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Förord
Så var det dags för den 16:e i ordningen av föreningens årsskrifter.
I fjol var det ﬁrandet av Linné, i år har vi inte ett ﬁrande i sig men
kan i alla fall uppmärksammas på att det har varit fred i landet
i tvåhundra år. Vi har tagit med några artiklar om soldattorpen
som vi har inom socken. Det blir kanske ett ”krigiskt” år inom
föreningens verksamhet. Vi inom Nederluleå hembygdsförening
ger ut en bok under titeln ”I krigets spår 1809-2009 – Tvåhundra
år av norrbottnisk historia”. I den här skriften ﬁnns en artikel om
boken.
Föreningen har även uppmärksammats av Källakademin för
vårt deltagande tillsammans med Hägnan vid renoveringen av
Linnékällan.
Inom reseverksamheten lyckades vi bara genomföra guideresan,
den längre resan inställdes på grund av för få deltagare. I år
kommer det att ﬁnnas en resa till festligheterna i Oravais den 13
september Mer kring detta blir det i studiecirklarna under våren.
Vi har även några bilder som visar vad som är på gång under
sommarmånaderna. Norrlands motorhistoriker får torget att
leva upp med sina ömt vårdade bilar. En bjärt kontrast med den
medeltida kyrkan i bakgrunden.
Vår kalender ﬁnner allt mer köpare och det blir även en
fortsättning i år under temat Skärgården i Nederluleå socken.
Kommer att vara klar till spelmansstämman.
Ordförande med styrelse och redaktionskommitén genom Rolf
Johansson tackar för året som gått och hälsar Dig:
Välkommen till årsmötet den 29 mars.

Omslagsbilden: Soldattorpet i Gäddvik
Foto: Rolf Johansson.
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Guideresan 28 maj 2007

V

i blev 40 deltagare i årets guideresa, som
startade som vanligt vid kyrktornet i
Gammelstad. Vädret var soligt men
kyligt i luften. Dagens guideresa inryms
inom gamla Wästerbotten, d v s gränsen
mellan söder om Umeå till öster om Torneå
i Finland. Kjell Lundholm guidar oss och
berättar om ”allt möjligt mellan himmel och
jord”. Alltid intressanta saker, som han bl a
ser från bussfönstret och gör utläggningar
om. Han citerar ´sörlänningar´ som säger:
norr om Dalälven går inte adelsmän, ekar och
kräftor men då vet de ej, att i Råneälven går
det att ﬁska ﬁna kräftor.Betr Råneå nämner
Kjell, att Råneå församling bröt sig ur Luleå
socken i början av 1600-talet. Råneå har också
en kyrkstad, som numera endast omfattar ett
15-tal kyrkstugor.
Vi viker av vid Töre och fortsätter till Morjärv.
På vägen dit passerar vi Fattenborg, där
man vid utgrävningar funnit fynd från både
stenåldern och bronsåldern.
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I Morjärv besöker vi Morjärvs ullspinneri.
Spinneriet etablerades redan 1947, eftersom
Näldens spinneri i Jämtland inte klarade av
behovet för Västerbottens och Norrbottens
del. Behovet minskade allt eftersom men
driften var dock igång. Den ökade åter i slutet
av 1980. Man tvättar och ruggar upp plädar
bl a . Ullgarnet från 50-talet upplevs som
”stickigt” men är nu av annan kvalitet. Det
är dock konkurrens från syntet-garnet. Vi går
runt i fabriken och får se olika slags maskiner.
En del av oss provianterar också garner.
Järnvägen, som går förbi här i Morjärv mot
Haparanda-Torneå, har stor användning
genom sin förbindelse med knutpunkterna
Boden-Haparanda. Inte minst historiskt sett
med transport av gods och människor under
de båda världskrigen. Här har transporterats
krigsfångar samt personer som Lenin och
ryska kejsarinnan.
Vi åker vidare och passerar rastplatsen vid
Räktforsen. En stor björn i trä markerar

Morjärv Ullspinneri AB tillverkar endast garner i ull: sockgarner, lovikkagarn och 1-, 2- och 3-trådiga
ullgarner. Sockgarn och lovikkagarn ﬁnns i 10-talet färger. Foto: Rolf Johansson.

Fikapaus vid Martingården i Överkalix. Byggnaden är varsamt renoverad och bevarad med gamla
föremål från överkalixbygden. På området ﬁnns en sommarstuga från 1700-talet i anlutning till
mangårdsbyggnaden samt vedbod, smedja och härbren. Foto: Rolf Johansson.
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Bland Martingårdens många byggnader ﬁnns det bruksföremål. Foto: Rolf Johansson.

År 2005 var invigningen av den levande fäboden, kulturreservatet Hanhinvittikko fäbod. Tillsammans
med Övertorneå Kommun, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen tog lokala eldsjälar fram en
handlingsplan som resulterade i levande fjällkor på fäboden. Foto: Rolf Johansson.
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Föreningens guider med blickarna mot Kukkolaforsen och en som håvade sik. Foto: Rolf Johansson.

Även på den ﬁnska sidan Kukkolaforsen ﬁnns det bodar som används som förråd. Traditionerna är lika
på båda sidorna. Foto: Rolf Johansson.
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Överkalix kommun. På Brännaberget kan man
se midnattssolen. Vi passerar också traktor
muséet, en enda mans verk, som han helt ﬁxat
på egen bekostnad. Alla traktorer oberoende av
ålder går att köra.

spisen gav både ljus och värme men det blev
ju bättre och lättare för husmödrarna att baka
och laga mat.

Färden går vidare Överkalix. Kyrkan här är från
1940-talet. Barents litteraturcentrum inryms
i gamla prästgården. Utanför Överkalix ﬁnns
också den ortodoxa kyrkan ”Sirillius”, där
författaren Bengt Pohjanen residerar.
Fikarast tar vi vid hembygdsgården i Nybyn.
Här pratas extrem gammalsvenska enligt Kjell.
Det är en gammal jordbruksbygd. Det är en
stor gammal bondgård med fyrkantig gårdsgruppering. På dörrarna är målat med gulockra
– tornedalsgul. ”Martingården” är i grunden
från medeltid men nuvarande byggnader
troligen från 1860-talet.

Vi färdas nu till en fäbod, som heter
Hanhinvittiko. Det är naturskyddsföreningen
som från 1998 äger den och den är numera ett
kulturreservat. ”Hanhinvittikos vänner” sköter
fäboden från 2006. Man har fjällkor, får och
höns här. Djuren tages in varje kväll, eftersom
det ﬁnns björn här. Fäboden är stor och man
ordnar här på sommaren en del aktiviteter.
Fäbodar hade sin storhetstid på 1920-1930
talet. Mjölk från korna förädlades till fil
och smör samt till kaffeost. Fram till 1925
bereddes det på fäboden här. Ena fäbodstugan
är märkt ” 5 Maj 1875” troligen av allra förste
ägaren. Sommaren 1948-1965 brukades den av
makarna Tapani.

Kjell nämner i detta sammanhang, att järnspisen
kom till bygden på 1930-talet. Man upplevde
då, att det blev mörkt i köket. Den öppna

Över tor neå har Sver iges nord lig aste
kulturmärkta biograf ”Röda Kvarn”. Under 2:
a världskriget var här förlagda 2000 soldater.

En kort information av Marita Matsson-Barsk som berättar om Nordkalottbiblioteket i Övertorneå
och att det innehåller en unik samling av litteratur, släkt- och arkivmaterial om trakterna norr om
den 65:e breddgraden. Foto: Rolf Johansson.
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I Övertorneå ﬁnns folkhögskola och en gammal
kyrka,nordkalottens kulturcentrum och
nordkalottbiblioteket.
Kommunens kultursekreterare fr 2002 – Marita
Barsk – berättar, att här ﬁnns norsk, ﬁnsk och
svensk litteratur. Äldsta boken är från 1645.
1770 kom en parlör för ﬁnska språket.
Vi intog en god lunch på folkhögskolan. Vädret
var ﬁnt och vi kunde njuta av solen i parken.
Innan vi far över till ﬁnska sidan kan vi se
berget Aavasaksa, ett kalottberg och ett bra
mid-nattsolsberg. I ﬁnska Kukkola beser vi
ﬁskeplatsen ”på andra sidan” och kan här se den
svenska stranden i Kukkola med sina hus. Ännu
har man inte satt ut sina pator för ﬁske, varken i
Sverige eller Finland. Det har inte varit så isfritt
länge, att det ännu är lönt för ﬁsket.
I Kukkolankoski fångade man lax och sik i juli
månad samt netting (nejonöga) på hösten.
I Finland väger man fisken ”i handen” vid
delning av fångsten men i Sverige delar man
pengarna man tjänat vid försäljning.
I djupfåran i Torne älv går gränsen mellan
Sverige och Finland. Gränsen justeras vart 25:
e år. Suveränitetsholmarna, vars mark låg på
holmar ute i älven, blev avskilda, då gränsen
lades mitt i älven.
Från svenska sidan kunde man se hur ﬁnska
Lappland brändes ned 1944. Då kom kvinnor
och barn, som ﬂyktingar till Sverige. De förde
med sig både kor och hästar. Det var de tyska
trupperna, som drevs från Finland och då
brände allt i sin väg.
Vi kommer så småningom till Torneå och
kyrkan därstädes. Svenske kungen Karl XI
besökte kyrkan 1694 och senare Carl von Linné
1732. Kyrkan är inte öppen, så vi kan gå in där
utan vi går runt på kyrkplatsen och tittar på en
del gravstenar. Vi stannar vid ett ”gravhus” , där
själen bor enligt den ortodoxa läran.
Åter i Sverige och Haparanda. Vi åker förbi
Salmis, där det finns en ”koleragrav”. Ett
fartyg kom till hamnen med en besättning,
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som smittats av kolera. De avlidna begravdes
i en gemensam grav. Mellan Säivis och Sangis
går språkgränsen mellan ﬁnska och svenska,
enl Carl von Linné.
När Linné kom till Säivis fann han, att där var
”pura (äkta) ﬁnnar, dem jag ej förstod”.
I Kvarnbäcken ﬁnns en vikingagrav – gravhög
– utgrävd av Norrbottens muséum, kallas
”Sangisgraven”. Inne i Kalix centrum finns
en ”ryssgrav” med inskriptionen ”Här vilar i
samma bädd ﬁende och vän efter kriget 18081809”.
Vi hamnar därefter i Påläng med medeltida
bosättning, jordbruk, fiske, säljakt och
skogs-bruk (timmer, tjära m m). Vi besöker
hembygdsgården där och Mar ianne
Malmelind från hembygdsföreningen berättar
om gården. Gården köptes och invigdes
1983 som hembygdsgård. En dam, kunnig
i vävning, har tagit fram mönster m m från
remsor, som funnits emellan i timringen.
Vi gäster handlade en del, bl a för vår egen
hembygdsförenings räkning en duk ”Pålängeduken” för vår kyrkstuga. Marianne Malmelind
berättade bl a om Anna Rönnqvist, som
var hembygdsforskare och författarinna
och som skrivit en trilogi om kvinnor och
deras livsöden. Anna Rönnqvists kulturuppteckningar ﬁnns i Uppsala för att bevara
det ålderdomliga språket.
Hembygdsföreningen innehade också en
modell över Pålänge by – över sju meter lång
– som vi även ﬁck bese.
Resan avslutades i Gammelstad vid 19-tiden
och vi önskade varandra Glad Sommar!
Vid pennan
Thorild Jordung

Invid hembygdsgården ﬁnns ett nyrenoverat hus där man satt upp en utställning över Pålänge by.
Foto: Thorild Jordung.

Pierre Louis Moreau de Maupertuis företog åren 1736-1737 en expedition till Tornedalen. Hans avsikt var
att med gradmätning utreda om jordklotet var tillplattat vid polerna. Här monumentet utanför Torneå
stads kyrka. Foto: Rolf Johansson.
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Soldattorpet Kvist i Ersnäs
Som sist kända brukaren av soldattorpet Kvist,
Rote nr 6 i Ersnäs var soldaten Axel Leonard
Larsson (Rask) Kvist, född 1867 och inskriven
1888. Han var gift med Sofia Alenandra
Isaksson född 1859 i Mjöfjärden. Fem barn
föddes i detta torp. Familjen flyttade sen
därifrån till en stuga ovanför Mårdstorpet för
att sen ﬂytta till Bergnäset 1904. Senare ﬂyttade
de in till Luleå stad. Sista bosättningen kom att
bli Lulavan där familjen bodde till döddagar.
Torpet köptes 1908 av Johan Pettersson Rehn,
gift med Maria Augusta Nilsson från Unbyn.
Torpet avsöndrades från Ersnäs nr 3, 9/32
mant. och nr 6, ¼ mant, samt nr 23, 21/69
mant.
Familjen ﬁck nio barn och Johan blev änkeman
1939 och bodde kvar fram till vid sin död
1953.
Efter detta stod torpet orört fram tills Ersnäs
hembygdsförening beslutade att ﬂytta detta till

byns centrum för att där återställa detta i sitt
ursprungliga skick men dock under ett nytt
namn - Kvistgården, efter en fastighet som
tidigare stått där nu torpet står.
Något mer vet man inte om historien
kring torpets brukare. Gerd Olovsson,
Gammelstad har lämnat dessa uppgifter från

En varsam och smakfull renovering har gjorts och lucksängen pryder sin plats i stora kammaren.
Foto: Rolf Johansson.
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Allt tidsenlig återställt. Patinan i det gamla väggarna är vacker att se på. Foto: Rolf Johansson.

Folke Larsson och Bertil Marklund pustar ut efter en renoveringsinsats. Foto: Rolf Johansson.
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Soldattorpet Stoor i Gäddvik
Soldattorpet nr 32 Stoor i Gäddvik låg före
1830 på älvens södra sida, Gäddvik nr 3,
men ﬂyttades genom en överenskommelse
med rotehållarna i Gäddvik senare under
1830-talet.
Av laga skiftets handligar framgår det att
hemman nr 2 och 3 var skyldiga att betala
för soldattorpet Arm och hemman 1 och
5 för soldattorpet Stoor. Hemmanet nr 4
ansvarade för fänriksbostället på den södra
sidan av älven. Hemman nr 6 var skyldigat att
hålla gästgiveri med sex hästar. 1887 återgick
nr 6 till att vara en rotehållare.
Alla kompanier gav rotarna mulbete för
en eller två kor och annan småkreatur.
Rotehållarna var även skyldiga att förse sina
soldater med personlig utrustning såsom
civila persedlar medan kronan höll soldaten
med uniform och vapen.
Till soldattorpet hörde även åbyggnader

såsom fähus, stolpbod, tröskloge med kornoch foderlada samt avträde. Dessa åbyggnader
ﬁnns dock ej kvar, bara stugan har bevarats.
Torpet ﬂyttades till strax nordväst om den
nya bron.
Eftersom förfallet var stort började Gäddviks
intresseförening att renovera torpet grundligt
mellan åren 1994-96. Man försökte i görligaste
mån behålla så mycket som möjligt av
originalet. I torpets stora rum kan man
skönja en svag röd färgnyans på timmerväggarna. Denna röda färg härstammar
från krossade lingon och blåbär. Som
bindemedel användes skummjölk och mjöl
eller hornlim som man erhöll när horn och
klövar kokades.
I kammaren ﬁnns på väggen gamla tidningar
som klistrats fast. Detta för att stoppa
kalldraget. Timmerväggarna är tätade med
mossa på utsidan och i nåtens insida användes

I sommargrönskan står det vackra soldattorpet. Ett bevis på en varsam renovering. Foto: Rolf Johansson.
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Inne i torpets sal ﬁnner man många bruksföremål från den tiden som torpet var i bruk.
Foto: Rolf Johansson.

en blandning av hästspillning och sågspån.
Lite kring soldaten Stoors familj kan vara på
sin plats att nämna. Olof Stoor föddes 1814,
gift med Maja Cajsa Lindgren, född 1816. De
ﬁck sammanlagt fyra barn.
Den andra soldatfamiljen Stoor besotd av
Carl Gustav Åström Stoor född 1844, soldat
mellan åren 1872 och 1885. Gift med Johanna
Charlotta Marklund, född 1882. De fick
nio barn och ﬂyttade senare till Luleå stad
1889.
En annan soldatfamilj kan nämnas, Isak
Willhelm Isaksson Wink (soldatnamn Stoor)
född i Långviken i Piteå och var soldat
mellan åren 1884-1903. Hans föräldrar var
glasblåsaren Carl Johan Wink och Matilda
Jönsdotter. Isak Willhelm gifte sig med
Emma Maria Boström ”Stoors mora”. De ﬁck
tillsamman sex barn.
Idag är torpet ett omtyckt utﬂyktsmål och
Gäddviks byamän håller efter så att det inte
växer igen, ängen slås varje sommar. Tidigare
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om somrarna hade intresseföreningen ett
sommarcafé i torpet. Det är lätt att hitta
torpet, man kör vägen mot Örnvik och
håller utkik efter skylten Soldattorp, den
skymtar strax när man kommit en bit. Värt
ett besök!
Rolf Johansson
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Soldattorp nr 93 Pamp i Bensbyn
Av soldattorpen inom Nederluleå socken är
nog Pamps den mest väldokumenterade tack
vare Lars-Gunnar Bomans bok från 1992,
Pamps dagbok 1834-35.
Till Bensbyn hörde tre soldatrotar: nr 93,
94 och 95. I en husförhörslängd från 183242 upptas på nr 93 Pamp och på 95 Johan
Olofsson Lif . Någon på nr 94 omtalades inte
men är troligen enligt generalmönsterrullan en
soldat vid namn Skantz.
Johan Persson Pamp föddes 5/3 1795 och var
son till soldaten Petter Redbar på roten 92 i
Björsbyn. Modern hette Catarina Johansdotter.
Pamp gifte sig med pigan Johanna Bäckström.
De ﬁck åtta barn nämligen Petter 1813, AnnaCajsa 1816, Greta Johanna 1817, Brita Maglena
1820, Johan Eric 1823, Gustaf 1826, Isac 1827
och Jonas 1834.
Varför vi idag vet så mycket kring soldaten
Pamps liv och leverne har att göra med den
dagbok han skrev 1834 -1835. Genom hans
dagboksanteckningar står det dagliga arbetet i
centrum. Han försörjde sig som skomakare och
tillverkade ﬁsknät mot betalning, han deltog i
skörde- och slåtterarbetet i Bensbyn.
Själva soldattorpet var beläget på vänster
sida efter vägen till båthamnen. Under senare
delen av 1800-talet ﬂyttades torpen från byns
kärna ut till Mulön. Av Bensbyns soldattorp
återstår endast soldat Pamps som idag är, om
än troligen tillbyggt, ett fritidshus.
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Pamps militära bana ﬁnns angivet i rullorna
för Västerbottens regemente, Generalmönsterrullan för 1842:
No 93 Pamp, Johan Pehrsson 6te Corporal med
do lön ålder: 51 1/3 år kommit i tjenst 11/2
1813 tjensteår 33 1/3. Begär och får afsked för
ålder och sjuklighet. Anmäles till underhåll.
Bevistat 1813 och 1814 årens krig i Norge.
Som vi ser har Pamp deltagit i Norska fälttåget
1814 som slutade med unionen mellan Sverige
och Norge. Unionen varade fram till 1905.
Efter att han begärt avsked från det militära
gjorde Pamp en kort civil karriär som lärare
vid de småskolor som inrättats efter beslut i
sockenstämman 1859. Han kom att bli den
förste läraren i det sjunde distriktet som
omfattade byarna Långnäs, Alvik och Skäret.
Tjänsten som lärare blev dock kortvarig då
han efter anmälan från tillsyningsmännen
med motiveringen ”overksam och hoglös i sin
befattning antigen detta härrörde af sjuklighet
eller af annan orsak.” Han blev sen omplacerad
efter jul 1862 men undervisade inget. Efter att
ha blivit ombedd att förklara sig tog han avsked
i juli samma år.
Pamp avled den 5 oktober 1868 och hustrun
18 september 1869.
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Under sommaren lever torget upp
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- motorhistorikerna visar sina smycken
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Hembygdsföreningens bidrag till märkesåret 2009

När ryska trupper gick över Kymmene älv
vintern 1808 började Finska kriget, det som
medförde Sveaborgs fall samt ockupation av
Finland. Fortsättning följde med att ryssarna
i mars 1809 gick in i Torneå, slöt stilleståndet
i Kalix samt besatte kustlandet till söder om
Umeå. Där har vi Finska kriget 1808-1809 i ett
nötskal. Freden i Fredrikshamn 17 september
1809 var slutpunkten i kriget. Finland blev
därmed ryskt storfurstendöme och Sverige ﬁck
ny riksgräns i Torneälven.
I krigets spår1809-2009 skildrar både
svenska och ryska militära insatser samt två
århundraden av fredlig utveckling i Norrbotten. Vem vill inte läsa om dessa händelserika
22 Årsskrift 2008

två sekler som är direkt bakgrund till vår
nutid?
Några kapitelrubriker antyder innehållet:
• Den europeiska bakgrunden
• Finland – bufferten i öster
• Från Torneå till Hörnefors – det kustnära
kriget
• Freden – Finland förlorat och en ny
riksgräns
• De följande två seklen (bl a Gränslandet
Tornedalen, Landshövdingarnas historia, Från
bondebygd till IT-samhälle, Från indelningsverk
till insatsberedskap, Församlingsbildningar samt
Tjugo personer som upplevde krigets spår.
• Besöksmål i norr

• Att läsa vidare
Kriget får en fjärdedel av bokens innehåll, de
följande seklen omfattar tre fjärdedelar. Och
boken: den blir i formatet 230 x 230 mm,
omfattar ca 250 sidor, är linnetrådhäftad, med
hård pärm och pärmöverdrag utformat likt
denna folders framsida. Boken kostar 285 kr
samt ﬁnns till försäljning 17 november 2008.
Vid förhandsköp partivis lämnas rabatt.
Utgivare är Nederluleå hembygdsförening med
stöd av Alvik-Långnäs hembygdsförening,
Bodens kommun, Boden Överluleå Forskar
Förening, Piteå kommun, Svenskt Militär-

historiskt Bibliotek samt Tornedalica.
Huvudförfattare blir Kjell Lundholm, tidigare
chef för Norrbottens museum, som redan i ett
tjugotal böcker har behandlat Norrbottens
och Nordkalottens historia.
Detta är föreningens bidrag till märkesåret
2009 från kriget 1808-1809. Boken kommer
att ﬁnnas tillgänglig efter 17 november 2008
hos föreningen.
De som har tillgång till internet kan kika in på
följande adresser:
www.1809info.net
www.1809.ﬁ/etusivu/sv.jsp (ﬁnns på svenska)
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Linné och våra norrländska kyrkstäder
Under det linnéanska jubileumsårets cirkelstudier i Bensbyn sammanställde Tage Ranängen
följande artikel med kommenterade Linné-citat till förkovran för guider och stugvärdar i vår
visningsstuga i världsarvet. Vid sina turisttillvända arbetspass i stugan kommer tack vare Linné
1700-talets Lappstad i Lycksele, ”Lapplands stad” att bli omtalad jämte de bevarade lappstäderna
i Malå, också förut i Lycksele lappmark samt vår närmaste i Arvidsjaur. Relevanta bilder från
Lycksele har varit svåra att uppbringa.
Linnés tidigt allt dominerande intresse för
botaniken ﬁck honom att brista i lyhördhet
för särskilt sin mors uttalade önskan att han
skulle ägna sig åt teologi och den bana som
var både morfars, kyrkoherden i Stenbrohults
socken, och fars, komministern Nils. Den
senare hade antagit det lärdomsmarkerande
namnet Linnæus. En yngre bror till Carl följde
familjetraditionen och blev kyrkoherde. En
luthersk färgad religiositet torde ändå ha
bestått också för Carl livet ut, även om aktiv
kyrksamhet naturligt nog fick stå tillbaka
för den enorma mängden av andra profana
engagemang.
Jag delar Kjell Lundholms frågande inställning
i hans bok Carl von Linné och Norrbotten
(2006) till att intet blivit sagt om kyrkstäderna
i Öjebyn, där Linné vistades bortåt en veckas
tid eller i Gammelstad, där han ägnade
själva kyrkan ett fylligt nedtecknat intresse.
Lundholm har noterat den korta kommentaren
om Skellefteå dåvarande kyrkstad (ej Bonnstan
som är av senare datum), såsom något av det
sista i den vägen.
Såväl en ursäkt å Linnés vägnar som ett
tillrättaläggande syns vara motiverade avseende
våra kyrkstäder. Dessa har visserligen enligt
tillgängliga uppgifter varit 71 stycken, men bara
på ett undantag när varit alla norrländska. Av
rent geograﬁska skäl kan de ha varit den unge
Linné nog så avlägset obekanta ända till hans
sk lappländska resa 1732.
Det kan dock inte förnekas att det kyrkliga
livet med religionsutövning engagerar Linné
24 Årsskrift 2008

framför allt i Norra Norrland. Redan under
början av planerad Lyckselefärd från Umeå
noterar han (27/5) i resejournalen kyrktillvända iakttagelser och tankar (s.44 i 1977
års upplaga):
-Tegsnäset kom jag till aftonen, som ligger
under Umeå socken och har till kyrkan 7 mil
uti en förträfﬂig väg. Härav sker, att de måste
resa om fredag morgon till kyrka, så att de ej
kunna komma till kyrka utom om böndagarna
och sällan pingst, jul och påsk. Vad skulle väl en
liten kyrka kosta? Här är ansvaret hos överheten
för Gud! Timret blev framfört uti salig Abraham
Lindellii tid, som nu förmultnat, ty prästerna
hava därunder sina svårigheterDenna kritik av kyrkligt ansvariga står inte
den senare i Jokkmokk efter den som gått
till Linnéhistorien. Även på nästa etappmål
manifesterar han (28/5) sitt religiösa
engagemang (s.44f):
-Reste från Tegsnäset till Granön, men som
man skulle härifrån segla till Lycksele och det
mycket blåste, måste jag vänta tills dagen efter,
dessutom kom jag ej hit före klockan nio och
väntade efter folket, som var samlat tillhopa att
göra bön och läsa postilla till hon var elva. Jag
kunde ej giva mig på vägen, emedan jag hade
fem goda mil till Lycksele och ej på någon gård
i vägen att vila på.
Väder och nämnt engagemang hade fördröjt
resan till tidigt nästa dag (29/5)
-Reste helt bittida från Granön uti en håp, id est
navicula, de qva infra (det är en liten båt, om
vilken nedan. (Anm. Det ﬁnns skäl att tro att
den lilla båten just här är en verklig håp, efter
ﬁnskt haapio, där materialet haapa lika med
asp varit namngivande; på svenska förutom

Linné och hans lapplandsresa till åminnelse återges här en bild , lånad av Mandor Näslund från
byggandet av lappstaden i Malå i Lappland 1970-71. Foto: Mandor Näslund.

Denna lappländska torvkåta på Mandor Näslunds foto från 1967 taget halvvägs mot Pallenvagge söder
om Abisko.
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Det gängse namnet i Malå är Lappstan. Jämför Bonnstan i Skellefteå. Foto: Mandor Näslund.

håp även äsping av asp. En av auktoriteterna
inom haapio-, håp- och äspingforskning är
professor Olavi Korhonen, 1982)
Linné använder ofta håp för båt, ibland
tvärtom (s.59). Hans ord segla avser mestadels
båtfärd utan seglingsutrustning såsom mast
och segel.
Väl anländ till Lycksele den 30 maj, fortfarande
efter då gällande almanacka, ﬁnner han sig väl
tillrätta. Han antecknar som vanligt ett antal
”nyttigheter”, bl.a. kyrkoherdens begåvade
anläggning av kvarn vid sidan av en klippa i
berget som bildar vattenfallet. Han noterar:
-Anlände om aftonen klockan åtta till
kyrkoherden i Lycksele, Ola Gran, vilken med sin
fru mig undtog vänligen och voro angelägna om
min förmån, persvaderade mig ock bliva hos sig
till nästa böndag, såsom lapparna voro inﬁdele
att förtro sig, emedan de ofta taga till bössan, då
någon ovetandes kommer, men ändrade sig till
morgonen, fruktande ﬂodens ankomst—
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(Anm. Ola Gran, Olof Graan (1688-1759),
kyrkoherde i Lycksele 1716-1739). Linnés
intresse för själva Lyckselekyrkan framträder
vidare i texten (s.50):
-Kyrkan var träffeligen miserabel, av trä, så att
då det regnar, bliver man helt våt; lik en lada med
bänkar så låga att man måtte bliva krumpen.
Och för 31 maj skriver han:
-Reste efter avslutad gudstjänst bort från Lycksele,
ärnandes åt Sorsele.
Om man beaktar att Linnés dåvarande
ankomstdatum var i själva verket den 10 juni,
så var det dags för fjällvärldens vårﬂod, den
som ju satte stopp för vidare färd uppströms
Umeälven och ledde till återfärd till Umeå.
Till Sorsele kom han aldrig trots ett tappert
trotsigt försök. Strapatserna i Juktån cirka fyra
mil uppströms från Lycksele och Lyckmyran
– cur non (varför inte) Olycksmyran, ironiserar
han (s.60), tvingade honom att överge planen.
En lokal auktoritet meddelade att i rådande
menföre är det sju dagsetapper kvar till Sorsele
och rådde bestämt att återvända till Umeå.

Lyckeseleavsnittet har inspirerat till mängder
av stoff till reseskildringen. Sålunda skildrar
Linné både lappar och nybyggare med deras
respektive näringar och levnadsvillkor. Han
vågar här t.o.m. spådomen att ingen tvivel
är, med mindre mesta Lappmarken bliver
bondbygd (s.51). Så goda syns honom de av
central-makten givna nybyggarvillkoren vara
för här permanent boende Finnones (s.51),
dvs ﬁnnar.

undan kyrkstocken, övergivit närvarokontroll
etc., men kyrkstadstraditionerna håller vi
mutatis mutandis, vid liv och i helgd.
Jag upplever åberopade avsnitt i Linnés
Lapplandsresa 1732 som ett fullödigt underlag
för inskolning i vår turisttillvända satsning i
Nederluleå hembygdsförening.
Tage Ranängen

Så uppbyggt är nästa textavsnitt helt enastående
för den som avsätter av sin fritid att vara
guide i vår världsarvskyrka och ännu mera
som stugvärd i vår hembygdsförenings
visningsstuga i vår kyrkstad:
-Till kyrkan komma lapparna och nybyggarna om
jul, påsk, pingst samt alla fyra böndagarna.
Då de komma bliva de hela helgen över, varför
de ock hava jämte kyrkan sina lappkojor. Men
nybyggarna komma dessutom om midsommar,
Michaeli, Mattismässa och vårfrudagen. De
närmaste varannor söndag, då predikas, men
varannan allenast göres bön för husfolket.
Nu vid pingst var ingen lapp vid kyrkan, emedan
gäddan lekte bäst, vilket är deras skörd; nu
voro de mest uppe i fjällen och var på sitt land
(s.52).
Till denna bild hör också den strikta
kyrkoplikten:
-De arma lappar beklagade sig för böndagen
om våren. De måste ofta, då ån varken bär eller
brister, över med största livsfara, ja gå ut i vattnet
till armarna, ofta halvt döende, eljest böta 10 dlr
och stå tre söndagar plikt, quod nimis durum est
(vilket är alltför hårt, sid.66).
Böndagen om våren torde avse den andra av
fyra, Reformationsdagen i maj, i nuvarande
av ärkebiskopen anbefalld form från 1807,
hundra år yngre som jubilar är Carl von
Linné. Även vi i Lule Gammelstad i Nederluleå
församling – med Sveriges enda kyrka
med omgivande kyrkstad på UNESCO:s
världsarvslista – har för länge sedan städat

Linné i lappdräkt
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Årets källa
Årets källa är ett hedersomdöme som
Källakademin kan tilldela särskilt intressanta
källor. Årets källa utses av exkursions-deltagarna
i samband med den årliga exkursionen till
svenska landskap. I sammanvägningen tas
hänsyn till bl a hur källan uppträder, vattnets
beskaffenhet och källans närmiljö, vidare om
det ﬁnns skriftliga eller muntliga uppgifter om
källan, om och i så fall hur den utnyttjas m m.
Flera av de faktorer som vägs in kan påverkas

genom åtgärder, t ex städning av källan och
dess omgivning, skyltning.
2007 ﬁck Nederluleå hembygdsförening och
Hägnan diplom för detta, sitt arbete med
Linnékällan i Gammelstad

På bilden syns fr.v, Kjell Lundholm, ordförande Nederluleå hembygdsförening, John Lindfors, Hägnan,
Reijo M, Hägnan, Leif Karlsson, Friska källor, Ann-Louise Lång, Hägnan samt Christer Eriksson, Hägnan.
Foto: Catarina Holmberg.
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Morfars hus

Ligger vid Storbryggan på Ön i Gammelstad,
här upplevde jag min barndoms somrar,
storhelger och nästan alla veckoslut. I huset
bodde morfar och mormor, morbror och
moster samt mina två kusiner. Vi hade vår
sommarstuga på gården, den ﬁnns kvar än i
dag. Somrarna var ett enda stort äventyr med
bad, ﬁske och allt annat som barn kan hitta
på. Mörka höstkvällar drog vi hartsﬁol bakom
grannarnas fönster, jag tror de log roat åt våra
”busstreck”. Men det var också många praktiska
saker som vi hjälpte till med, bl.a. klippning
av fyra stora gräsmattor och ogräsrensning.
På gården fanns många stenpartier och
blomrabatter, så det tog sin tid.
På 1950- och början av 1960-talet såg inte
Ön ut som idag, Övägen tog slut en bit från
oss med en vändplan. Från nuvarande Tomholmsstigen och inåt fanns bara stigar och
några sommarstugor, sen var det öde fram till
Sunderbybäcken. Där plockade vi åkerbär med

mormor, lekte indianer o vita, Davy Crocket
var nog med också. Vi gjorde många utﬂykter
till Tomholmen; vintertid med skidor och då
intog vi matsäcken i Kusa-Antes jordkula,
som då hade rasat ihop. Kusa–Ante var en
fattig lappgubbe som egentligen hette Anton
Andersson Kusa och som i början på 1900talet försörjde sig på vedhuggning och andra
dagsverken hos de kringboende. Om somrarna
bodde han på Tomholmen och vintertid i
en stuga i kyrkbyn. Sommartid gick färden
till andra sidan mot Sunderbylandet, (här
fanns på mitten av 1800-talet ett skeppsvarv)
där det finns en fin sandstrand. Här intog
vi det obligatoriska eftermiddagskaffet, som
annars ägde rum vid den polkagrisrandiga
trädgårdsmöbeln på gården klockan 15.30 och
alltid utomhus sommartid, vid regn på vår
stugbro. Mamma, mormor och moster hade
en kaffedag var.
På sommarmornarna vaknade jag ofta tidigt
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av bogserbåtarnas tändkulemotorer, dom
gick i strömfåran bakom Tomholmen, och
drog timmer från gallringen i Sunderbyn ner
till Luleå. Då steg jag upp och gjorde mormor
sällskap på bryggan, hon tog ett morgondopp
i älven varje dag i ur och skur från islossningen
till slutet av september. Morfars stora intresse
var ﬁske och tillsammans med kompisen Sven
Lindgren, som var gift med distriktssköterskan
syster Signe, ﬁskades det sommartid med nät
och vintertid med saxar. Mormor målade tavlor,
sydde kläder och vävde trasmattor, vävstolen
stod i garaget. Det var rogivande att sitta där
med henne, hon brukade berätta om sina barnoch ungdomsår allt medan hon vävde och jag
klippte trasor, det var spännande.
Om jularna vidtog dom stora släktkalasen, då
kom även farmor som bodde i Boden. Julafton
ﬁrades hos morfar och mormor, på juldagsmorgonen steg dom vuxna upp tidigt och for
till julottan. Vi barn sov men den dagen skulle
det vara lugnt och stilla. Vi brukade spela spel
och läsa, på annandagen var det julmiddag
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hos morbror och moster som bodde en trappa
upp. På nyårsafton lyssnade vi på radion vid
12-slaget och klockringningen från Sveriges
alla domkyrkor, det är en tradition som jag
håller på än idag.
En vecka varje sommar ägde den stora tvätten
rum. Då skulle all vittvätt och mattor från tre
hushåll tvättas. Tvätten av lakan och örngott
gjordes bara sommartid, inte undra på att dom
hade välfyllda linneskåp det skulle ju räcka hela
vintern. Vi hade en tvättgryta nere vid älven
som vi eldade under och stora träkar som vi
sköljde tvätten i. En liten hemkonstruerad
pump med elmotor drog upp vatten från älven.
Mattorna skurades med såpa och rotborste på
bryggan. Min kusin och jag drog vevmangeln
under ﬂera dar, för det ﬁck vi 50 öre timmen.
Det hängde lakan och mattor överallt på den
stora tomten. De dagarna åt vi strömming som
halstrats på glöden under tvättgrytan. Långbord
dukades på gården och alla åt tillsammans.
Varje höst hängde vi upp kulörta lampor (då
fanns inte kulörta lampor att köpa, utan vi

satt och målade dom med vanlig oljefärg) runt
tomten. Någon ljummen och mörk höstkväll åt
vi surströmming i lampornas sken.
Ibland hjälpte jag morfar att dra slipstenen
när yxan eller lien skulle slipas. Då gick vi till
Lindvalls, våra närmsta grannar som hade en
slipsten vid sin lada. Grannar var det annars inte
så gott om, på nuvarande Strandvägen fanns
bara sommarstugor. Jag minns speciellt en
lång och mager man som hette Botvid Nilsson,
han gjorde talgburar till fåglarna. Jag ﬁck en
av honom som ﬁnns kvar än idag. Ingridshem
fanns men var då boende för utvecklingsstörda
barn och ungdomar. Storbonden Ville Berggrens
hus låg vid nuvarande Berggrensvägen, han
hade kor och hästar. Hästarna lånade morfar
när vi på våren skulle dra upp potatislandet
som låg på andra sidan Övägen. Ville hade en
låghalt dräng som hette Göte. Han minns jag
mycket väl.
Efter Övägen, från dagens Wika-möbler, fanns
på vänster sida Lotsen Åströms, Rutqvists,
Söderholms, Svanbergs, Lindvalls och vi. Längre
bort låg en sommarstuga som tillhörde Felix
Östling. Han hade en av de två taxibilar som
fanns. Den andra hade Åke Holmgren som
även kallades Åke Mjuk. Husmodersföreningen
hade tvättgrytor vid stranden där dom hade
kurser i växtfärgning. På högra sidan bodde
Anderssons, vid dagens Andersvägen, dom
hade ett stort hönshus. Mittemot oss bodde
Franzéns. Där står idag ett nybyggt parhus,
sen kom Sandströms hus, George var kyrkvaktmästare. Emanuelssons hade två kor där
hämtade vi mjölk och längst in bodde fröknarna
Westin. Kriminalkommisarie Gunnar Isaksson
med hustru Verna hade en sommarstuga, även
Jojje Gustafsson och hans systrar och den i våra
ögon lite underliga fröken Wallin som kom på
vespa från stan.

vi cyklade hem. Blåbär och lingon plockades
på Mattisberget och Vitberget. Att cykla dit
var en prövning i sej. Det var uppför hela
vägen till vi kom till kyrkan. Eller så for vi till
Storsand, en bit från avrättningsplatsen och
då skulle vi cykla förbi en militärförläggning
med ilsket morrande schäfrar. Då gick det fort!
Åkerbär plockades i stordiket i Prosthägnan,
som jag nu vet var i historisk tid inseglingen
till Gammelstad, tala om att plocka bär på
historisk mark…
Jag lärde mig cykla i backen ner till Storbryggan
på mammas stora cykel. Mina knän blev
sönderskrubbade men det gick till slut, jag
ville ju kunna cykla. Då kommer jag att tänka
på min första långa cykeltur, som gick till
Nordlanders i Sunderbyn (mormors syster
Hildur var gift med Edvin Nordlander). I
backen från kyrkan och ner efter Bodenvägen
upptäckte jag att bromsen inte fungerade, jag
körde om alla i vinande fart det var bara att
styra och hoppas på det bästa. Jag hamnade
till slut ute på en åker, det gick bra men lite
chockade var vi allt.
Det var något speciellt med sammanhållningen
mellan oss tre generationer, alltid fanns någon
vuxen där för oss barn. Vi ﬁck lära oss att klara
praktiska saker och ingen sa att vi inte skulle
klara av dom.. De var bara att försöka och hela
morfars ”ﬁlbänk” stod till vårt förfogande.
1983 såldes morfars hus, det står kvar på
Övägen 37 och jag åker ofta förbi och drömmer
mig tillbaka…
Jag som har skrivit ner dom här minnena är
barnbarn till Emil Forsberg, min morfar som
levde mellan 1894 och 1983.
Catarina Holmberg

När mormor skulle plocka bär ﬁck jag och min
kusin Mats följa med som sällskap. Det var
många bärhinkar och alla skulle fyllas innan
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Ur föreningens verksamhet

Kyrkstugeguiden Hans A Öqvist hjälper till med underhållet på visningsstugan. Här får fönstren en ny
omgång linoljefärg. Foto: Rolf Johansson.
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Medlemsmötet i Alvik-Långnäs

Medlemsmötet samlade många deltagare och ﬁck information kring föreningens verksamhet. Foto: Rolf
Johansson.

Efter mötet delade man sig i två grupper varav en grupp tillsammans med Kjell Lundholm besökte
ryssgraven i Alvik. Foto: Rolf Johansson.
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Den andra gruppen, som var lite större, åkte till Bengt Johanssons gård och ﬁck ta del av hans stora
samling av föremål från bygden. Foto: Rolf Johansson.
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Vill Du bli medlem!
Vi är en aktiv hembygdsförening med många järn i elden. Vi deltar tillsammans
med Hägnan och Världsarvet i Gammelstad i deras många aktiviteter som
midsommarﬁrandet på Hägnan, Persmäss, marknader och mycket annat.
Som medlem har du tillgång till en omfattande studieverksamhet och reseverksamhet
som föreningen själv anordnar.
Du har även möjlighet att delta i visningsstugans guidningar under sommarhalvårets
helger.
I medlemsavgiften på 100 kr/år för enskild medlem och 150 kr/år för familj på
samma adress ingår även denna årsskrift.
Sätt in på plusgiro 6 15 30-2 och skriv “ny medlem”.
Välkommen!
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