellefteå. Nils Wikström ville även veta priser på varor för att
se vilka varor som kunde föras upp med första fartyget på våren.
I Stockholm rådde en stillhet i affärslivet, och väderleken skulle
avgöra priserna på spannmål och brännvin. Det verkade som att
Wikströms bror höll reda på hans varulager i Skellefteå. Nils Wik
ström ville veta om Anders Ohlsson hade sänt ett sidenpaket till
Arnäs. Han ville även veta arbetslönen i Skellefteå för bjälkhuggning och om arbetet betalades per styck, per aln eller efter kubik.
Detta behövde han veta innan han skrev kontrakt med arbetsfolk.
Wikström tänkte besöka fler skogstrakter i Arnäs och Grundsunda
som han eventuellt tänkte köpa.
Den 20 januari 1846 sade Nils Wikström i ett brev att han använ
de sig av en resande från Piteå, herr F.H. Hedén för att meddela
Anders Ohlsson att det inte fanns någon köpare till hans skjuts
skinnpäls. Han kände till tre andra som försökt sälja en liknande
utan att lyckas. Wikström hade även annonserat i tidningarna för
två riksdaler riksgälds, men med samma resultat. Om Hedén hade
kunnat, skulle han ha tagit med sig pälsen, men det gick inte efter
som han var överhopad av skickningar.
Den 23 oktober 1846 skrev Nils Wikström från Näske by i Nätra
socken i Ångermanland. Nils Wikström berättade att han med sin
familj hade rest från Stockholm på en roslagsskuta, åtta dagar efter
det att Anders Ohlsson lämnade huvudstaden. De kom till Näske
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by den 8 oktober, där hade Wikström hyrt ett snyggt hus, kon
torsbyggnaden hos änkefru Sundström. Wikström köpte en skogs
trakt med vacker furuskog av Brynge byamän i Sidensjö socken
för 1 000 riksdaler riksgälds. Wikström beräknade att 4 000 träd
kunde användas till bjälkar. Platsen låg två mil från lastageplatsen
i Docksta.
I ett nytt brev daterat den 5 november tackade Nils Wikström för
brevet med de upplysningar han hade begärt. Han ville även att
Anders Ohlsson skulle skicka sidenpaketet. Deras gemensamma vän
Carl Johan Lundström skulle i dagarna resa från Piteå till Umeå,
och han skulle kanske kunna ta med paketet och sedan vidarebe
fordra det till prästgården i Arnäs. Anders Ohlsson kunde, om han
nu inte redan hade skickat paketet, slå in det väl och skriva Arnäs
prästgård och adressera till handlare Jon Nordin i Norra Älvnäs.
Wikström ville sedan veta när det sändes. Wikström höll på med
underhandlingar om ett parti sparrar, varav en del kunde bli bjäl
kar med storleken 11 till 12 tum och längd i proportion därefter.
Cirka en tredjedel skulle vara i gran, och Wikström ville nu veta
om gransparrar kunde säljas till utlandet. Nils Wikström undrade
även om Anders Ohlsson i förväg kunde sälja en last sparrar till
godtagbart pris, och då skulle Ohlssons förtjänst bli två procent.
Nils Wikström ville även veta fottalet för en större skutlast eller
hur många sparrar en ordinär skuta rymde. Han ville även veta
vilka dimensioner som var mest begärliga samt om gransparrar
kunde finna tyska köpare. Nils Wikström hade även skrivit till sin
bror och bett denne ta kontakt med Anders Ohlsson för bistånd
att sälja en del kvarvarande saker på auktion. Wikström ville nu
veta om Anders Ohlsson träffat honom.
I den Wikströmska släkten finns bevarade några brev från Nils
Wikström till brodern Johan Petter. I ett brev från den 14 decem
ber 1839 föreslog Nils Wikström att deras systrar Margareta
och Christina skulle plocka så mycket mossa som det gick, men
den måste vara i samma skick som den mossa Nils skickade som
prov. Den skulle vara småknottrig. Nils skrev att mossan växte
på stenar och mera på stora fält än i skogen. Mossan fanns fäst
på stenen med en enda rot eller stjälk. Nils uppmanade dem även
att beställa mossa från hela landet, så att de kunde få betydliga
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mängder. Nästa sommar skulle Nils Wikström skicka upp säckar
och även pengar eller varor. Nils betalade två riksdaler för varje
pund mossa, samt dessutom lite extra för deras besvär. Nils ville
köpa så mycket de kunde få tag i. Flera hundra pund mossa gick
bra, bara stenmossan var av samma sort som provet. Men först
ville Nils ha ett prov på mossan skickat med brev. Nils Wikström
kallade vid ett tillfälle mossan för ”färgmossan”, så den skulle san
nolikt användas till färgning. Nils Wikström skickade med Olof
Svensson en soppslev i silver till sin mor som julpresent. Efter hen
nes död skulle sleven tillhöra huset eller ungarna i huset.
I ett brev från Stockholm den 24 juli 1840 bad Nils Wikström sin
bror att ta ut en fordran på herr Eriksson i Frostkåge, som troligen
avser sågverksägaren Gustaf Eriksson. Johan Petter skulle skicka
pengarna med någon pålitlig man. Nils Wikström berättade att
brodern Jonas Wikström som var sjöman seglade med en roslagsskeppare till Vivsta varv. Nils bad brodern Johan Petter att hälsa
kapten Benjamin Fyhn som drev terpentinfabriken i Skellefteå, att
om Fyhn hade haft varor av hans fabrikat hos den man som Nils
Wikström rekommenderat honom under våren och sommaren, då
målaryrket utövades i stor skala, hade han kunnat sälja betydligt.
Men nu senare på året var det svårt att sälja sådana varor.
Nils Wikström skrev den 26 januari 1841 från Stockholm ett brev
där han bad brodern tacka Johan Marklund i Bergsbyn för hans
snabbhet med betalningen. Johan Petter skulle hälsa till Johan
Marklund att i början av februari skulle en ung galant man, D.
Erskine, komma till Skellefteå för att köpa upp tjära och pottaska.
Erskine hade varit i Skellefteå sommaren innan och var bekant
med kapten Fyhn. Nils Wikström skulle tala med Erskine om
affärer innan Erskine reste norrut. Johan Petter Wikström skulle
även hälsa till Johan Andersson Forsgren att Forsgrens dotter hade
bortackorderat fläskbyttan innan hon reste från Stockholm. Byttan
hade efterfrågats hos Nils Wikström innan den kom dit, men den
hade nu hämtats av en fru vars namn Nils inte kom på. Men han
visste var hon bodde och kunde höra sig för, om Forsgren så ville.
Nils Wikström hade nyligen fått ett brev från Forsgrens dotter,
som han kallar mamsell Lindqvist. Hon var nu i Köpenhamn för
att konditionera, det vill säga arbeta som lärling hos en hantverks
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mästare. Nils Wikström lovade även att höra av sig med nyheter
om brodern Jonas som var sjöman. (Se om Jonas Wikström under
kapitlet ”Sjömän”).
I ett brev av den 15 april 1845 skrev Nils Wikström att han fått
brevet av brodern och där sett att handeln med ved mötte svå
righeter. ”Men det får bli därvid”, skrev Nils Wikström, ”den
ved jag ej får köpa behöfver jag icke eller betala”. Nils Wikström
skulle komma upp till Skellefteå på den första vårdagen och se hur
allting stod till. Han skulle resa med det första fartyg som läm
nade Stockholm och ta med sig brännvin och andra handelsvaror.
Nils Wikström skrev att det inte spelade någon roll om Marklund
kunde betala honom i ved eller i pengar, bara han gjorde rätt för
sig. Nils Wikström bad brodern lämna de pengar han skulle köpa
ved för till skomakaren Lindgren, som skulle använda dem för att
köpa pottaska. Skomakaren Lindgren hette Carl Johan och bodde
på Brännan inom Prästbordet.
Den 1 december 1848 skrev Nils Wikström ett brev från Skellef
teå till brodern Johan Petter. Han berättade i brevet att Fogmans
drängar hade rest till Bjuröklubb för att hämta varor. Nils Wik
ström skulle dagen därpå resa till Piteå och få skjuts av Lars Lund
ström. Nils uppmanade brodern Johan Petter att senast ”i över
morgon”, som var en söndag, resa till Bjuröklubb och ta med sig
de bägge äppeltunnorna och vetemjölssäckarna. Om Johan Petter
kunde tinga körare i Lövånger till ett billigt pris, skulle han skaffa
en häst till. I Bjuröklubb skulle Johan Petter Wikström hämta varor
ombord på Lars Vikdahls fartyg, närmare bestämt nio och en halv
säck vetemjöl samt ett paket som innehöll stövlar och galoscher.
Fartyget kan vara slupen Freden, där Lars Vikdahl var befälhavare
år 1850. Det ägdes av Erik Eriksson i Burvik.
SJÖMANNEN GUSTAF HOLMSTRÖM (1830-1899)
Gustaf Holmström skrev dagbok under perioden 1864-1870. Gus
taf Holmström (1830-1899) gifte sig 1865 med Lovisa Rosengren f.
1828, som var en dotter till fältjägaren Olof Jakobsson Rosengren
och Lisa Eriksdotter i Innervik. Makarna fick barnen Anna (18661932) som var lärarinna i Innervik, Gustaf Holmström f. 1868
som var bonde i Innervik samt Edla Holmström (1873-1956) som
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var lärarinna och sedan gift med David Fahlgren i Lund. Sonen
Gustaf Holmström, f. 1868, var på ålderns höst byasmed, samt var
en kraftkarl ännu 1959 vid 91 års ålder.
ÅR 1864
Besättningen på skonerten Fanny bestod under året av kapten
Johan Fredrik Holmberg (1817-1892) som bodde i Yttervik där
han ägde ett torp. Vidare styrmannen Gustaf Holmström i Tuvan,
timmerman Pettersson, som kan vara identisk med Anton Pet
tersson f. 1832 i Yttervik, kocken, A. G. Hedlund samt en person
Hedblad. Hedblad kan vara identisk med Gustav Hedblad (17951881) som var styrman och bosatt i Bergsbyn. På resan till Stock
holm deltog J.F. Holmberg, Gustaf Holmström, Pettersson, A.G.
Hedlund, kocken, Hurtig samt A. W. Dahlgren. Den sistnämnde
kan vara Arvid Dahlgren (1835-1897) som var sjöman och fiskare,
född i Lövånger och bosatt 1841-1860 i Bergsbyn och 1860-1897 i
Innervik.
Årets första resa skulle gå till Köpenhamn med trälast från Bureå
sågverk. Den 24 maj började man lasta i Bureå hamn, och last
ningen gick till så att virket transporterades med pråmar ut till
fartyget Fanny som låg på redden. Fartyget låg med aktern mot
land, och var förtöjt med kättingar. Lasten bestod av bräder, sparrar och bjälkar. Den 2 juni var lastningen klar, och det sista som
lastades var den last som skulle ligga på däck. Fartyget lämnade
Bureå den 4 juni, och den 20 juni var man framme i Köpenhamn.
Efter lossningen seglade fartyget till Malmö, där man den 6 juli
började lasta mjöl och spannmål. Den 25 juli kom fartyget till Urs
vikens hamn, där lasten lossades. Den andra resan för året gick till
Lübeck, och fartyget seglade från Bureå den 15 augusti. När far
tyget kom till Travemünde, bogserades segelfartyget av en ångbåt
längs floden Trave upp till Lübeck. I Lübeck besökte besättningen
staden och handlade lite. Gustaf Holmström besökte kyrkan, och
på kvällen var han på Klämmen och dansade lite. Från Lübeck
gick det inte att få någon returlast, utan man fick segla hem med
barlast. Fartyget seglade till barlastkajen i Lübeck, och ”sjåare”
sköt in 18 läster barlast.
Den 2 september 1864 seglade fartyget från Ursviken till Frost-
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Foto 82. Sjömannen Gustaf Holmström fotograferade sig i Köpenhamn i juni
1863.
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kåge. Ängbåten bogserade Fanny ut till Kalkgrundet, och sedan
fortsatte fartyget norrut. På grund av nordvästlig vind fick farty
get segla fram och tillbaka, tills man klockan halv elva på natten
ankrade utanför Ostnäsudden. Man satte ut vakt, och resten av
besättningen gick till kojs. Strax därefter började det blåsa nord
ostlig vind, och Fanny gick till segels igen och passerade Bergskäret
och ankrade innanför ön klockan två på natten. På morgonen gick
fartyget till segels igen, och halv tre var man framme i Frostkåge.
Fartyget halades till barlastkajen, och besättningen började lossa
barlasten. Den 23 september lastades 147 tunnor tjära. Till hjälp
med lastningen hade besättningen två ”sjåare” från land. Den 24
september var lastningen klar. Senare på dagen lejde Flolmström
en hästskjuts för att besöka brodern Anders som bodde i Frostkågeheden. På söndagen den 25 seglade fartyget med nordvästlig vind
till Sävenäs och sedan till Yttervik. Därifrån fick man skjuts av
Anna Kajsa Äberg till Arvid Dahlgren i Innervik, där Flolmström
övernattade. Dagen därpå gick Gustaf Holmström ut på Näset i
Innervik, och fick åka i en roddbåt till Yttervik. I Yttervik fick
Holmström kaffe och skorpa hos Pettersson och hos Stava. Sedan
blev det även kaffe hos kapten Holmberg som bodde i Yttervik.

Foto 83. Segelförande fartyg på Ursviksfjärden i juni 1931. Flertalet är
skonare, möjligen motoriserade. Foto: Birger Bäckman.
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Den 27 september 1864 gick fartyget till segels, men verkar ha
bogserats efter ångbåt längs timmerbommen mellan Sävenäs och
Sundgrundet. Klockan fyra på eftermiddagen ankrade Fanny vid
banken i Ursvikens hamn. Till fartyget kom en tjärflotte, och 118
tunnor tjära började tas ombord, men arbetet var klart först dagen
därpå. Till hjälp hade besättningen två ”sjåare”. Den 29 septem
ber kom en ny tjärflotte som innehöll 240 tunnor tjära. Fredagen
den 30 september var hela lasten ombord. Därpå togs 48 tomma
brännvinsfat ombord.
Tisdagen den 4 oktober lättade Fanny ankar och styrde mot Stock
holm. Söndagen den 9 oktober var fartyget framme i Stockholm,
och färden ställdes till Tjärhovet. På två och tre fjärdedels dagar
lossades 1 307 tunnor tjära. Sedan lastades 205 säckar korn, 300
tunnor korn, råg och 50 tunnor spannmål i säckar. Gustaf Holm
ström hade ett ärende på Södermalm för att hämta de halsdukar
han hade lämnat in för färgning. Holmström hade tagit emot två
halsdukar från en person Holmlund, och en halsduk från en Mark
lund på Tuvan. Kaptenen bjöd på toddy en kväll i land. Under
besöket i Stockholm köpte Gustaf Holmström en bibel.
När Fanny kom till Bjuröklubb lördagen den 12 november, kom
lotsbåten ut till fartyget och fyra lotsar steg ombord. Lotsarna
fick först en sup, och sedan lotsade åldermannen fartyget in till
Rönnskäret. Under den här sträckan var det mycket is i vattnet,
så fartyget blev lite skamfilat i vattenlinjen. Utanför Rönnskäret
ankrade fartyget, och kaptenen och lotsen gick i land. När sku
tan låg där började det komma mycket drivis, ”räck is”, uppifrån
sundet, troligen från Sundgrundet, så Gustaf Holmström fruktade
att skutan skulle bli sönderriven. Fartyget började segla upp till
isbrädden vid Orsgrundet, där man ankrade. Sedan fortsatte man
att segla ett litet tag, tills man kom till iskanten, där man ank
rade på nytt. Besättningen började sedan att ”vacka”, det vill säga
hugga hål i isen för att ta sig fram. De fick hjälp med detta arbete
av körare som kommit för att transportera lasten vidare. Det tog
besättningen fyra dagar att förflytta sig sträckan mellan Rönnskä
ret och Ursvikens hamn. Lossningen påbörjades torsdagen den 17
november, och stundtals var det så många körare ombord att det
var svårt att ta sig fram på däcket. Det var ett kallt och blåsigt
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väder, så körarna var tvungna att köra hem en del hästar.

Under året hade Gustaf Holmström tjänstgjort ombord på Fanny
sex månader och 20 dagar.
ÅR 1869
De som var med på årets resor var Lundgren, Andersson, Nilsson,
kapten samt A.W. Dahlgren. Den 18 maj kom Gustaf Holmström
ombord på briggen Junior som låg i Ursvikens hamn. Kapten
Högström var även med på fartyget. Dagen därpå kom den första
ångbåten för säsongen. Den 24 maj seglade Junior från Äkerviken
i Ursviken till Sundgrundet för att lasta sparrar. Dagen därpå seg
lade man till Bureå med sparrarna. I Bureå började man lasta för
årets första resa, som skulle gå till Holtenau vid Kiel i Tyskland.
Det var mycket is i vattnet, och på grund av isen måste fartygen
gå in i vattnen vid Bureå med ångfartyg. Den 30 maj låg nio far
tyg innanför Prästhällan. Den 6 juni kom Gustaf Holmströms och
besättningsmannens A.W. Dahlgrens hustrur ombord. Gustaf hade
namnsdag, och skeppskanonen sköt salut. Gustaf Holmström bjöd

Foto 84. Briggen Junior, som var byggd vid Ytterviks varv 1854, förliste vid
franska atlantkusten 1875.
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på ett halvt stop brännvin. Samma dag lät Gustaf Holmström
koppa sig hos Sara i Bureå för håll i ryggen.
Den 8 juni var lastningen klar, och dagen därpå påbörjades resan
till Holtenau. Resan gick på 13 dygn och 13 timmar, och man var
framme den 22 juni. Lossningen av lasten påbörjades omgående.
På midsommardagen den 24 juni kom lotsen ombord och beor
drade att fartyget skulle halas i land, vilket besättningen nekade
till. Lastmottagaren kom då ombord och sade att enligt svenska
sjölagen var de tvungna att hala fartyget i land. Besättningen gav
då med sig och genomförde operationen ”utan någon vidare ovän
skap”. Söndagen den 27 juni var större delen av besättningen i
land i Kiel. Lossningen tog tre dagar och 11 timmar. Tisdagen den
29 juni började besättningen ta in barlasten. Torsdagen den 1 juli
lämnade Junior Holtenau och seglade hem till Skellefteå på åtta
dygn och 19 timmar.
Den 10 juli ankrade man i Sävenäs och kapten med fyra man for
till Bureå, troligen med skeppsbåten. Söndagen den 11 juli seglade
Junior till Bureå, där fartyget lade till vid barlastkajen. Gustaf
Holmström och Dahlgren lejde en skjutshäst och åkte hem till
Innervik. På måndagen inleddes lossningen av barlasten. Samma
dag lämnade Gustafs bror Martin Holmström Bureå med sitt far
tyg. Patron Johan Marklund i Bureå var ombord på fartyget med
sin familj. Onsdagen den 14 juli började besättningen med last
ningen. Samtidigt låg briggarna Charlotta och Johan och lastade
i Bureå hamn. Under lastningen ville fyra man gå ifrån, men fick
inte förrän de hade skaffat sig ersättare. Virket kom från land på
flottar, och togs från dessa ombord på fartyget. Söndagen den 18
juli var Gustaf Holmström hemma hos familjen i Innervik. Den här
dagen låg fem fartyg samtidigt och lastade bräder i Bureå hamn.
Onsdagen den 21 juli var gubben Hällberg ombord. Fredagen den
23 juli halade besättningen fartyget ut till Yxgrundet, där däcks
lasten började tas ombord. Samma dag var lastningen klar efter sju
dagar och tre timmar.
Måndagen den 26 juli seglade Junior till Kiel. Fartyget lotsades av
en Larsson, som släpptes av utanför Bjurön. Gustaf Holmström
och Junior var framme i Kiel den 17 augusti, efter en resa på 22
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dagar och nio timmar. Fartyget ankrade på redden i Kiel överst i
hamnen. Holmström observerade att i Tyskland höll folket på att
skära åkern. En tunna råg kostade här 16-17 riksdaler riksmynt.
Under vistelsen i Kiel var Gustaf Holmström i land vid ett tillfälle
och köpte småsaker. Den 26 augusti påbörjades resan tillbaka till
Skellefteå med barlast, och resan tog 11 dygn och 16 och en halv
timme. Fartyget ankom till Sävenäs den 7 september. Efter några
dagar i Sävenäs seglade fartyget vidare till Bureå. I Bureå började
man genast lossa fartygets barlast vid barlastkajen. På kvällen
den 10 september åkte Gustaf Holmström och J.H.F. Andersson
hem till Innervik med en lejd skjuts. Gustaf Holmström hade lejt
en arbetare som skulle arbeta med lossningen av barlasten dagen
därpå. Lördagen och söndagen den 11-12 september kunde Gustaf
Holmström vara hemma med familjen. På fredagsaftonen bar han
in 22 snesar, det vill säga sädeskärvar, på Viklundsholmen och
hade J. Wikström till hjälp. På söndagen fick Gustaf Holmström
besök av föräldrarna och systern Matilda.
Den 23 september avgick briggen Junior till Stockholm. När Junior
kom fram till Furusund blev fartyget bogserat av en ångbåt in till
Stockholm dit man kom den 30 september. Ankar kastades i Ryss
viken. Resan mellan Bureå och Stockholm hade tagit sju dygn och
två timmar. I Stockholm mötte Gustaf Holmström sin bror Martin
Holmström, som var befälhavare på skonerten Anna. Även Anna
ägdes av patron Johan Marklund i Bureå. År 1871 såldes fartyget
till Bronö sågverk vid Vättern. I Stockholm fick besättningen order
att hala fartyget till Danviken för lossning av lasten.
I INNERVIK DECEMBER 1869
Den 29 november 1869 fick Gustaf Holmström skjuts till kvarnen
i Falmarksforsen av O. Wikström. Han hade med cirka fem tunnor
och använde sig av Falmarkskvarnen. Holmström var klar dagen
därpå, och blev hämtad av Wikström. Gustaf Holmström sysslade
inte enbart med traditionella manliga sysslor, utan även med arbe
ten i den kvinnliga sfären. Sysslorna tycktes inte vara strikt uppde
lade i hemmet.
Den 1-3 december bakade Gustaf Holmström i Å. Åmans brygg
stuga tillsammans med Lina Greta och Johanna Vikman. Andra
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sysslor som Gustaf Holmström gjorde var ett stadsbesök för att
ordna beställningar, han drog hem bröd från bryggstugan, han fick
hjälp av Carl Wikström med att göra arbeten vid landsvägen, Gus
taf hjälpte sin hustru med att brygga dricka, hjälpte hustrun med
skafferiet och skurade köket med förstugan. Den 9-11 december
var hustrun hos familjen Forsberg i Innervik med ”skrädning”, det
vill säga hon sydde kläder. Gustaf Holmström tog hand om bar
nen och skötte hemmet. Söndagen den 12 december hade familjen
besök av Johan Mikaelssons Gustaf med flera från Ersmark. Den
13 december gjorde Gustaf Holmström upp ett arvsskifte efter
Olof Reinhold Holmqvists syskon. Andra arbeten var att laga skö
tar och hugga ved. Ett avlönat arbete var tydligen att ta loss plåtar
från briggen Junior i Ursviken och lämna dem hos Klockhoff. Den
18 december var Gustaf Holmström till staden och handlade lite
småsaker. Han fick skjuts tillbaka med Carl Normark. Gustaf var
i Klemensnäs för att hämta ved, tydligen vid sågverket. En annan
dag var han åter till Klemensnäs för att hämta två lass med bakar,
det vill säga de rundade delar av stocken som blev över vid sågning. Holmström hade nu lånat häst av O. Wikström. Holmström
hämtade en fjärding höstströmming hos O. Holmqvist. Hustru
Lovisa var den 23 december och sydde kläder hos J.E. Aman.
På julaftonen arbetade Gustaf Holmström med ett och annat.
På kvällen åt familjen en god gryngröt av sötmjölk. På juldagen
tycks alla ha tagit det lugnt. På annandagens morgon bjöd Gustaf
Holmström in J.H. Viklund på en ”halva”, tydligen en kaffehalva.
Senare på dagen var familjen bjuden till Carl Stenlund, som tycks
ha bott i Innervik. Mellan jul och nyår gjorde Gustaf Holmström
ett par skor till sonen Gustaf och lagade skor till barnen.
ÅR 1870
Befälhavare var J. Högström och redare Johan Marklund. Besätt
ningen Salomon Svensson Granlund f. 1841 i Yttervik, N. Lund
gren, N. Nilsson, A. Andersson samt S.P. Burman.
Gustaf Holmström började sin sjömanstjänstgöring den 7 maj
i Ursvikens hamn. Han arbetade det här året på briggen Junior.
Holmströms första uppgift tillsammans med en del andra var att
rigga fartyget. De slog under briggseglet med klyvare och förstång.
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Alla övernattade på fartyget, och under söndagen gick besättning
en utom Granlund i land. När besättningen skulle ro ut till farty
get på kvällen, fick de slå sig genom isen. Två man började sedan
måla briggen. Fredagen den 13 maj seglade fartyget till Bureå
under kommando av N. Wikström. Besättningen drog ombord sju
bjälkar från Bockholmsgrönnan, som skulle lossas i Bureå. Efter
lossningen av bjälkarna påbörjades lastningen av virke i Bureå.
Arets första resa skulle gå till Holtenau i norra Tyskland. På kväl
len skulle Gustaf Holmström gå hem till Innervik, och han gick till
Yttervik och därifrån rodde Anton Pettersson honom till Näsud
den i Innervik. Holmström kom hem klockan tolv på natten. På
måndagsmorgonen klockan halv fyra återvände Holmström till
Bureå och fick skjuts av Karl Wikströms piga. På morgonen tog
besättningen upp förbramrån och gjorde annat arbete på skeppet.
Klockan tio fortsatte de med lastningen. Torsdagen den 19 maj såg
Gustaf Holmström att de två första ångbåtarna för säsongen kom
upp till Ursviken.

Foto 85. Segelfartyget Freja av Djursvik i Bureå hamn 1929. Foto: Maja
Åström.
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Måndagen den 23 maj på eftermiddagen var lastrummet fullt, och
sedan lastade man på däcket. Klockan sex på kvällen seglade man
ut till Yxgrundet men gick på grund. Först provade man att ta en
lina i land och försöka hiva fartyget vilket inte gick. Sedan tog
besättningen babordsankaret med kätting ned i en pråm, som för
des akterut och mannarna lyckades dra loss skutan. Under detta
arbete föll kaptenen och stötte sig illa i sidan. Sedan fortsatte man
med att lasta på däck. Onsdagen den 25 maj var hela lasten inne,
och lastningen hade tagit åtta dagar och en timme. Kapten for till
staden för att klarera lasten. Han åkte med slupen tillsammans
med två man till Ursviken. Kaptenen skulle även besöka doktorn
för att titta på skadorna i sidan. Gustaf Holmström skriver att han
är ”illa sjuk”. Fredagen den 27 maj kom lotsen ombord och man
satte segel och gick från Yxgrundet mot Bjuröklubb. Dagen därpå
lämnade de lotsen vid Bjuröklubbs fiskeläge och fortsatte söderut.
När Junior lämnade Bureå skriver Gustaf Holmström att lägdorna
var gröna och björkskogen höll på att grönska. På en del ställen
norr om Bjurön låg snödrivor kvar. Några bönder hade börjat så.
Torsdagen den 9 juni var fartyget framme i Holtenau efter en resa
som tagit 12 dagar och 15 timmar. Tre timmar efter Juniors ankomst
till Holtenau kom skonerten Fanny med kapten J.F. Holmberg till
staden. Besättningen halade fartyget i etapper, och Junior gick flera
gånger på grund men drogs loss igen. Onsdagen den 15 juni var loss
ningen klar och fartyget halades till barlastkajen, där först lastrum
met rensades på knubb, bräder, bjälkar och sparrar. Dagen därpå var
barlasten inne. Lördagen den 18 juni gick fartyget till segels. Tors
dagen den 30 juni var fartyget framme i Skellefteå och ankrade vid
Rönnskäret. Resan från Holtenau hade tagit 12 dagar och fyra tim
mar. Lotsen Larsson kom ombord vid Bjuröklubb. Efter att ha legat
två och en halv timme vid Rönnskäret seglade Junior till Bureå och A.
Wikström var lots ombord. Framme i Bureå togs småbåtarna ut och
drog fartyget till barlastkajen. Fredagen den 1 juli lossades barlasten,
och på lördagen sopades lastrummet och spolades däcket. Klockan
tre på eftermiddag fick Gustaf Holmström ledigt och fick skjuts till
hemmet i Innervik av M. Hedberg. Gustaf Holmström var hemma
i Innervik till klockan fyra på söndag eftermiddag, då han gick till
Bureå, och han kom ombord på fartyget klockan nio på kvällen.

510

Hela den följande veckan lastades sparrar och bjälkar. På lördags
kvällen lejde Gustaf Holmström en häst till Innervik och kom hem
klockan två, natten till söndag. Under söndagen var Gustaf Holm
ström tillsammans med hustrun Lovisa och dottern Anna för att
se på åkern Holmgärdan. Holmström skrev att åkern såg ”medel
måttigt vacker ut”. Han kommenterar dagen med att han hade det
”nöjsamt hemma”. Lastningen fortsatte veckan därpå, och på ons
dagen var lastrummet fyllt. Under torsdagen seglade fartyget till
Yxgrundet och började ta in däckslasten. Däckslasten var på plats
på lördagen, och var då så hög att den gick mellan jungfrurna.
Hela lastningen hade gått på nio dagar och tio timmar.
Söndagen den 17 juli kom patron J. Marklund från Ursviken
ombord och förklarade att Frankrike (Holmström skriver ”Frän
man”) hade förklarat Preussen krig, så besättningen skulle stanna
hemma så länge, eftersom tyska hamnar var blockerade. Under
måndagen arbetade man med sjömansarbete, och på tisdagen
skulle man arbeta med lastning på den norska barken Norska
klippan under befäl av kapten Pettersen som låg i Bureå hamn.
Lastningen pågick under två dagar, och Holmström tjänade tio
riksdaler riksmynt. Nästa dag väntade man på order om avgång,
och dagen användes till att göra kvastar och annat småarbete. Fre
dagen den 22 juli kom lotsen Lindberg ombord tillsammans med
lotsåldermannen Bäckström med son. Junior gick till segels, och
i Bjuröklubb lämnades lotsarna i land. Resan gick ner till södra
Östersjön. I närheten av Sandhammaren blev det tjocka, och det
fanns ingen att fråga om hamnen i Kiel var blockerad. Resan gick
vidare till Ferner bält mellan Lolland i Danmark och Fehmarn i
Tyskland. Där lyckades de fråga en svensk brigg om hamnen i Kiel
var blockerad och frågan besvarades med ja. Kaptenen beslutade
då att gå till Nysted på Lolland i Danmark (kallades Nysta av
Gustaf Holmström), och torsdagen den 4 augusti ankrade Junior
på redden. Kaptenen for i land klockan sex på kvällen och kom
tillbaka mitt i natten. Sedan gjorde han flera besök i land och for
slutligen till Rensburg. Besättningen fick höra att det varit ett slag
den 2 augusti och det lät som om fransmännen skulle förlora. Efter
flera besök i land var kaptenen tvungen välja om han skulle gå i
land i Flensburg i Tyskland eller i Nysted i Danmark. Eftersom
fyrarna var släckta i Tyskland, valde han att gå till Nysted. Detta
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beslut var tydligen avgörande för fartygets vidare öden. Först den
10 augusti kunde lossningen påbörjas. Söndagen den 14 augusti
var Gustaf Holmström i land i Nysted och besökte kyrkan. Där
förstod han ingenting, men gudstjänsten var likadan som i Sverige.
Sedan gick han en tur ut på landet. På kvällen gick Holmström i
land på nytt och såg en man lyfta tio lispund (85 kg) på rak arm,
fem lispund i vardera handen, bar lika mycket i munnen och han
kunde gå på sina armar. Den 15 augusti var lossningen klar, och
dagen därpå började man ta in barlasten. Barlasten kom i min
dre båtar, och mannarna på båtarna lämpade själv lasten ombord
genom sidoportarna på fartyget. Torsdagen den 18 augusti starta
des hemresan. Klockan tre på eftermiddagen blev Junior prejad av
en fransk pansarfregatt (manuars pansare). Franska militärer var
ombord och gjorde sig underrättade om varifrån fartyget kom och
vart det var på väg. Klockan åtta på kvällen kunde fartyget segla
vidare.
Lördagen den 3 september kom Junior fram till Sävenäs. Från
Bjuröklubb hade lotsåldermannen Bäckman lotsat fartyget. Dagen
därpå kom Gustaf Holmströms hustru ombord på fartyget, vilket
han tyckte var trevligt. Den 6 september seglades Junior till Yttervik och riggades av. Masterna togs av, och därmed lämnade Gus
taf Holmström tjänsten på Junior. Mellan 15 och 19 september
var Gustaf Holmström hemma i Innervik och tog upp potatis och
tog in sommarskörden.357
ZACHRIS ZACHRISSON BURLINS FAMILJ I ÅBYN,
BURTRÄSK
Zachris Zachrisson Burlin (1815-1893) var född på Åbyn 20, och
gården låg vackert på södra sidan av Neboträsket. Han var en son
till bonden Zachris Johansson, som var född i Ljusvattnet, men
som senare köpte hemmanet Åbyn 20. Sonen Zachris föddes i
hans andra äktenskap, det med rektorsdottern Marta Häggbom
från Härnösand. Zachris Zachrisson Burlin gifte sig för första
gången 1838 med Maria Christina Andersdotter (1816-1843)
från Mjödvattnet 5. Han gifte om sig 1844 med Magdalena Sofia
Andersdotter (1821-1906) från Åbyn 16. Zachris Burlin bodde i
Hedlunda 1832-1851, och flyttade sistnämnda året tillbaka till
sitt föräldrahem Åbyn 20. Familjen var från 1853 bosatt på torpet
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Kvarnbacken i Åbyn. Samma år blev Zachris Burlin skollärare i
den andra skolroten, som omfattade byarna från Gammelbyn till
Ljusvattnet samt byarna där ovanför.
Zachris Burlin kom från en läs- och skrivkunnig släkt. Hans farfarsfar Zachris Ersson i Ljusvattnet var född 1720 och var en av de
första personerna som kunde skriva i byn. Hans son häradsdoma
ren Johan Zachrisson var en storskrivare på 1700-talet. De flesta
av Zachris Burlins barn blev också duktiga på att skriva. Flera av
barnen kom att utbilda sig. Sönerna Johan f. 1851 och Erik Gustaf
f. 1856 gick på Yttertavle lantbruksskola. Dottern Eva Lovisa gick
barnmorskeutbildning i Stockholm. Den följande skildringen byg
ger på brev som barnen skickade till föräldrarna Zachris Zachris
son Burlin och Magdalena Sofia Andersdotter.358
Sonen Pelle drunknade 1875, och sedan såldes hans arv på auk
tion. Johan frågade i november 1880 om svågern Anton Nyström
hade fått fasta eller lagfart på Pelles del av hemmanet. Nyström
hade tänkt söka fasta på marken vid hösttinget samma år.
Zachris Burlin reste till Vännäs i juli 1878. Därifrån fick han skjuts
med pastorskan till Umeå. Från Umeå åkte han den 13 juli till
Sundsvall för att hälsa på sonen Johan. Han planerade att stanna
där en vecka.
Tydligen hade familjen vid något tillfälle mistat de kor man haft,
men i november 1880 hade man skaffat sig nya. Sonen Johan frå
gar i ett brev hur de skaffat sig korna. Dottern Carolina hade kom
mit hem i november 1880.1 familjen fanns följande barn:
Zachris Wilhelm (1839-1915) blev bonde och nämndeman i Bygdeträsk. Skrev dagbok.
Katarina Sofia, f. 1840, gifte sig den 6 april 1862 med bonden
Anton Nyström f. 1840 i Risnäs. Makarna fick barnen Charlotta
Eugenia f. 1875, Ester Maria f. 1876, Sofia Ingeborg f. 1879, Arvi
da Stina f. 1880 samt Ivar Abraham f. 1884. Familjen var bosatt
i Risnäs. I familjen fanns även fosterdottern Sofia Eufrosyna Salomonsdotter Wallmark f. 1864.
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Anders August f. 1842. Flyttade som barn till sina morföräldrar
Anders Olofsson och Catharina Maria Persdotter på Mjödvattnet
5. Han blev sedan skräddare i Gammelbyn. Han gifte sig 1873
med Carolina Sofia Andersdotter.
Magdalena Charlotta f. 1845 bodde i Umeå. Hon gifte sig den 7
september 1873 med styrmannen och sedermera sjökaptenen Karl
Ulrik Pahlberg f. 1845. Hon bodde på Teg i Umeå 1873. Makarna
hyrde av avvittringslantmätaren Johan Petter Wikström. Charlotta
fanns i Umeå 1880 som icke gårdsägare och hyresgäst. I november
1880 återvände maken från Genua i Italien, och resan hade endast
tagit 50 dagar. Makarna hade barnen Karl Ulrik Teodor f. 1874,
Einar Axel Edvin f. 1877, Set Johan Alfred (1879-1885), Anny
Wiktoria Charlotta (1881-1885) samt Seth Johan Hartvig f. 1886.
Olof Peter (1847-1875) som drunknade i Neboträsket i Åbyn under
flottning. Flottarna hade spelat timmer över Neboträsket med
hjälp av en timmerflotte. När arbetet var klart och timmerbom
men tagits i land, ville de koppla av och skaffade sig brännvin.
Efter ett tag lånade de en båt och åkte ut på sjön. Sedan började
ett par att slåss, varvid båten kantrade och alla föll i vattnet. Män
nen hade tunga vadmalskläder och var dessutom berusade, vilket
gjorde att de snabbt sjönk mot botten. Vid olyckan omkom sex
personer. Pelle var i färd att gifta sig, och det skulle lysa i kyrkan
för honom och Fredrika Antoinetta. I stället för lysning blev det
dock begravning.359
Emma Christina f. 1848 flyttade till Vännäs 1869, Sveg och
Hudiksvall 1874, Umeå 1877, Sundsvall, Stockholm och Uppsala
1877, Stockholm 1877-1878 samt Nyland 1879. Hon var piga i
Umeå 1880, och tjänstgjorde hos en apotekarfamilj i Eskilstuna
1890. Emma Christina reste ensam den 28 augusti 1896 från Göte
borg med New York som destination. Hon var då 47 år gammal.
Emma Christina kom den 5 september 1896 till USA (Ellis Island)
med fartyget Campania från Liverpool. Hon bodde troligen i New
Haven, Connecticut men vistades 1899 i Stockbridge, Massachu
setts på sommarnöje. Emma Christina skickade pengar till hem
met.
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Johannes (vanligen kallad Johan) f. 1851, studerade vid Yttertavle
lantbruksskola 1874-1875, arbetade i Sundsvall 1875-1878, var
arbetare i Umeå 1890 och rättare på Västteg år 1900. Han var
ensamstående.
Eva Lovisa f. 1852 bodde i Umeå 1877-1878, påbörjade barnmor
skeutbildning i Stockholm 1878, och fanns där 1879 då hon bodde
på Stadssmedjegatan 6. Hon gifte sig senare med spannmålshand
laren Johan Edvin Max och makarna bodde 1890-1900 i Fridhem
i Västermo församling i Södermanland. Eva Lovisa var barnmor
ska.
Erik Gustaf f. 1856, studerade på Yttertavle lantbruksskola och
var arbetare i Örnsköldsvik 1890. Erik Gustaf, som var resehandlare år 1900, var ensamstående.
Nils Leonard (1860-1947) övertog torpet Kvarnbacken och var
ogift hela livet.
Carolina Amalia (1864-1891) bodde på Teg i Umeå 1878, och fanns
även i Umeå 1879. Hon var piga i Gammelbyn i Burträsk 1887. Ar
1888 var hon tydligen i Umeå, för hon besökte hemmet i Abyn
den 29 juli. Nästa arbetsår, som inleddes i början av november,
skulle hon arbeta åt herrarna Burman i Gammelbyn som drev stor
handel. Ar 1890 bodde hon i Umeå hos systern Charlotta. Hon
dog den 1 maj 1891.
Eva Lovisa Burlin f. 1852
Eva Lovisa Burlin f. 1852 kom från Abyn i Burträsk socken och
arbetade som piga i Umeå stad. Hon skrev ett brev hem den 25
oktober 1873 och berättade att hon från sin bror Johan hade fått
ett brev som han hade skickat med en pojke, och hon fick brevet
när hon stod vid spisen och diskade. Eva Lovisa hade mycket att
göra den här tiden på året. Hon var uppe klockan fyra på mor
gonen och satte igång med att mangla den stora hösttvätten. Eva
Lovisa berättade att hon hade det någorlunda bra, men husmodern
var mycket kinkig och särskilt när hon var sjuk. Familjen hade
under vintern tagit hand om en ”liten ond fattig unge som är bara
munn”. Den förra ”logsystern” skulle husbondfolket skicka till
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Foto 86. Klädtvätt vid Petikträsk i Norsjö kommun. Foto: Ruben Stenlund.

sitt hemman i Grisbacka, vilket innebar att det blev mer göra och
mera bråkigt för Eva Lovisa. Hon skötte varje dag sin fru med
instrument, så som doktorerna hade lärt henne.
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Men Eva Lovisa hann med lite nöjen också. Hennes syster Char
lotta Burlin bodde på stora gatan i närheten och hade nyligen gift
sig. Eva Lovisa tycks besöka henne ofta. Första söndagen Eva
Lovisa var i Umeå åkte hon till Holmsund för att hälsa på sin nya
svåger, styrmannen Karl Ulrik Pahlberg. Eva Lovisa hade mycket
trevligt på skeppet och kapten Åman letade fram fina drycker och
var mycket artig. Charlotta var kvar på fartyget fram till den 24
oktober och då var hon ”lagom mättad av deras sjömat”. Besätt
ningen låg och väntade på god vind. Eva Lovisa sade i sitt brev att
systern Emma hade kommit till sin plats, men hon hade inte själv
fått något brev, däremot hade Emma skrivit till en som reste för en
vecka sedan åt samma håll. Eva hade druckit vin med honom när
hon var till Holmsund. År 1874 flyttade hon till sin systers hus
håll, där hon bodde till den 11 november 1875, då hon flyttade till
Sandviks sågverk inom Umeå landsförsamling. Ett år senare kom
hon tillbaka till systerns fastighet. I september 1877 tycks hon vara
hemma i Burträsk, för hennes syster Emma skrev från Umeå att
hennes syster Charlotta bad att föräldrarna ska hälsa Eva att sna
rast skriva ett svar på ett brev från Charlotta.
Eva Lovisa påbörjade barnmorskeutbildning i Stockholm 1878,
och fanns där även 1879. Sin bostad hade hon på Stadssmedjegatan 6.
Hon skrev hem den 14 november 1878 och sade där att hon hade
drömt om hemmet många gånger och hade känslan av att någon
var död. Hon hade ont om pengar och undrade var de pengar
fanns som brodern Leonard hade lovat att skicka. Tydligen hade
han lovat att skicka fem kronor och Eva Lovisa undrar hur han
hade fem kronor och blev rörd av hans generositet. Hon lovade att
ge tillbaka 11 kronor när hon kunde göra det.
Dagen innan hade Eva Lovisa varit på studiebesök på Karolinska
institutet och hon skrev:

”se alla möjliga dödas ben och alla vanväxta ben och barn
som var ihopväxta och allt uppräkneligt. Många dödas ben
av alla sorter och däribland bemänglet af Storlappstinta.360
Det är bra stort, Och så var der fyra döda karlar som skulle
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öppnas. Dem var drunknat själv-drunknat m.m. Vi gick och
se för att praktisera. Det är bra viktigt att lära och bra mycken
läsning, men allt få gå.”
Eva Lovisa bad sina föräldrar om ursäkt för det dåliga bläck hon
använde. Hon hade nyligen fått ett brev av sin fästman som häl
sade till hennes föräldrar. Han skulle sända henne pengar, och om
allt gick bra skulle de anlända i slutet av november, men i annat
fall kunde pengarna dröja till i slutet av februari.
Hon hade lite pengar, men hoppades att fästmannen skulle hjälpa
henne. I december samma år var hon på besök i Flen i Söderman
land. Eva Lovisa flyttade i juni 1880 till Öja församling vid Nykö
ping. Åren 1890-1900 bodde hon i Fridhem i Västermo församling
i Södermanland och var barnmorska. Hon var gift med Johan
Edvin Max f. 1854 i Töftedal i Älvsborgs län. Han var sjöman
1890 och spannmålshandlare 1900. Eva Lovisa hade sannolikt
sällskap med Max redan 1879, då hon skrev att hon väntade brev
från ”utlänningen” som var i Australien. Makarna hade barnen
Anna Ester Lovisa f. 1890 och John Gustaf Edvin f. 1892.
Emma Christina Burlin f. 1848
Emma Christina Burlin f. 1848 flyttade till Vännäs 1869 (där hon
troligen arbetade åt kyrkoherden Johan Gustaf Thelberg). Emma
Christina flyttade 1870 till Umeå stad, där hon var piga hos tull
vaktmästare Carl Johan Boberg. Emma Christina flyttade till Sveg
i Härjedalen i oktober 1873, och fanns där 1874. Hon skrev ett
brev från Nilsvallen utanför Sveg den 25 januari 1874, och tydli
gen bodde hennes arbetsgivare där. Hon skrev att husbonden ”och
hans mamsäl” var snälla liksom bokhållarna. Hennes arbetsupp
gifter var att städa för tre herrar och att hjälpa till i köket. Hon
hade en bisyssla som följde med henne från Umeå ”men den sköter
sig själv och bor i vår nedre byggnad.” Pigan Maria skötte ladu
gården, och drängarna skötte hästarna och hämtade vatten och
mat i köket. Inspektorn skulle resa från platsen under hösten, men
Emma visste inte hur hon skulle göra med tjänsten. I julklapp hade
hon fått 16 alnar ylletyg, tydligen av husbonden. Dessutom hade
hon fått mindre saker av ”wåra snälla bokhållare”. Herrskapet åt
julkväll i köket och tjänstefolket hade främmande och roade sig
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i salen till klockan tolv på natten. Klockan tre på morgonen tän
des 24 lyktor runt gården. På julmorgonen reste tjänstefolket till
kyrkan med två hästar, vilket var mycket trevligt. På nyårsdagen
reste Emma tillsammans med bokhållarna till Älvros kyrka och
sedan for de till gästgivargården i Hälset, där de åt middag och
tillbringade kvällen. Efter middagen ställde de till bal på gästgi
vargården, så att sällskapet inte kom hem förrän på morgonen.
De åkte med tre hästar och på hemfärden var det månljust. Resan
upplevdes som trevlig av Emma och hennes sällskap. Hon noterade
att i Härjedalen kom nästan ingen snö, utan det var nästan som
sommarväder. Emma hade hört att de även i Burträsk hade haft
lite snö, men att den hade tinat bort.
Ett brev från Emma är daterat den 12 september 1877, och då bor
hon i Umeå. Hon tänkte flytta tillbaka till sin gamla arbetsgivare

Foto 87. En båtfärd från bryggan vid Burträsk kyrkstad till Holmen år 1906.
Foto: Maja Forsberg.
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Boberg. Hon trodde att hon skulle trivas bättre där nu, eftersom
herr Boberg var död och han var den ende som hon inte hade tyckt
om. I brevet skickade Emma två foton av sig själv, varav det ena
skulle föräldrarna få och det andra systern Sofi i Risnäs, Burträsk.
Hon bad även att föräldrarna skulle påminna svågern Anton
Nyström att sända ett foto på honom och Sofi, vilket Nyström
lovat när han var i Umeå. Allt under förutsättning att det fanns
en ”fotografist”, det vill säga fotograf, i Burträsk. Hon skulle även
vilja ha ett fotografi av föräldrarna. Emma skickade hälsningar
från sin syster Charlotta, som nu hade blivit frisk, samt hälsningar
från pastor Thelberg i Vännäs.
Under året 1877 fanns hon i Umeå, Sundsvall, Uppsala och Stock
holm. I ett brev till föräldrarna av den 18 oktober 1877 från
Sundsvall skrev hon att hon rest till Stockholm och lämnat sin
husbonde i Uppsala. Sedan hade hon själv rest till Sundsvall för att
lära sig något nyttigt. Hennes husbonde ville nu ha tillbaka henne,
så hon visste inte om hon skulle resa tillbaka i höst. Emma ville att
föräldrarna skulle skicka sina brev till brodern Johan Burlin, som
bodde i Sundsvall. Emma hade haft mycket roligt i Stockholm där
”hennes vän” hade kostat på henne 100 kronor. Hon hade sett en
sten som kom från månen eller från stjärnorna. Emma hade sett
många märkvärdigheter som hon inte kunde nämna.
Emma Burlin fick hjälp med klädessömnad av sin mor. Den 18
oktober 1877 skickade hon ett paket med garn och kläder till
modern. Emma ville att hon skulle väva en klänning av materialet,
och hon ville ha den i grått. Hon skickade med fem kronor till
inköp. Emma ville ha tillbaka kläderna så fort som möjligt.
Emma bodde i Stockholm 1877-1878. År 1879 var hon piga hos
herr Nordin i Nyland utanför Härnösand. År 1880 var hon tillba
ka i Umeå. Emma Burlin var piga i Eskilstuna år 1890 i en apotekarfamilj. Hon reste den 26 augusti 1896 från Göteborg, med New
York som destination. Enligt registret hade hon ingen medresande
och var 47 år gammal. Hon kom den 5 september 1896 till USA
(Ellis Island) med fartyget Campania från Liverpool.
Hon vistades i juli 1899 i Stockbridge, Massachusetts på som
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marnöje. Hon skrev att hon kommit dit hösten före. Hon skrev
att ”vi bor på landet där det är kallt och friskt”. Kanske arbetade
hon som piga i en familj som var på sommarnöje. Emma undrade
hur det hade gått med modern som var gammal. Hon hade läst
i tidningen att det var en mycket torr sommar i Sverige. Emma
hade tänkt resa hem till hösten, men eftersom de skulle vara kvar i
Stockbridge till i september skulle det bli för sent för en sjöresa till
Sverige. Hon bodde troligen i New Haven i Connecticut. Emma
skrev att hon tänkte skicka pengar till hemmet i Sverige, men vis
ste att det var besvärligt att växla pengar i Burträsk. Därför skulle
hon skicka pengarna till en syster, troligen i Umeå, som fick växla
dem där och skicka de svenska pengarna med vänner till Burträsk.
Hon skulle be att systern förskotterade pengarna direkt, så skulle
hon återgälda henne så snart som möjligt. Emma talade också om
att hon senare skulle skicka en växel till Burträsk, så att Leonard
kunde hämta ut svenska pengar. Det verkade som att det endast
var Emma bland barnen i familjen som kunde hjälpa modern och
Leonard ekonomiskt. De övriga syskonen som stannade i Sverige
verkar inte ha haft ekonomiska medel att göra detta.
Johan(nes) Burlin f. 1851
Johan Burlin f. 1851 gick 1873-1875 på Yttertavle lantbruksskola. I
ett brev till fadern den 18/10 1877 frågade han fadern om hur års
växten varit och hur frosten hade påverkat skörden. Under somma
ren 1878 fick Johan Burlin besök av fadern i Sundsvall. Hemresan
hade gått med stor möda, eftersom fadern hade för liten reskassa.
Johan skrev i ett brev av den 21 oktober att han mådde dåligt över
att han inte hade kunnat hjälpa fadern med pengar. Han skrev att
han var alldeles utan pengar och inte kunde ta ut mera. Johan upp
skattade besöket av fadern, men var ledsen över att han inte kunde
följa honom hem. Johan skrev att han hade mycket att göra, men
att han inte blivit vänligt bemött sedan husbondfolket fått reda
på att han hade tänkt flytta. I brevet sade han att han nu sagt upp
tjänsten till den 24 oktober, men att han troligen skulle arbeta till
den 1 november. Alla hans sex tjänstekamrater skulle flytta sam
tidigt. Johan Burlin hade ett bra betyg av ”min principal”, det vill
säga husbonden, som även lovat att skaffa en ny plats så snart det
blev någon ledig. Det var ont om platser på grund av de dåliga
tiderna. Johan skrev vidare:
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”Det vore visst trifligt hälsa på Mamma och Pappa en gång
till medan vi lefver och äfven att få hålla opp mig en stund”.
Johan skrev vidare att han var så less på att tjäna att han inte
kunde beskriva det. Johan Burlin ville att föräldrarna skulle skriva
och berätta hur det var i Burträsk, hur föräldrarna mådde och
hur årsväxten hade varit. Johan ville att pappan skulle ordna så
att han fick en ny revers i inteckningen och att mamman gav sitt
samtycke. Johan Burlin ville veta om Anton Nyström fått fasta,
dvs. lagfart, på brodern Pelles jord. Han ville att fadern skulle be
Anton Nyström att inte sälja jorden utanför släkten. Han kunde
tänka sig att lösa igen jorden, när han hade sparat ihop pengar.
Under december 1878 (troligen även november) vistades Johan i
Umeå, där han troligen besökte sina systrar Charlotta, Eva och
Carolina. Han skulle stanna till efter julen. Johan var intresserad
av jordbruk, och frågade fadern hur året varit och om säden fru
sit. Johan skrev i ett brev av den 20 november att han hade lite
med arbete och förtjänster. Han kunde därför endast reda sig själv
och kanske inte ha pengar över till föräldrarna. Johan Burlin hade
länge tänkt resa hem, men eftersom tiderna var så dåliga hade
han inte fått ihop till en reskassa som han skulle behöva för att
uträtta några andra ärenden Det skulle kanske bli så att han fick
resa hem utan reskassa. Den 25 oktober 1879 kom Johan Burlin
till Yttertavle lantbruksskola, enligt ett brev från systern Eva till
föräldrarna. År 1890 var Johan arbetare i Umeå och 1900 rättare
på Västteg.
ERIK GUSTAF BURLIN F. 1856
Erik Gustaf Burlin, f. 1856, gick på Yttertavle lantbruksskola
1878. I ett brev av den 14 april 1878 skrev han att han fick 60
kronor i lön, så det gick någorlunda bra med kläderna. Han skrev
brevet i bagarboden hos systern Lovisa. Gustaf hade gått in till
Umeå stad och varit över till Teg för att hälsa på systrarna Caroli
na och Charlotta. Han undrade hur det var med Risnäsborna, det
vill säga systern Sofia och svågern Anton Nyström. Gustaf undrar
om några pengar kommit från Stockholm. Gustaf bad Leonard att
fråga Sofia och Anton om de nu kunde betala hans hatt hos han
delsmannen Skog. Sedan skulle Gustaf betala tillbaka summan.
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Han ville även att Leonard skulle skicka hatten till Umeå. I juli
samma år fick Gustaf tyg hemifrån, vilket han tackade för genom
systern Carolina i hennes brev till föräldrarna.
Efter tiden på Yttertavle lantbruksskola flyttade Gustaf till Örn
sköldsvik, där han var arbetare 1890. Han var ensamstående. Ar
1900 var han resehandlare.
Den 13 augusti 1897 skrev Gustaf hem och berättade att han låg
på lasarettet i stället för att komma hem till Burträsk som han
hade avtalat om. Han hade i ett tidigare brev kommit överens med
Leonard att han skulle möta honom på järnvägsstationen i Åsträsk.
På morgonen samma dag som han skulle resa blev han sjuk, så att
han kunde inte gå utan måste ta häst till båten för att bege sig till
Härnösands lasarett. Han hade benröta i huvudet och hade gått
igenom en operation, och räknade med att få ligga kvar en tid på
lasarettet. Gustaf undrade om Leonard hade fått telegrammet, så
att han inte behövde resa till Åsträsk i onödan. Gustaf skrev:

”det är underligt man skall genomgå lidande och pröfningar
här i verlden, men man måste taga det af kärlek af herren,
som det är för det står att den Gud Älskar den agar han och
näpsar. Blått vi kunde få frälsas och få en frälst själ äfter
döden. Det samma är det hur det går här. Om det ej går som
man önskar så är det nog lika bra, jag tror att hvarje menniska har sina plågor att gå igenom, Och annat har vi ej löfte
om än möda och arbete och till sist döden.”
JONAS WIDESTEDT (1770-1836)
Jonas Widestedt (1770-1836), som var född i Vivsta i Timrå socken,
utbildade sig till präst och var brukspredikant vid Robertsfors bruk
1799-1814. Sedan blev han vice komminister i Lövångers socken,
och utnämndes 1817 till komminister i Burträsk socken. Widestedt
blev avsatt från prästtjänsten 1825 för förseelser i tjänsten. Under
tiden i Burträsk bodde familjen på komministerbostället i Åbyn.
Jonas Widestedt gifte sig 1803 i Degerfors prästgård med Anna
Magdalena Öberg (1775-1825) och makarna fick barnen Jonas
Olof (1804-1862) som var lantmätare, Magdalena Cecilia (1804-
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1811), Carl Magnus (1805-1811), Sofia Emilia f. 1807 som fanns i
Stockholm 1833, Anna Carolina f. 1809 som gifte sig i Stockholm
1833 med skräddarmästare Lorentz Lundgren, Johanna Magda
lena f. 1813 som bodde i Stockholm, samt Carl Johan (1815-1845)
som blev landskanslist i Umeå.
Jonas Widestedt gav 1823 in en handling till tinget i Burträsk med
anledning av att han hade blivit stämd för ”ofredlighet”, det vill
säga stridslystnad, av kommissarien A. Burström. Han berättade
i brevet att han sommaren 1820 plågades av frossfeber, och sedan
dess kände han att krafterna avtog. Under året 1821 fick han en
präst som kunde biträda honom i tjänsten, men det senaste året
hade han inte kunnat utföra någon tjänstgöring. Han hade inte
varit sängliggande och han hade haft svårigheter av folk inom och
utom huset. Jonas Widestedt skrev att han lidit mycket av sin hus
tru, som ibland flera dygn i rad och ibland flera veckor sprungit
bort från huset ”i sin ondska”. Han anklagade även henne för att
ha narrat bort barnen och försummat göromål i hemmet. Detta
hade lett till att han var utfattig och utan kläder. Hustrun hade
även farit fram med osanning och inte velat berätta var hon varit,
enligt Widestedt. När han skrev brevet, hade hon legat borta 12
nätter i rad, och endast varit hemma en kort stund på dagarna.
Jonas Widestedt klagade över att han inte fått se sina barn under
tiden, trots att han begärt detta. Pigan hade mesta delen av tiden
hållit sig undan, och hennes bror drängen Hinrik hade rymt ur
tjänsten. Widestedt var fortfarande ganska matt och hade med stor
ansträngning lyckats ta sig till tinget. Han förstod inte anklagelsen
”ofredlighet”, men menade att han velat få sitt husfolk att göra
nytta. Tidigare hade han haft begär efter starka drycker, vilket nu
hade avtagit sedan han sålt brännvinsredskapen och mera sällan
haft brännvin i huset. Jonas Widestedt skrev att han inte helt hade
slutat använda brännvin:

”det tillåter ej min svaga hälsa, ty jag behöver verkligen stun
dom en god sup för ... kolik, tandverk och mattighet samt
nedslagan”.
Jonas Widestedt blev avsatt som komminister för fylleri och
”oregerlighet i sitt hus”. Widestedt sattes under förmyndare, och
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socknen höjde fattigkornet till det dubbla för att kunna underhålla
honom. På socknens bekostnad inackorderades hans son i Umeå
där han gick i skola, då han ansågs vara begåvad. Widestedt höll
strängt på att få ”bildade förmyndare”. Först åtog sig en av präs
terna förmynderskapet, och senare stod länsman Burström som
förmyndare, men tröttnade då Widestedt ofta anklagade förmyn
darna för att olagligt förskingra hans egendom. Sedan två bönder
varit hans förmyndare under ett år anhöll Widestedt att slippa
förmyndare. Domstolen skrev i sitt beslut: ”Rätten beslöt, att inte
vidare betunga någon med förmynderskapet över Widestedt”.
Sedan flyttade Widestedt till Norsjö socken.361
Dottern Anna Carolina flyttade till Umeå 1825, och bodde 1833
i Maria Södra i Stockholm och var piga. Hon hade sällskap med
skräddarmästaren Lorentz Lundgren f. 1807, och de gifte sig den 9
april 1833. De fick sönerna Oscar Lorentz f. 1833 och Johan Alrik
f. 1836. Familjen bodde 1855 i inre staden, och i familjen bodde
även Anna Carolinas syster Sofia Emilia som titulerades mamsell.
År 1863 betecknades Anna Carolina som skräddarmästaränka.
Anna Carolina var i livet ännu 1886.
Dottern Johanna Magdalena Widestedt flyttade 1825 till Risnäs i
Burträsk, där hon var piga och flyttade 1829 till Umeå stad. Åren
1833-1838 bodde hon i Stockholm, men flyttade till Skellefteå, där
hon bodde 1838-1839. Under tiden i Skellefteå skrev hon ett brev
till brodern Carl Johan i Umeå där hon tackade för ett brev från
honom. Han hade fått i uppdrag att köpa lingarn, vilket han inte
hade lyckats med. Inslaget i hennes väv höll på att ta slut, och det
allvarligaste var att hon hade väven borta hos en väverska och hon
ville göra klar väven. Johanna ville att Carl Johan skulle höra med
moster och Kajsa Greta som brukade köpa upp lingarn. Hon tala
de även om en person Bergström som hon kallade för ”beskedlig”
som sålde allt för dyrt. År 1839 flyttade hon ut ur församlingen.
Sonen Carl Johan var landskanslist i Umeå stad fram till 1842, då
han flyttade till Nysätra socken. Han dog den 31 augusti 1845 i
Böle i Skellefteå, enligt Nysätras dödbok. Han titulerades då förre
landskanslisten.
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Carl Johans bror Jonas Olof Widestedt med familj flyttade från
Svartlund i Norsjö socken den 11 februari 1833, medan fadern
Jonas bodde kvar till 13 april. Jonas Widestedt bodde ensam i
huset till den 1 mars, då Johan Nilsson flyttade in.
I mars 1833 skrev Jonas Widestedt ett brev till sonen Carl Johan
och inledde sitt brev:

Min älsklige son Carl Johan
Medan jag nu sitter ensam här i ett rum på Gestgifvargården Sunnanå, dagen för första marknadsdagen i Skellefteå,
kan jag icke underlåta att raspa några rader till dig i sena
aftonskymningen, emedan jag ej kom mig till att skrifva till
dig förrän jag reste ifrån mitt ännu varande hem Svartlund,
hvarifrån jag reste igår morgon d: 7 martii för att se och höra
mig före om husrum för någon tid, så väl som andra lifvets
behof för drägligaste pris, emedan jag länge sedan ledsnat i
fjället, ehuru jag varit nödsakad att bo der qvar, först medan
Jonas Olof der egde hus och jord, och äfven sedan han såldt
det bestämningsledna våhr, men flyttade derifrån ej förrän d:
11 sistl. Februari, och äfven derföre att jag tror mig kunna
der för lindrigare pris, så länge den allgode Guden nådigt för
länar mig hälsa och förstånd.
Jonas Widestedt hade blivit avsatt från sin komministertjänst men
någon bitterhet märks inte alls i brevet utan tvärtom. Han är fylld
av tillförsikt.
...om jag förskaffar mig sjelfhvad jag behöfver, utan det, som

Gud hittills nådigt beskärt mig, och utan alt som oftast behöf
ver vara utsatt för plågor af det som är värre än skoskaf...
tankstreck, men hvad tankar jag hyser, får jag låta vara osagt,
tills vidare, men vi bör altid besinna och hafva till kraftigaste
skäl för alla våra tankar, ord och gerningar, att icke något
ondt får bo och råda hos oss, ty Gud den helga treenighet och
trefaldighet, som igenom sin af evighet enfödde son och den
Helige Ande hafver.. uppehåller och försörjer alt hvad skapat
är, ser och vet, samt eger rätt så väl som förmåga, att.. redo
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och ars., få och huru vi brukat alt det goda har oss förlänt.
Och då vi detta befinna som vi började kan af sin nåd och
faderliga barmhertighet gifvit och uppehålla vårt förstånd, så
finna vi ock lätt vår ovilkorliga pligt, att icke till hans förtörnelse missbruka något, hvarken det största eller minsta, som
han af nåd och och barmhertighet oss förlänar, och hvarför
utan vi sjelfva icke kunna taga elr bekomma något. Och huru
kraftigt bör icke detta alt mana oss till den innerligaste kär
lek, lydnad och tacksamhet mot honom, som på så ömt och
outsägligt sätt bevisar sin himmelska allgode faders kärlek
och barmhärtighet mot oss i alla lifvets skiften och omstän
digheter.
Jonas Widestedt skrev att han fått ett brev från sonen genom Klingstedt i Norsjö, men han kom inte ihåg från vilket datum. Däremot
hade han inte fått något brev från barnen i Stockholm. I mitten
av november hade han fått brev från skräddarmästare Lundgren
och från dottern Carolina, där de berättade att hade planer på att
gifta sig. Widestedt var nu ledsen över att han inte fått höra att gif
termålet var stadfäst. Därför hade han skrivit igen till Stockholm,
men inte fått något svar.
Efter natten på gästgivargården reste Jonas Widestedt till ”Jonas
Olle” på Morön för att höra hur han och familjen bodde, och
om han själv skulle flytta dit. Han fann att sonen hade det bra,
och funderade nu på att flytta ner på snöföret från Svartlund. I
Norsjö hade Jonas Widestedt läst boken ”Resan till Spetsbergen”
hos komminister Hasselhuhn, som hade lovat att ta med boken
till marknaden i Skellefteå, något som han hade glömt. Widestedt
skulle därför skicka boken senare med bud till gästgivare Lagerlöf
på Sunnanå och sedan med posten till Umeå. Widestedt hade bju
dit postiljonen Westerberg på en sup på gästgivargården och han
skulle ta paketet till Umeå. Jonas Widestedt tänkte även skicka ett
par hundskinnshandskar till sonen. Widestedt ville att sonen skulle
skicka tillbaka boken samt andra böcker med någon Umeborgare
till sommarmarknaden i Skellefteå. Widestedt skrev om boken:

”Märkvärdiga voro Holländaren Jobsts och Tysken Giilreds
öden. Den förra sökte icke nog hjelpen och styrkan hos Gud,
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som tillät dem komma i sådant trångmål och var äfven säkert
betungad af ett sårat samvete öfver sin ungdoms oförstånd
och olydnad.”
Jonas Widestedt väntade på ett utslag från landshövdingeämbetet
om spannmål till sina barn. Han hade fått höra att Jon Zackrisson i Heden hade hämtat ett brev i prästgården i Norsjö som var
adresserat till honom. Widestedt hade hämtat brevet och fått höra
att det nu var klart att dottern Anna Carolina skulle gifta sig den
9 april. Även Sophia och Johanna mådde bra.
Den 11 mars reste Jonas Widestedt till Norsjö, men kom inte fram
förrän kvällen därpå. Den nya ägaren av Svartlund, Jon Nilsson,
väntades först dit till midfastosöndagen, men skulle nu komma
veckan efter den 12 mars. Däremot hade Johan Nilsson flyttat
in den 1 mars. Jonas Widestedt hade tänkt göra ett matskåp och
sedan flytta ner till Skellefteå efter påsk. Han hade bett Jonas Olof
att skicka upp två till tre tunnor av sitt spannmål, som han tänkt
att sälja uppe i Norsjö, eftersom det rådde matbrist och även brist
på pengar. Men för en del var det bättre än nere i kustlandet. Jonas
Widestedt skrev vidare:

”Wi har nu vårfrudagen snart inne, och ständigt kallt hela
Februari och Martti som vanligt lofva god kost men sval som
mar alt till Jaks mäss, men ...och god skörd å det, som icke
fryser före Midsommar på låglänta ställen.”
Jonas Widestedt skickade även ett brev till tinget med tolvmannen
Lars Larsson i Knipliden. Först den 25 mars undertecknade Jonas
Widestedt brevet och skickade det.
Widestedt känner gästgivare Henrik Lagerlöf på Sunnanå, vars
mor är kusin till Widestedt. Samma dag som Widestedt flyttade
från Svartlund var han in till Lagerlöf för att fråga om det brev,
som han skickat till Lagerlöf fjorton dagar innan hade gått iväg
till sonen Carl Johan i Umeå. Efter besöket på gästgivargården
fortsatte han till sonen Jonas Olof på Morön, där han låg över
natten. Dagen därpå flyttade han till grannen, som var bonden
Jon Ersson, där han tänkte bo tills han hade skaffat ett perma
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nent boende. Jonas Widestedt ville skaffa ett husrum som han var
belåten med till bästa pris. Boendet skulle innehålla värme, ved,
mjölk samt bekvämligheter som bakning. Däremot tänkte han
sig att ordna mat själv, och han hade kvar sex tunnor korn från
Svartlund. Widestedt lagade kläder själv, och skrev i sitt brev att
han själv stod för hushållet under fyra år i Burträsk och det hade
gått bra. Det verkar som om Jonas Olof ville ha de sex tunnorna
spannmål i hyra, om fadern skulle bo där.
Några dagar senare hade Jonas Widestedt flyttat in i komminis
ter Erik Häggboms gård på Morön. Men han tänkte inte stanna
kvar länge, för rummen var dåliga och förfallna och dög inte som
vinterbostad. Dessutom var han alldeles ensam i gården, fast det
fanns grannar inom blott ett skotthåll på alla sidor. Det var mest
obekanta människor som bodde i närheten, och avståndet till pos
ten var långt. Jonas Widestedt tyckte att det var dyrt att leva i
Skellefteå och saknade ”fjället”, det vill säga inlandet, där priserna
var lägre, särskilt på ved och mjölk. Widestedt tänkte bjuda postiljonen Westerberg på en sup och skicka brevet med honom.
Widestedt inpräntade hos sonen vikten av studier:

”Jämte det du flitigt underhåller hvad du lärdt räkna, skrifva,
läsa, vill jag ock hoppas att du ock förkofrar dig i alla nyt
tiga saker och kunskaper, såsom Tyskan, Franskan, Geograp
hien, Historien, Matematiquen jämte bell letter, som är goda
Romaner, Poesier elr Skalde stycken, som innehålla nyttiga
lärdomar till både kroppens och själens gagn, elr uppmuntran
till Dygder och Gudsfruktan, som äro Vishetens begynnelse.
Både gamla och nya Författningar äro ock nyttiga och nödiga
att flitigt studera för alla, och mäst för dem som skola lära
andra att lyda Lagarna och bli goda medmänniskor och sam
hällsmedlemmar, samt patrioter, som älska och tjena Fäder
neslandet och sina medmänniskor dä han ock älskar Gud och
vördar hans hel. Bud och dermed bereder så egen heder, lycka
och sällhet.”
Jonas Widestedt hälsade till Carl Johans moster i Umeå, till famil
jen Ulfhielm, samt till en person Gädd.
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I ett brev tog Widestedt upp ett fall med en änka i Rentjärn i Arvid
sjaurs socken som blivit lurad:

”Hälsa Kjellström att Rentjerns Anna Nilsdotter måste upp
höra att tänka på att få Nybygge Farfarsbacken, emedan
Rentjernboerne tillsammans med Länsmannerne först P.
Bjuhr och sedan Elj. Edin hafva fördröjt hennes och afledne
Anders Mickelssons papper, så att det skal vara försent för
henne, fastän And: Mickelsson haft äldsta Remisserna, och
hon som litet förstått, har blifvit utträngd, oagtat hon har
Testamente af And: Mickelsson, som dog bestämningsledne
höst, sedan han varit sängliggande vid pass ett års tid, och
hon blir utan lön, som var loft henne i Nybyggets erhållande.
Uselt går det till och står i lappmarken och fjället, som oftast
blir obekant för höga Vederbörande, till mångas skada och
förfång, och illa då länsmän och nämdemän icke lyda sam
vetets röst, så väl som de högre böra göra, om icke våld skal
få öfverhanden, lif och egendom, heder och ära altid vara i
fara och ingen säkerhet derföre, om Lagarna icke åtlydas och
handhafvas.”362
PEHR HANSSON MARKLIN (1817-1884)
Pehr Hansson Marklin (1817-1884) från Yttervik 4 var verksam
som garvargesäll i Uppsala 1838-42, då han konditionerade hos en
mästare. Han var verksam som garvare på Kyrkobordet 1843-53,
men flyttade 1855 till Lycksele, där han var verksam som garvare
och kyrkvaktare i Lycksele kyrkby.
Marklin hade en farbror som bodde i Uppsala under hans tid där,
nämligen Gabriel Marklin (1777-1857), som var vetenskapsman
vid Uppsala universitet och en stor litteratursamlare. Pehr Hans
son Marklin var gift med Sara Johansdotter f. 1820 från Kusmark
16, och makarna fick barnen Gabriel f. 1846 som flyttade tillbaka
till Skellefteå och Yttervik 1872 där han var sjöman och bonde,
Margareta f. 1848 som flyttade till Stockholm 1874 men senare
fanns i Luleå stad som hushållerska, Carl f. 1851 som flyttade till
Umeå 1868 och var verksam som lärling på Sandbacka 1870 men
senare bagare i Luleå stad, Johan (1853-1854), samt Johannes f.
1855 i Lycksele som flyttade till Stockholm 1873 men senare var
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filare i Luleå stad. Äldste sonen fick sannolikt namnet Gabriel efter
Gabriel Marklin i Uppsala.
Pehr Hansson Marklin sålde år 1847 Separatisten Johan Risströms
skrift ”Förklaring ingiven till Kungl. Maj:t av åtskilliga s.k. läsare
i Norr- och Västerbottens län i anledning av de emot dem även hos
Kungl. Maj:t utav Härnösands konsistorium och prästerna i Skel
lefteå, Piteå med fleras år 1845 gjorda anmälningar och beskyll
ningar. ”
Marklin hade haft 100 exemplar till försäljning och av dessa fanns
65 kvar, som belädes med kvarstad av kronofogden.363
Pehr Marklin brevväxlade med sin farbror Gabriel Marklin och
i breven, som finns på Uppsala universitetsbibliotek, får vi veta
en hel del om Pehr Marklins liv. Han verkade skicka breven med
skeppare som åkte ner till Stockholm, bland annat med M.W.
Michelsson. I november 1848 skickade han brev med brukspatron
Carl Magnus Hernod som reste landvägen. Under tiden i Uppsala
bodde Pehr Marklin i garvaren Schagerströms hus. Det fanns vid
denna tid två garvare med namnet Schagerström, nämligen Erik
och Johan. I oktober samma år fanns Pehr Marklin i Skellefteå
och berättade om resan från Stockholm som företogs under som
maren. Resan beskrevs som tråkig, och Pehr med sällskap färdades
på vägen mellan Umeå och Skellefteå, en resa som tog två och ett
halvt dygn. Pehr hade köpt hudar av ett par personer Dugge och
Settervall, troligen i Uppsala eller Stockholm. Hudarna hade han
skickat med ett fartyg som ägdes av Johan Hällberg från Skellef
teå. Pehr Marklin berättade att han hade fått mycket arbete inom
sitt yrke. I slutet av året hade Pehr Marklin fortfarande mycket
att göra, men han oroade sig över skuldsättningen som var uppe i
1 100 riksdaler. Han hade ännu inte fått något från faderns hus,
men fick han bara vara frisk så trodde han att det skulle gå att
försörja sig på hantverket.
I september 1843 fick Pehr Marklin betalt av Gabriel Marklin för
en bytta. Pehr hade också till farbrodern skaffat ett sälskelett, som
han inte hade hunnit rengöra ännu. Pehrs bröder höll på att skaffa
ägg till Gabriel Marklin. I brevet berättade Pehr Marklin att han
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tidigare berättat att han köpt en gård på Prästbordet, och nu hade
han flyttat garveriet dit. Affärerna gick bra och han hade myck
et att göra. I breven framkommer att Pehr och Gabriel Marklin
utväxlade hälsningar med sjöfarande. I december 1843 hade Pehr
fått i ordning verkstaden, och hade nu två arbetare.
Under våren 1844 hade Pehr fortfarande mycket att göra, men
led nu brist på pengar. Nu hade Pehr även en piga, nämligen sin
kusin Martha Catharina (Cajsa) Olofsdotter Boström (1804-1871).
Under 1845 hade Pehr mycket att göra, men ett problem var att
han gjorde arbeten på kredit och inte fick betalt i tid. Pehr Marklin
berättade att han tog sulläder från en Westin i Stockholm, och han
hade inte kunnat betala skulden på sex månader.
Pehr Marklin gifte sig våren 1845 med Sara Johansdotter, som var
en dotter till bonden Johan Olofsson i Kusmark. Hennes mor var
född oäkta, enligt Pehr Marklin, och dotter till Pehrs farbror Olof.
Pehr var alltså kusin med sin svärmor. Svärmodern hade berättat
att Gabriel Marklin hade hälsat på henne en gång och gett henne
en riksdaler riksgälds. Pehr Marklin berättade att vigseln ägde rum
en söndagsafton, och sin hustru beskrev han som en ”gudfruktig
ungdomsblomma.”
Gabriel Marklin tänkte i början av 1847 åka ner till Uppsala och
Stockholm under den kommande sommaren. Men han oroades
av bristen på pengar. Han hade ett lager med läder som var värt
4 000 riksdaler riksgälds, men hade svårt att få in kontanter. Det
ta brev skickade Pehr Marklin med svart lack, eftersom en syster
till hustrun Sara Johansdotter hade dött. Under våren reste Pehr
Marklin till Uppsala och Stockholm, men det blev inte något möte
med Gabriel, eftersom denne var bortrest.
Ekonomin började nu bli ett verkligt bekymmer. Pehr Marklin
skrev 1847 till sin farbror att han tidigare hade försökt öka sitt
lager, men detta var bara att öka skulderna. Husbyggande och
reparationer hade årligen kostat mycket, så nu fruktade Pehr Mark
lin att han inte skulle kunna betala skulderna. Men fortfarande
hade han god kredit, så han funderade på att köpa ytterligare en
hemmansdel. Då skulle han kunna föda flera kreatur, för att på så
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sätt bättre föda hushållet som nu uppgick till åtta personer med
gesäller, lärlingar, drängar och pigor. Men priserna på hemman
hade drivits upp, och 1847 kostade ett hemman om 1/8 mantal
2 000 riksdaler banco. Men priserna var i stigande. En dagsverkskarl betalades med en riksdaler och 12 skilling eller till och med
24 skilling om dagen. Pehr Marklin hade tänkt på att byta yrke,

”men då heter det så att den som har satt handen till plogen
och ser tillbaka är icke sjiklig till Guds rike. Under alt detta
will jag åkalla Gud om hjelp att emotstå i den onda dagen.”
År 1848 lånade Pehr Marklin pengar, och byggde tillsammans
med brodern Johan och en svåger skonerten Tre Syskon som han
beräknade lasta 700 tunnor tjära. Pehr Marklin var nu allvarligt
bekymrad över hur han skulle klara sig ekonomiskt.
En glädje i bedrövelsen var sonen Gabriel, som nu var två år gam
mal.

”Wår lilla Gabriel har Gud gifvit ett godt förstånd. Han är
qvik och klok samt visar sig karlaktig i sina små lekar. Han är
fyld 2 år den 18 dennes.”364
Den 10 oktober 1848 fick makarna Marklin dottern Margareta.

”Och min kära gumma är mycket klen till hälsan. Dock hop
pas jag att hon snart blifver återstält. ”36S
Den 2 november skrev Pehr Marklin till Gabriel Marklin:

”...så will jag under rätta att jag har min hustru sängliggande
sedan förlåsningen skede. Jag hoppas nu hälsan snart åter
ställs ehuru jag åtskilliga gånger trot att hennes stund wore
inne. Jag har anlitat 2ne läkare. Som den ena bor i grann
gården så har han 2 gånger dagligen besökt oss. Och jag har
haft många sömnlösa nätter. Gud ware låf nu har jag hopp
om några veckor se min kära gumma wara oppe från sjuk
sängen.”366
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Den 22 december skrev Pehr Marklin:

”Ja Guds vägar äro underliga. Det har nu sedan d. 10 sistlidne okt. warit för oss en stor pröfning. Min Kära Hustru
har efter förlåsningen lega till sängs i stora plågor i runda 7
tvekor. Och ännu är hon mycket matt och svag. Jag har flera
gånger jämte läkarena trot att hennes lif warit af dödens ängel
omhvärvd. O Gud din godhet har gjort oss den glädjen att det
synes en god förhoppning. Mången gång war jag af nattwak
och sorg nära att knota emot Gud, som jag först efteråt ser
Guds faderliga kärlek mot oss. Han wille endast pröfva wärt
tålamod. Och öfva wår tro och förtröstan på honom allena.”
I mars 1849 är det stor penningbrist, eftersom trähandeln med
utlandet hade stannat av på grund av oroligheterna i Europa med
revolutioner och resningar. Pehr Marklin hade planer på att göra
en resa till Stockholm under den kommande sommaren, och hade
då tänkt hälsa på Gabriel Marklin i Uppsala. I april hade Marklin
bestämt sig att så fort det blev öppet vatten skulle han åka med sitt
eget fartyg till Stockholm.
CARL ERIK HJELM (1826-1896)
Carl Erik Hjelm (1826-1896), som var född i Fubban i Björkviks
kommun i Södermanland, kom till Skelleftebygden 1853, och bod
de den första tiden på Kyrkobordet. Han arbetade som informator
åt Nicanor Sandström vid Johannesfors sågverk i Klutmark.
Hjelm blev en föregångsman inom Skelleftebygden och grundade
1866 Skellefteå södra arbetareförening där han var ordförande
1866-1882. Hjelm var riksdagsman 1869-1878 och landstingsman
under 1870-talet. Carl Erik Hjelm var en föregångare inom jord
bruket och startade Hannlunda mejeri i Gummark
JOHN NORDFELTH (1865-1931)
John Nordfelth (1865-1931) föddes som Johan Olsson i byn Myckelgensjö i Anundsjö socken. Fadern Olof Olsson d.y. (1823-1899)
var bonde på gården Myckelgensjö 4:2, och var dessutom nämnde
man, handelsman, skiftesgodeman (biträdde lantmätarna vid laga
skifte i flera byar runt hembyn) samt skötte bouppteckningar, arv
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skiften, auktioner m.m. Modern Märta Stina Henriksdotter (18351929) var duktig på att arbeta med lin. Det finns tydliga indika
tioner på att Johan fick agera som bokhållare i handelsboden samt
ansvara för inköp av timmer efter en flera mil lång sträcka efter
södra Anundsjöån.
Johan Olsson skrev en rad brev till hemmet i Myckelgensjö. Det
tidigaste som finns bevarat är från 1886, då Johan befinner sig i
Åsele. Där bodde även hans bror Henrik Nordfelth, som skulle
gifta sig och Johan skulle vara marskalk. Han skrev hem och bad
att de skulle skicka boken ”Tillfällighetstalaren” till honom.367
I maj 1892 flyttade Johan Olsson till Skellefteå, där han bodde hos
ingenjör Engström som tydligen var hans chef. Resan hade gått
med tåg till Vännäs, och sedan med kärra de resterande 18 milen
till Skellefteå. Resan mellan Umeå och Skellefteå hade gått bra och
tog endast en och en halv dag, trots att sträckan var 15 mil. Johan
kände sig trött och sönderskakad vid framkomsten. Johan kallar
sig nu John.
I nästa brev från februari 1893 berättade John Nordfelth att han
inte hade haft tid att resa hem. Sedan julen hade han varit ute och
inspekterat några vägbyggen i Burträsk och Lövånger. Nu under
vintern pågick endast grundläggning och uppmurning av land
fästen för några broar samt en större bankfyllning. Johan Olsson
klagade över kylan, som gjorde det nästan omöjligt att vara ute
och resa. Sedan julafton hade temperaturen varierat mellan 30 och
40 grader. Johan Olsson trodde att kylan låg bakom de många
fallen av lunginflammation, som även lett till flera personers död,
däribland hans hushållerska som hade avlidit efter sju dagars sjuk
dom.
Under sommaren 1895 reste Johan Olsson till fjällen i Norrbot
ten, där han vandrade, vilket han beskrev som ”inte så lättsamt”.
I augusti 1895 fanns John Nordfelth i Jörn, där han stakade den
nya vägen mellan Jörn och Kåge. Själva vägarbetet skulle börja till
hösten. Nordfelth trodde inte att han skulle bli kvar så länge, och
räknade med att kunna hälsa på familjen.
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I mars 1896 fanns John Nordfelth i Nilsliden där han hade träf
fat en fästmö, Anna Brännström (1876-1955), och de planerade att
förlova sig under våren. I ett brev hem till föräldrarna berättade
John Nordfelth att han och fästmön skulle åka till Jörn dagen där
på för att lyssna på konfirmanderna som skulle läsa i kyrkan. John
hade tydligen varit hemma i Anundsjö och hälsat på, eftersom han
berättade att resan till Jörn hade gått bra. Han hade också talat
om att komma hem till påsk, men han såg sig nödgad att skjuta
på det beslutet, eftersom han och Anna ville förlova sig före nästa
hemresa. Det såg ut bli svårt att hinna med detta i tid.
I augusti 1896 åkte John Nordfelth till Ulricehamn för att arbeta
med en stakning av en järnväg. Det var hans chef, ingenjör Eng
ström, som hade gett ordern till honom. Engström som var sjuk
låg vid Ronneby brunn. Nordfelth skulle åka ångbåt, och därför
kunde han inte komma förbi Anundsjö, men han hoppades kunna
göra ett besök på återresan om han kunde ta tåget. Han planerade
att vara en månad i Ulricehamn och arbeta under hösten i Jörn.
I brevet kallade han Jörn för ”här i fjällen”, det vill säga i utmar
ken, i utkanten av den gamla jordbruksbygden i kustlandet. John
Nordfelth berättade att i år hade man den bästa årsväxten i man
naminne, låt vara att det kalla vädret på en del ställen hade skadat
kornet under den förra veckan. I ett brev från hemmet hade John
fått veta att fadern hade varit ute och fiskat och nu hoppades John
att få smaka ”surfisk” när han besökte hemmet nästa gång.
Den 12 september var John i Ulricehamn, och därifrån skrev
han hem till föräldrarna och berättade att resan hade gått gan
ska bra, men det hade varit kraftig sjögång mellan Sundsvall och
Stockholm. I Ulricehamn arbetade han med stakning av järnvä
gen mellan Borås, Ulricehamn och Jönköping. Sträckan var nio
mil och gick i en ovanligt svår och backig terräng. Nordfelth
beräknade att arbetet skulle räcka länge och dessutom fanns det
möjlighet att få arbeta i andra järnvägsprojekt. Skulle det lyckas
skulle arbetet räcka till vintern. Under dagen hade John Nord
felth varit i Borås för att undersöka var järnvägen skulle dras.
Han tyckte att trakten var vacker och nämnde att Ulricehamn
är en liten stad, medan Borås och Jönköping är ganska stora. I
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Borås fanns en livlig fabriksverksamhet med inemot ett fyrtiotal
fabriker som mestadels var spinnerier och väverier. John nämnde
att man kunde göra sig en föreställning om dessa fabrikers verk
samhet då en enda kunde sysselsätta cirka 800 arbetare.
Nordfelth berättade vidare i brevet att han planerade att besöka
Jörn för att avsyna vägarbetet. I övrigt berättade John att han hade
läst i tidningen om en händelse som inträffat i Hällnäs, som han
beskrev som sorglig och ryslig.
John Nordfelth besökte Jörn under hösten, vilket han berättade i
ett senare brev. Där var han ”mindre frisk”, så att han inte hann
skriva till föräldrarna. Den 9 mars 1897 var John kvar i Ulrice
hamn, och han skrev denna dag ett kort brev till föräldrarna. Han
hade inte haft tid att skriva på en längre tid, eftersom han arbetade
15-16 timmar om dygnet. John och kanske även fästmön Anna
hade från modern fått strumpor, som han tackade för och berät
tade att de hade fått beröm för strumporna. Senare under våren
tycks John resa hem från Ulricehamn. Han skrev ett brev hem till
föräldrarna klockan elva på kvällen före sin avresa till Jörn. Tyvärr
saknas datering av brevet. Anna hälsade till Johns föräldrar och
önskade att de kunde träffas.
Under hösten 1897 tog John och Anna ut lysning, som annonse
rades i Jörns kyrka den 5, 12 och 19 december. Vigseln ägde rum
vid den sista lysningen. Den 11 december var John Nordfelth och
Anna i Sörflerke by i Anundsjö socken, där de hälsade på Johns
syster Britta och svågern Nils Skoglund. I ett brev till föräldrarna
skrev John att Anna inte kunde resa till Nilsliden, eftersom hon
inte hade några kläder för resan. Det var så bråttom nu före jul att
det inte gick att få tag i en skräddare. Men allt tycks ha ordnat sig
för John och Anna. Söndagen den 19 december klockan fem på
eftermiddagen gifte de sig i Öster-Jörns gästgivargård. Efter vigseln
bosatte de sig i Nilsliden, men flyttade 1899 till kyrkbyn ÖsterJörn. I samband med vigseln tituleras John Nordfelth ingenjör.
Den 15 mars skrev John till föräldrarna och berättade om ett brev
som han fått av brodern Henrik Nordfelth. Brodern berättade att

han i Borgsjön hade träffat samerna Klemetsson och Hansson som
skötte familjens renar. Det gick inte bra med renarna, och John
Nordfelth tyckte att familjen borde överlåta renarna åt en ”riktig
lapp.”

”Det vore tråkigt om vi skulle vara nödsakade, att alldeles
utdöda våra renmärken.”
John och Anna ville köpa lingarn till ett dussin handdukar från
föräldrahemmet, men skulle Johns mamma vilja spinna mera så
var de intresserade att köpa även detta. John och Anna var även
intresserade att köpa linneservetter, om Johns syster Britta skulle
göra flera sådana. Linhantering var viktigt i Ångermanland under
en lång tid och var så fortfarande under slutet av 1800-talet. Johns
mor Märta Stina Henriksdotter hade spunnit linhärvor till en
utställning i Härnösand, och nu undrade han om det fanns kvar
någon härva. Han ville ha en som ett minne, men även för att visa
folket i Jörn att det var möjligt att spinna en sådan fin tråd. Folket
i Jörn hade svårt att tro det.
Fadern höll på med att tillverka spinnrockar, och John var impo
nerad över hur många han hade hunnit med att göra.
John berättade att han och Anna hade mått mycket bra i vinter,
med undantag av att Anna hade lidit av en elak hosta sedan nyårs
helgen. Johns far hade lidit av hosta som nu hade börjat gå över,
medan moderns huvudvärk aldrig tycktes ge med sig. John Nord
felth hade ett besked från Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen att
åtskilliga vägar skulle påbörjas under året i länet, och John hop
pades få bli arbetschef på något av dessa arbeten. John hade nu
mycket att göra med stenarbeten till vägbygget, och åkte dagligen
skidor. I Jörn fanns mycket snö och det fortsatte att snöa. John
höll på med att på svärfaderns hemman söka ut några stora träd
som han behövde till bron över Kågeälven. Träden skulle vara 16
verktum på 48 fot.
Det sista bevarade brevet är daterat den 6 november 1898. John
klagade över att han inte hade tid att skriva. Under sommaren hade
John haft arbete med vägen och hade inte allt klart. John kunde
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inte heller komma och hälsa på, för den 16 juni föddes sonen Hil
ding och en resa till Anundsjö vore för besvärlig för honom. Hil
ding hade varit ganska frisk och kry, och växte och blev duktigare
för var dag. Han klöste som en katt, så han skulle nog skrämma
farfar och farmor om han kom på besök.
John Nordfelth och Anna Brännström gifte sig alltså den 19
december 1897. Han var då fortfarande skriven i Anundsjö. Den
19 februari 1898 blev John Nordfelth skriven i Nilsliden i Jörns
församling.
John Nordfelth arbetade omkring 1910 med projekteringen av
Porjus kraftstation i Luleälven.
John Nordfelth skrev 1923 en artikel i en dagstidning om sin för
sta tid i Jörn:

”En mörk oktoberkväll 1893 anlände några ingenjörer, bland
vilka jag befann mig, till ”KM 1002”. Under järnvägens byg
gande var ”KM 1002” den officiella benämningen på platsen
för den blivande stationen Jörn (dvs. avståndet till Stock
holm).
Vi hade närmast kommit från Jonsträsk nedanför Bastuträsk
med handdressin. Vi var glada att få räta på benen en smula
efter den obekväma åkturen. Det gällde nu i första hand att
ta reda på vart man skulle vända sig för att få tak över huvu
det för den tillstundande natten. En åtgärd som var så mycket
mer nödvändig, då regnet formligen hällde ner. Vi lyckades
också efter en stund få rum i en provisorisk barack eller annat
bygge, vad det nu var.
Denna episod är den första, om inte angenämaste, minnet jag
har av Jörn. Föga anade jag då, att i denna öde trakt skulle
växa upp en bygd av den omfattning Jörns stationssamhälle
fått. Lika lite kunde jag tänka mig, att jag själv skulle för
framtiden hamna i dess omedelbara närhet och i min ringa
mån bidraga till dess utveckling.” 368
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SJÖMANNEN LARS FAHLGREN (1820-1893) IMYCKLE
Lars Fahlgren (1820-1893) var en son till bonden Lars Jakobsson
Fahlgren (1785-1860) och Magdalena Persdotter (1795-1862) på
Myckle 4. Lars Fahlgren skrevs in vid Piteå sjömanshus den 4 sep
tember 1841 och fick börja som jungman. Fahlgren fick avlägga
tro-, huldhets- och sjömansed. Ar 1842 var Lars Fahlgren i tjänst
på skonerten Libertas, som stod under befäl av J.O. Tjernström
i Umeå. Ägare till fartyget var brukspatron O.R. Mueller. Under
året tjänade Fahlgren 79 riksdaler, åtta skilling och åtta runstycken
riksgälds. Han hade arbetat under sex månader och månadslönen
var 13 riksdaler och 24 skilling.
Lars Fahlgren mönstrade i Stockholm på som jungman på bark
skeppet Napoleon den 26 juli 1843. Månadslönen var tio riksdaler

Foto 88. Teckning av skonert i Lars Fahlgrens personarkiv, Skellefteå
museum.
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banco. Han slutade sin tjänst den 15 januari 1844 i Göteborg, och
fick fina vitsord.
I maj 1844 åkte han sjövägen från Göteborg till Malmö, vilket
intygades i ett brev från sjömanshuset i Göteborg. När Fahlgren
kom till Malmö bestämde han sig för att resa till Helsingör tillsam
mans med sjömannen Isak Eriksson, vilket intygades av ett brev
från sjömanshuset i Malmö. Isak Eriksson är troligen identisk med
den sjöman med detta namn från Storkåge 17 som var född 1817.
Den 5 juni passerade Fahlgren Helsingör, och hade då tagit hyra
på skeppet Nicolai från Uleåborg som var på väg till Riga. Fartyget
stod under befäl av Ch. Herlofson. Fahlgren hade en månadshyra
av 12 riksdaler banco. Han mönstrade av i Riga den 29 juni.
Den 16 september 1844 mönstrade Fahlgren på som matros på
skeppet Kortenaar som fördes av kaptenen B. P. Martens. Han var
i tjänst till den 26 juni 1845, då han mönstrade av i Rotterdam.
Lönen var 188 gulden.
I juni 1846 var Lars Fahlgren i Holland och åkte ångbåt mellan
Rotterdam och Antwerpen. Den 12 september mönstrade han på
i Bergen på briggen Celais som stod under befäl av B.B. Olsson.
Han mönstrade av i Gävle den 16 oktober samma år. Lönen var
14 riksdaler och 32 skilling. År 1847 arbetade Lars Fahlgren som
bästeman åt skepparen Martin Holmström på skonerten Libertas.
Månadslönen var 20 riksdaler riksgälds. Bästeman var benäm
ningen på styrman och andre man på en skuta, och denne var van
ligen självlärd och saknade formell nautisk utbildning.369
Även under år 1848 arbetade Lars Fahlgren som bästeman åt skep
paren Martin Holmström på skonerten Libertas. Månadshyran var
15 riksdaler banco. Fahlgren skrev ett kontrakt över anställningen
den 10 mars. Den 8 juni kom Libertas till Stockholm, och då fick
Fahlgren åtta riksdaler och åtta skilling av lönen kontant. Den 24
juni var fartyget tillbaka i Skelleftebygden, och kom till Kåge. Den
23 juli anlände fartyget till Malmö, där Fahlgren köpte kläder:
ylleskjorta, ylletröja, mössa och halsduk. Lars Fahlgren var även
över till Köpenhamn, där han hade omkostnader på en riksdaler,
43 skilling och sex runstycken. Den 6 september var tydligen far-
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tyget tillbaka i Skellefteå, och Fahlgren mönstrade då av. Samma
dag tog han hyra på skonerten Tre Systrar, där han tjänstgjorde till
den 4 november. Den första oktober var han i Stockholm. Under
säsongen hade Fahlgren tjänat 135 riksdaler och 36 öre.370
SJÖMANNEN JONAS WIKSTRÖM (1808-1850) FRÅN
URSVIKEN
Jonas Wikström (1808-1850) från Ytterursviken 4 var sjöman på
1830- och 1840-talen. Han bodde i Stockholm åren 1832-1847,
i likhet med sin äldre bror Nils Wikström, som var skomakarmästare och köpman. Jonas Wikström flyttade 1847 tillbaka till
Ursviken, där han fortsatte att arbeta som sjöman. Han gifte sig
med Clara Löfberg från Lövånger, och makarna fick sonen Jonas
Edvard Wikström (1850-1892), som var arbetare i Ursviken. Sonen
föddes efter faderns död. En bouppteckning upprättades den 30
december 1850, och boets tillgångar uppgick till 390 riksdaler och
40 skilling riksgälds.
Jonas Wikström hade den 29 april 1849 köpt en stuga på ofri
grund som hade tillhört förre fältjägaren Anders Ström i Inre Urs
viken, som hade avlidit. Köpesumman var 210 riksdaler riksgälds.
Säljare var Anders Wikberg som var en son till Anders Ström
och ägare till hemmanet Ytterursviken 5 om 1/16 mantal. Husen
stod på Anders Wikbergs mark. Byggnaden innehöll kök, farstu
och farstukammare. Till gården hörde en lagårdsbyggnad med
port och foderlada. Dessutom fanns ett avträde, en hölada samt
en kornlada. Byggnaderna värderades till 140 riksdaler. På gården
fanns år 1850 en get.
Jonas Wikström dog den 9 september 1850 i Stockholms hamn. I
bouppteckningen redovisas ett siknät och en havsena, det vill säga
en mindre not (ena), som användes i havet. Jonas Wikström hade
fordringar som uppgick till 78 riksdaler och 18 skilling, bland
annat på bröderna Nils och Johan Petter Wikström, Johan Mark
lund i Bergsbyn samt på sjömännen August Dahlgren som troligen
bodde i Bergsbyn och Nils Hedlund i Hedensbyn. En auktion över
kvarlåtenskapen hölls den 26 april 1851, vilken inbringade 229
riksdaler, 46 skilling och 11 runstycken riksgälds. Så gott som alla
inropare på auktionen var från Ursviken. Någon enstaka person
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kom från grannbyarna Furunäs och Bergsbyn.
När Jonas Wikström dog, blev hans bror Johan Petter Wikström
förordnad till förmyndare för den omyndige sonen Jonas Edvard.
Änkan Clara Löfberg eller Wikström gifte om sig med inhysesmannen Anders Magnussson Lundström (1812-1890) i Ytterursviken.
Makarna fick dottern Johanna Lundström f. 1855, som senare i
livet gifte sig med strandfiskaren och arbetaren Carl Lorsberg f.
1848 från Boviken.371

Foto 89. Ursvikens hamn omkring 1910.
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MÄNNISKOR OCH MILJÖER
I SKELLEFTEBYGDEN UNDER 1800-TALET
DEL 1
I boken skildras några delar av 1800-talets händelserika histo
ria i norra Västerbotten. Näringar som behandlas är bl.a. fiske,
handel, hantverk, jordbruk, kalkbrytning, sjöfart, skeppsbyg
gen, skogsbruk, sågverk. De finbladiga sågverken skapade en
ny grupp i samhället, sågverksarbetarna, och exporten av virke
ledde till en ökad sjöfart med möjligheter att arbeta som sjö
man men även till att skeppsbyggeriet expanderade och ham
nar, fyrväsen och lotsverksamhet byggdes ut. Många av de nya
näringarna byggde på utnyttjandet av skogen i en eller annan
form, såsom tjärbränning, pottasketillverkning, sågning av brä
der, sparrar och bjälkar samt timmerflottning. I byarna ägde en
mycket stor nyodling rum och landskapet omskapades genom
utdikningar av sjöar och myrar. Jordbruket utvecklades på bred
front, bl.a. genom skiften, och bidrog till att en betydligt större
befolkning kunde födas. I omvandlingen deltog även soldater
och torpare genom uppodling av sina lotter och dagsverken till
bönderna. Men missväxterna fortsatte att vara ett återkom
mande gissel. Kriget 1808-1809 skapade ett kortvarigt bakslag
och ledde till tillfällig utarmning med många döda i sjukdomar.
Skelleftebygden förändrades i grunden när Skellefteå stad grun
dades 1845. Den nya staden ledde till inflyttning av borgare
vilka skapade helt nya sociala mönster. Under andra halvan
av 1800-talet organiserades allmänna folkskolan och en för
bättrad sjukvård byggdes upp. I boken skildras även samernas
nyttjande av området från 1500-talet till slutet av 1800-talet.
Vi får inblickar i några personers liv tack vare bevarade brev,
dagböcker och räkenskapsböcker.

