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Förord
Det var bara av en tillfällighet redaktören konstaterade
att vår förening blivit 85 år. Under den långa tid som vi
verkat i Nederluleå socken har vi renoverat och bevarat
många kulturobjekt. Detta finns att läsa i jubileumsartikeln på de följande sidorna.
En stor tillgång har varit hembygdsivraren Helmer
Hornberg i Alvik. Traditionen bars vidare av Birger
Åström, Gäddvik som under många år var föreningens
ordförande och drivkraft.
En annan ordförande som även var en idékläckare
och drivande, Martin Rehult, Björkskatan, han bakom
vandringsleden Från forntid till framtid.
På senare tid har föreningen gått in för att satsa på
bokutgivning och med denna satsning sprida kulturarvet
vidare.
I handen håller ni nu den elfte årgången som jag ansvarat för både till text och innehåll.
Sist men inte minst efterlyser jag material av intresse
för kommande årsskrift, gärna bygdehistoria.
Rolf Johansson
Redaktör

Kyrktornet en sen sommardag lyser i kvällssolens
sista timmar.
Foto: Kjell Lundholm.
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85 år
1927 - 2012

Ja, så gammal är vår verksamhet i Nederluleå socken. Visserligen hette det Nederluleå
hembygdsgille i början men verksamheten i socknen har varit densamma sen 1927
och detta tack vare Helmer Hornberg, Alvik.
Läs mer i årsskriften hur det började på följande sidor.
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Han som startade det hela - Helmer Hornberg, Alvik

Bild välvilligt tillhandahållen av Bengt Johansson, Långnäs.
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Initiativtagarna till vår förening var prosten Albert Nordberg och Helmer Hornberg, känd hembygdsivrare och den som
uppmärksammade ryssgraven i Alvik. Gillet eller hembygdsföreningen såg dagens
ljus den 2 februari 1927 och verksamheten kom igång genom en gåva på 500 kr
från direktör Rudolf Isakson, delägare i
Norrbottens-Kuriren. Som ordförande
vid mötet den 12 april 1927 var Albert
Nordberg och som kassör och sekreterare
Helmer Hornberg. Vid detta möte antogs
föreningens första stadgar samt förslag om
medlemskap i Norrbottens hembygdsgille,
nuvarande hembygdsförbundet.
Enligt protokollets åttonde paragraf
hade Nordberg tillskrivit LKAB om gillets existens samt att som gåva få överta
länsmansbostället (nuvarande Elimförsamlingens hus på Gäddviksvägen) och
att detta skulle användas som gillesgård.
I samma protokoll står det att läsa om
en del projekt och dessa finns noterade i
artikeln som följer.
Nedanstående artikel har tidigare publicerats i föreningens årsskrift 1998 och då
med Anna Björkman och Thorild Jordung
vid pennorna.
Vi börj ar 1928 då ver ksamhe ten har kommit igång, föreningen tog
sina första staplande steg redan 1927.
1928-1932 300-årsminnet av Erik
Benzelius d.ä födelse. Enligt protokoll
den 30/10 1928 börjar förberedelserna
till 300-årsminnet av Erik Benzelius dä
födelse. Erik Benzelius är född i Bensbyn
den 16/12 1632. Minnesstenen vid Nederluleå kyrka restes den 18/12 1932 och den
högtidliga invigningen sändes ut via radio.

Foto: Kjell Lundholm.

Minnesstenen har tillkommit genom att
Hembygdsgillet utsänt insamlingslistor till
byarna inom Nederluleå socken. Kostnaden för stenen uppgick till 2 714: - kronor,
varav till arkitekten Lovén i Luleå 300: och till fabrikör Bernsten i Boden 1 600: -.
1928 Milstolpe i Gammelstad. Enligt
protokoll vid det första ordinarie årsmötet den 1/7 1928 har hemmansägare Karl
Nilsson i Sunderbyn, tagit initiativet till
uppresandet av milstolpe vid tingshuset i
Gammelstad där den detta år, 1928,
100-åriga järntavlan nu fått sin plats.
I samma protokoll finns även ett tack till
Karl Nilsson för hans förtjänstfulla arbete
med restaurerandet av de till dagens hembygdsfest uppsatta epitafierna i kyrkan.
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Under minnesåret 2009 samlades vi vid ryssgraven intill kyrkogården i Gammelstad för en ceremoni
med kransnedläggning. Fr.v. Victoria Svärdh, präst - Lisa Lång fr Hägnan - Johnny Sandkvist - Jan
Bramberg - okänd - Hans A Öqvist. Foto: Kjell Lundholm.

1928-1933 Ryssgraven” vid Kyrkogården. Enligt protokoll den 1/7 1928 fick
Hembygdsgillets styrelse i uppdrag att låta
iståndsätta den s.k. Ryssgraven i Gammmelstad, om detta ej bleve för dyrbart.
Den gamla stenen restaurerades av Hembygdsgillet 1933. Kostnad 225:17. Området
upprustades och inhägnades med delar av
det järnstaket som borttagits vid kyrkan
när den nya bogårdsmuren uppfördes.
Not: Enligt prosten Albert Nordbergs bok
”Luleå sockens historia” kallas platsen för
ryssgrav, men det lär vara uteslutande
svenska soldater som vilar där. De avled i
så kallad fältsjuka eller fältsmitta. De i pest
döda fick inte begravas på kyrkogårdarna.

På minnesstenen finns texten: ”Fältsjukans
offer 1809 döden allt förlikar 1889”.
1934 ”Surbrunnen” vid Rutviksvägen.
Efter markarbeten och uppsnyggning av
brunnen har Hembygdsgillet den 13/10
1934 beslutat att” Åstadkomma ett hus
vid brunnen i så nära överensstämmelse
med det ursprungliga som möjligt” vilket
också uppfördes.
1934 Galgbacken, Gäddviksvägen på
Ön i Gammelstad. Denna iordningställdes
och uppsnyggades genom Hembygdsgillets
försorg enligt protokoll från åren 1934,
1946 och 1958. Ett röse uppfördes år 1961.
1949 Väderkvarnen på Junkön. Enligt
protokoll åren 1949-1950 har väderkvarÅrsskrift 2012 - 7

Surbrunnen eller på senare tid Linnékällan. Vi kan med glädje konstatera att föreningen deltog i
september 2006 vid senaste restaureringen av den kallkälla Linné besökte på sin resa 1732.
Foto: Christer Eriksson.

1934 iordningställdes galgbacken genom hembygdsgillets försorg. Den första låg utanför kyrkan, den
andra på Stadsön och den senaste som här på Ektjärnsområdet. Foto: Kjell Lundholm.
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nen på Junkön iordningsställts. Kostnad
enligt kassaboken var 706:95.
1952 Milstolpe av trä i Sunderbyn.
Hemmansägare Karl Nilsson i Sunderbyn
har restaurerat en gammal milstolpe av trä
och återuppsatt den på sin gamla plats vid
allmänna vägen i byn.
1951 Vällingklockan från Selets bruks
storhetstid. Vällingklockan från det gamla
järnbruket har uppsatts i stapeln, som utförts enligt av landsantikvarien godkänd
ritning. Den har placerats på resterna av
grunden till arbetarbostaden, vid vilken
den ursprungligen suttit. Kostnaden
uppgick till 412:43. I övrigt har arbetet
utförts kostnadsfritt. Invigningen ägde
rum år 1992.
   1956-1957 Registrering av byakistor,
fårmärken och bomärken. Enligt protokoll den 5/7 1956 och 22/81957 rapporteras om registrering av socknens byakistor,
fårmärken och bomärken.
1957-1962 Gamla sockenstugan vid
Sunderbyvägen. Byggnaden som är
uppförd 1754 var tidigare placerad vid
torget i Gammelstad. Till sin plats vid
Sunderbybacken flyttades stugan i början
av 1920-talet och användes då som kronohäkte. Efter hemställan till Nederluleå
kommun fick Hembygdsgillet överta
byggnaden enligt protokoll den 5/10 1957.
Då det gamla kronohäktet från början varit
sockenstuga har Hembygdsgillet funnit det
lämpligt att återställa byggnaden till dess
ursprungliga skick med bibehållande av
de fångceller som då fanns i stugan. För
att kunna klara kostnaderna för ett iordningställande utsände Hembygdsgillet ett
tiggarbrev i Nederluleå socken, ansökan

om kommunala bidrag, anordnande av
tombola, lotterier mm. Frivilligt arbete
förekom också och år 1962 var arbetet
färdigställt. Lokalen användes även en tid
som bibliotek.
Vid årsmöte med Nederluleå Hembygdsgille den 23/10 1976 beslutades att till
Nederluleå församling överlåta den gamla
sockenstugan. Förslag om flyttning av
byggnaden från sin plats vid Sunderbybacken till tomten där Klockargården
tidigare var belägen blev föremål för
överläggning i Nederluleå församlings kyrkoråd. Om sockenstugan flyttades kan en
kulturbyggnad både bevaras och komma
till praktisk användning samt erhålla en
placering som upplevs riktig vid kyrkan.

Vällingklockan vid Selets bruk. Foto: Kjell Lundholm.
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Milstolpen i Sunderbyn. Foto: Kjell Lundholm.

Sockenstugan och brunnshäverten är två av föreningens bidrag till historien. Brunnshäverten
återuppstod sommaren 2010 efter att ha varit nedmonterad ett antal år. Om sockenstugans
tillblivelse står det att läsa i artikeln. Foto: Kjell Lundholm.
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Flyttning och renovering påbörjades av
Nederluleå församling år 1979 och var helt
färdig 1980.
1959 Inköp av Kyrkstall i Gammelstad.
Enligt beslut den 28 juli 1950 inköpte
Hembygdsgillet ett kyrkstall vid Gamla
Hamngatan i Gammelstad av Uno Wikström i Brändöörarna för ett belopp av
50: - Stallet reparerades samma år för en
kostnad av 249: -.
1960 Hembygdsfest i Gammelstad.
Lördagen den 9/7 1960 anordnade Hembygdsgillet en stor hembygdsfest. Luleå
Blåsorkester medverkade med promenadkonsert, fil.dr Hans Beskow höll tal
och Gammelstads manskör sjöng. Korum
hölls av f.d. kyrkoherde Artur Lindgren.
Man hade också visning av Sockenstugan
hela dagen.
1961 Kyrkstuga nr 74. Gåva av Paul
Sandberg, Sandön. Enligt protokoll 14/10
1961 har Nederluleå hembygdsgille som
gåva av Paul Sandberg, Sandön erhållit
kyrkstuga nr 74 med inventarier, sängkläder och husgeråd.
Hembygdsgillet har sedan vid årsmötet
den 13/10 1973 beslutat att till Nederluleå
församling som gåva överlämna kyrkstugan.Stugan har renoverats med AMS bidrag etapp 111 - renovering av kyrkstugor
i Gammelstad.
1962 - 1963 Kyrkstuga nr 253-254 den
s.k. Stockamyrstugan. Stuga nr 254, den
norra och mindre delen av stugan, har
Hembygdsgillet erhållit som gåva den 5/10
1962 av Verner Sundqvists dödsbo i Kallviken. Stuga nr 253, vilken är sammanbyggd
med den ovan nämnda stugan, inköptes av
hembygdsgillet enligt köpebrev den 10/10

1963 för 3 000:-. Tidigare ägare var Johan
Eriksson m.fl. i Långsund.
Stugorna renoverades av Nederluleå
kommun och möblerades av Norrbottens museum med tidsriktiga möbler
och kunde nu visas för såväl turister som
sockenbor.
Nederluleå Hembygdsgille har vid årsmöte den 23/10 1976 beslutat att överlåta
kyrkstugorna till Nederluleå församling.
Hembygdsgillet gjorde dock det förbehållet att stugorna även i fortsättningen skulle
hållas öppna och nyttjas som visningsstugor för turister i samma utsträckning som
tidigare. År 1992 återlämnade Nederluleå
församling stugorna till Nederluleå Hembygdsförening.
1967 Stort kafferep. I årsberättelsen
1967 kan följande läsas: ”Vid Svenska
ungdomsringens folkdans- och spelmansstämma i Norrbotten hade gillet åtagit sig
att servera kaffe i kyrkstugorna samt för
vår bygds kyrkstugor typiskt kaffebröd
till cirka 1 000 personer. Det kom 1 150
personer. Förutom en anslående högtid i
kyrkan som var absolut fullsatt av deltagare
i respektive häradsdräkter förekom uppvisning i folkdans ute på kyrkbacken. Gillet
framför ännu en gång sitt tack till de 101
stugvärdarna som frivilligt upplät stugor
och bjöd på kaffe.”
1960 - 1969 Kyrkstuguvärdinnor. Som
den första kyrkstuguvärdinnan har Hembygdsgillet anlitat fröken Tekla Johansson, Bensbyn. Hon anlitades under åren
1960-1961. Under perioden 1962-1969
anlitades fru Emma Johansson, Björsbyn
som gillets värdinna. Sommaren 1970 upphörde Hembygdsgillet med sin visning av
Årsskrift 2012 - 11

Inklämd mellan kyrkstugorna på Gamla Hamngatan ligger föreningens kyrkstall. Foto: Kjell Lundholm.

Föreningen fick denna visningsstuga som gåva 1962 och den större kammaren inköptes 1963.
Stugan är i drift året runt för visningar. Foto: Rolf Johansson.
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kyrkstugan. Efter kommunsammanslagningen övertogs visningen av Norrbottens
museum och Luleå kommun.
1963 Prinsessbesök. HKH prinsessan
Margaretha besökte Gammelstad den 16/2
1963 och Hembygdsgillet bjöd på kaffe
med våfflor i kyrkstuga nr 302 ”Hermansstugan”.
1965 Nyutgåva av Prosten Albert Nordbergs bok ”Luleå sockens historia” .
Nederluleå Hembygdsgille bidrog med
12.000:- för stödköp av nyutgåvan av Prosten Nordbergs bok. Den nya utgåvan kom
år 1965. Intresset för hembygdsrörelsen
falnar betänkligt särskilt under 1970-talet.
Hembygdsgillet försöker dock hålla liv
i intresset och lyckas rätt bra med detta.
Beroende på fd ordförande Emil Norbergs
sjukdom förekom dock ingen större aktivitet under ingången av 1980-talet.
I mars 1985 togs dock ett initiativ av
E Norberg till en rekonstruktion av gillet
och lämnade ett förslag innebärande att
man skulle övergå till enskilt medlemskap
med medlemsavgift.
I januari 1987 tar Norrbottens Hembygdsförbund upp förslaget om återupplivande av gillet i någon form och i april
1987 ombildades gillet till Nederluleå
Hembygdsförening med Roy Isaksson,
Börjelslandet som ordförande. Kassabehållningen var då 5.164:32, Medlemsavgiften fastställdes till 35:- /medlem och år.
Under ledning av Martin Rehult, som
sedan 1988 är ordförande, har föreningen vuxit och blivit mycket aktiv. Under
1990-talet har det blivit ”inne” att vårda
och bevara gamla ting och söka sina rötter.
Detta har säkert bidragit till att inte bara

de äldre, som väl känner till hur det var
förut utan också yngre personer har börjat
förstå vikten av att bevara det gamla och
sökt medlemskap i föreningen.
Denna insikt har bland annat resulterat
i bevarandet av kyrkstaden i Gammelstad.
Kyrkstaden blev i december 1996 upptagen
som världsarv i UNESCOs’ världsarvslista.
Hembygdsföreningen har i anslutning till
ansökan om världsarvet varit mycket aktiv
och deltagit i utformningen av ansökan
genom vår medlem Kjell Lundholm, Gammelstad.
Tja, det var allt fram till det vi fick ett
världsarv, vad vi gjort sen kanske de flesta
vet, men föreningen lever vidare.
Bild på omslaget av boken ”En gammal
Norrbottensbygd”.
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Nederluleå hembygdsförening har
sen 2008 utgivit en serie boktitlar i
egen regi.
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Guideresan 2011

Traditionell avgångsplats för föreningens resor är alltid kyrktornet i Gammelstad.
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Årets guideresa startade lördagen den
28 maj, dagen före Mors Dag. Vädret
var inte det bästa med regn och rusk
”mellan varven”. Vi samlades som vanligt vid kyrktornet i Gammelstad. Vår
guide är Kjell Lundholm. Han har i
inbjudan meddelat, att resan skall följa
ett sidovattendrag till Lule älv, nämligen
bygden som från Boden sträcker sig upp
mot Sandträsk.
Vacker vårgrönska kan vi se genom
bussfönstret trots det gråmulna vädret.
Vi åker från GAMMELSTAD via den
gamla Bodenvägen till Sunderbyn.
Landskapet visar en rikedom med stora
hus och odlad jord. Det pågår vägbygge
på väg 97 och vi måste åka via ”nya”
Sävast, d v s Sävastön, innan vi når

Boden. Vi åker då förbi stationshuset
i BODEN, som är byggt i fornnordisk
stil – trätjärad och med drakhuvuden i
varje utskjutande takdel. Malmbanans
sträckning gjorde att Luleå alltmer tog
över ledarrollen från Piteå, som en gång
faktiskt varit residensstad och i den
bilden ingick även det fornnordiska
stationshuset.
Första besöket blir vid författaren
Eyvind (Edvin) Johnsons stuga i Björkelund. Kjell berättar om hans tid. Han var
född 1900, avled 1976. Han var gift två
gånger – 1:a med en norska från Tröndelag, 2:a med en finlandssvenska från
Borgå. Kjell berättar också, att Eyvind
cyklade från hemmet i Björkelund till
Luleå. Det var då hans fortskaffningsme-

Ett besök i bagarstugan i Björkelund där Eyvind Johnson föddes.

16 - Årsskrift 2012

del (c:a 1915). Annat fanns förmodligen
inte att tillgå. Tage Ranängen inflikar
med Eyvinds bok ”Strändernas svall”,
som handlar om Italien och Grekland,
eller länder han då inte hade besökt. Så
skedde först då charterresorna blivit
populära in på 50- och 60-talet.
Fortsätter resan och passerar byn
Holmfors, som hyst/hyser drogberoende personer. Efter det når vi LJUSÅ
kraftstation från 1905, ett tegelhus,
för att ge elektricitet till Bodens stads
invånare. Kraftstationen är fortfarande
(2011) i drift.

Vi fortsätter norrut och Kjell säger, att
nu har vi kommit till skogslandet. Vi når
omsider byn SANDTRÄSK, där gamla
sanatoriet står tomt. Det används inte
längre, vilket är synd, eftersom tidigare
behov för tuberkulosvård har upphört.
Byggnaden är stor och en dam vid namn
Lucia From säger att det är ”Sveriges
vackraste hus”. Lucia From bor i Sandträsk och arbetar med utvecklingsstörda
personer.
Sjukdomen tuberkulos sägs ha spritts
från kor. Tidigare pastöriserades inte
mjölken men då detta infördes måste

Hjördis Östling tar sig en fikapaus vid huvudingången till Sandträsk. På bilden även Catarina Lundholm.
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det ha skett en förbättring. Tuberkulosen spreds troligen också i och med att
”lucksängarna” fanns. Läkare beordrade
då bränning av dessa jämte sängkläder
och andra prylar, som använts. Överste
Bergman – gruvöverste – skapade i
Sandträsk ett storjordbruk för att producera mjölk till sina gruvarbetare i
Malmberget. Han skänkte också mark
till sanatoriet, vilket upphörde 1961.
Sandträsk stationshus är numera
rivet. Man åkte tåg till Sandträsk och
sedan med båt via Sandträsket för att
komma till sanatoriet. Järnvägsbygget –
malmbanan – stod klart 1888. Samtidigt
infördes vid järnvägarna ”stationstid”,
vilket innebar samma tidsangivelse i
hela Sverige. Dessa ändringar påverkade
också det dagliga livet i bondesamhället – begreppet ”soltid” försvann i och
med detta.
Efter kafferast vid sanatoriet fortsätter
vi norrut och kommer så småningom
till LAKATRÄSK. Denna by uppstod
i samband med järnvägsbygget och
timmeravverkningen, som då var av
omfattande art.
En av basnäringarna i Norrbotten
är skogen. En andra är turismen. I
skildringarna om olika resenärer här
norröver är det ingen, som skrivit om
inlandet. Vi har bl a haft kronotorp här
– kolonat – på 1920-30 talet.
Vi kommer så fram till MURJEK, där
vi äter lunch i hembygdsgården. Från en
folder om hembygdsgården plockar jag
följande uppgifter: Statens småskoleseminarium flyttades från Mattisudden till
Murjek 1904. Verksamheten upphörde

1934. Seminariets unika historia, välbevarat materiel och elevarbeten visas
i gamla övningsskolan. Byggnaden och
övningsskolan inrymmer idag även
Hembygdsföreningens matsal och café
samt Kommunens bibliotek och annan
service.
Murjeks hembygdsförening är en
mycket verksam förening. De firar alla
högtidsdagar, har midsommarfest, kulturvecka i fyra dagar. Bageriet renoveras.
De har vandrarhem, servering av mat
och utkörning av mat till pensionärerna,
studiecirklar, bibliotek samt muséet.
Seminariet har firat 100 år. Hembygdsföreningens ordförande är Monica
Sundström, som också visade oss runt.
Undervisning skedde redan på
1600-talet. Det var då prästerna som
skulle se till att befolkningen lärde sig
läsa och skriva. 1874 inrättades seminarier för lapska i Mattisudden, för finska
i Haparanda. Missionsförbundet hade
missionsskola. Seminariet flyttades till
Murjek 1902. 1903 byggdes huset för
skolan. Park inrättades utanför med
trädgårdsland. 1918 behövdes ej kunskap i lapska. 1920 blev endast intagning
av flickor i skolan. 1934 blev skolan
folkskola, upphörde 1988. Kyrkan i byn
byggdes 1946.
Från Murjek kör vi efter en ”serpentinväg” fram till sammanflödet av Lilla
Luleälv och Stora Luleälv fram till byn
VUOLLERIM. Byn är främst en kraftverksby men är också känt för de stora
utgrävningarna där, som bevisade, att i
älvdalen har det funnits människor för
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c:a 6000 år sedan. Sommartid har man
aktiviteter här, som kallas ”Urkraft”.
Den kände vetenskapsmannen Carl
von Linné berättar bl.a. i sina reseskildringar, att prästerna bodde i Vuollerim
för att kunna idka jordbruk. Linné uttrycker bl a, att här finns ”vidskepeliga
och skrockfulla” människor. De ansåg t
ex att ”lämlar regna ner från skyn”.
Vi fortsätter resan utefter väg 97 fram
till LAXHOLMEN vid Edeforsen, där
Laxede kraftverk finnes. År 1327 var ett
rikt givande laxfiske vid Edeforsen. Nystadsborna (nya Luleå) fick avkastning av
fisket här under 1600-1700 talet. Jämför
strömmingsfisket vid Småskär. Man
indelade folket vid den här tiden i ”borgerskap, hantverkskap och fiskerskap”.
20 - Årsskrift 2012

Fisket blev värdelöst, när Laxede
kraftverk byggdes på 1950-talet.
Därmed blev det gamla fisket på Laxholmen snarast ett museum.
Vi fortsätter mot HARADS och
passerar ”engelska kanalen”. Ett kanalbygge som skulle främja malmfrakten ner mot kusten via Lule älv.
Dock blev det ingenting av detta.
Två olika bolag försökte. Ännu kan
man se lämningar efter kanalbygget.
Ångbåtar fraktade dock personer på
älven.
I Harads uppmärksammas ”LappSimons” renslakteri. Länets sista föreläsningsförening finns i ”Edeborg”.
En nyhet i Harads är också ”Trädhotellet”, som vi inte denna gång kunde

Spänt lyssnande medlemmar på Kjells historiebeskrivningar. Med ryggen mot kameran, Thorild
Jordung, Runo Sundström och skymd framlidne Tage Ranängen.
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gästa. Det är byggnationer – hotellrum – uppbyggda i träden.
Vi gjorde också ett uppehåll i BODEN
och besökte Överluleå kyrkstad. C:a
1830, då Överluleå blev egen församling
och skildes från Luleå socken, fick man
egen kyrkstad. Lule socken sträckte sig
under 1500-talet ända upp till norska
gränsen, från 1600-talet till Jokkmokk
och på 1830-talet tillkom sålunda Överluleå församling med säte i Boden.
Vi vandrade runt i kyrkstaden och
fick veta, att det är en stiftelse, som
sköter om och hyr ut stugorna här, till
skillnad från Nederluleå kyrkstad, som
inte tillåter uthyrning och har särskilda
bestämmelser gällande från 1817.
Vi anträdde därefter återfärden hem
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till Gammelstad och ankom c:a kl 18. Vi
tackade vår eminente guide Kjell, som
gett oss nya kunskaper om områden vi
tidigare kände till. Vi önskade varandra
en GLAD SOMMAR trots att vi haft en
del regnskurar under färden.
Vid pennan
Thorild Jordung.
Samtliga bilder:
Kjell och Catarina Lundholm.

Nationaldagen på Hägnan

Traditionsenligt sköts saluten av Bottniska skyttegillet. Foto: Paula Johansson.
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Lagomt till nationaldagen den sjätte
juni på Hägnan presenterade föreningen den senaste skriften ”Gammelstad - kyrkstaden och människorna”.
Författare till denna skrift är Maurits
Nyström och Rolf Johansson.
Boken är uppdelad i två kapitel där
Maurits Nyström först ut berättar
om kyrkstadens tillkomst i allmänhet och i synnerhet kulturobjektet i
sin helhet.
Han nämner i sin artikel de hotbilder som kyrkstaden varit utsatt

för. Han berättar även om kyrkstadens
tillkomst över tid.
Andra kapitlet står Rolf Johansson för
och han har genom intervjuer tagit fasta
på kyrkstadstraditionerna. Och traditionerna består än i dag men kanske dock i
begränsad omfattning. Konfirmationsläsningen två veckor före midsommar är
en stor händelse i kyrkstaden men även
de omfattande besöken i kyrkstugorna.
Många passar på vid sina besök att underhålla sin kyrkstuga efter konstens alla
regler, det är ju ett världsarv numera.

Bokpresentationen inför media hölls i Storgården på Hägnan. Foto: Paula Johansson.
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Nöjda författare, fr.v. Maurits Nyström, Rolf Johansson och föreningens ordförande Kjell Lundholm.
Foto: Paula Johansson.
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Handarbetskunniga föreningsmedlemmen Eva Rönnlund visade upp knypplingskonstens
hemligheter. Foto: Paula Johansson.

Sunderbygården inramad av blågula ballonger under nationaldagen. Foto: Paula Johansson.
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Föreningens medlemmar Jan och Stina Bramberg i traditionsenliga kläder. Foto: Paula Johansson.
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Renovering av visningsstugan sommaren 2011
Länsstyrelsen beviljade föreningen bidrag
till att renovera föreningens visningsstuga
i det nationella projektet ”Hus med historia”. Bidraget på 51 100 kr beviljades
2011-02-10. Offerter togs in och det
beslutades att ecoROT byggnadsvård i
norr skulle få uppdraget. Hantverkare
vid restaureringen var Kent Åström och
Tomas Åström.

Det går inte att bara renovera utan villkoren var att det skulle finnas en antikvariatisk medverkan under hela processen.
Utdrag från slutrapporten publiceras här
i sin helhet och är skriven av Anna Elmén,
Piteå museum.

Ur rapporten
Kyrkstugan före renovering
Kyrkstugans tillstånd före de nu aktuella
åtgärderna var i stort sett gott. Till vänster
om ytterdörren hade nedre delen av lock-

panelen smärre skador. Inne i den stora
stugan sviktade golvet. Det hade också
sjunkit ned, så att en springa hade uppstått mellan golv och golvsockel. Golvet är
narat på traditionellt sätt, men tillkom vid

Foto: Kjell Lundholm.
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Foto: Kjell Lundholm.
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restaureringen 1993. Då murades också spisen. Av det äldre bjälklaget återstod
ingenting. Innan årets restaurering bestod bjälklaget av fyra åsar av plank ställda
på kant. Dessa vilade på en cementkant
i stugans fram- och baksida, samt på en
bärande ås i mitten av rummet. Stödet
var för klent så att golvet inte var stabilt.
Bjälklaget var isolerat med mineralull.
Runt spisen fanns ingen isolering. I bakkanten av stugan, under trossbotten,
fanns en ventilationsöppning.
Utförda åtgärder
Länsstyrelsen beslutade i februari 2011 att
lämna bidrag till en mindre restaurering,
avseende främst översyn av golv och bottenbjälklag, samt av panelen till vänster
om ytterdörren. Eftersom stugan visades
för allmänheten, kunde arbetet med
stugans restaurering påbörjades först i
augusti.
När golvet demonterades befanns att
varken golvet eller bjälklaget hade några
fuktskador. Totalt lades fem åsar (145x45)
in under golvet och pallades upp underifrån. Mineralullen kasserades. Trossbotten tätades med en förhydningspapp och
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isolerades med kutterspån. Det narade
golvet lades tillbaka. Det riktades upp ca
11/2-2 cm och försköts en aning. Sedan
återmonterades golvsocklarna. Dessa ligger nu dikt an mot golvet. Den trekantlist
som tidigare satt i hörnet mot dörren för
att täcka en springa, behövde heller inte
sättas tillbaka.
Antikvarisk bedömning
Det utförda arbetet godkänns av antikvariskt medverkande, som väl utfört i
enlighet med länsstyrelsens beslut och
upprättade anvisningar. Åtgärderna är
genomförda med traditionella metoder
och material och resultatet är tillfredsställande.
Anna Elmén, Piteå museum

Nytt till visningsstugan
I samband med att renoveringen av visningsstugan stod klar fick jag information
av vår guideansvarige Maria Hagel att
det fanns två vedlårar till salu i Gäddvik.
Ringde och avtalade tid för att okulärt
besiktiga dessa. Det var två fina vedlårar
byggda på traditionsenligt skick med en
liten öppning där man kunde ta vad som
behövdes. Vedlårarna kunde öppnas i sin
helhet när påfyllning skulle ske. De var
målade med gammal linoljefärg som med
åren flagnat.
Hämtade vedlårarna med släpvagn

och transporterade dessa till visningsstugan. Tunga ting men som tur hade vi
i visningsstugan en s.k. godskärra så det
underlättade. En placerades i storstugan
och en i kammaren.
Ett stort tack till Nina Higfors och hennes sambo på Frörenserivägen i Gäddvik.
Text och foto: Rolf Johansson
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Midsommar 2011 på Hägnan

Traditionsenligt har föreningen under många år serverat halstrad strömming. Gunilla Sundström,
Gammelstad förbereder försäljningen. Foto: Catarina Lundholm.
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Margit Carlsson, Brändön, var även engagerad i strömmingsförsäljningen. Foto: Catarina Lundholm.

Årsskrift 2012 - 33

Julmarknaden 2011 blev en grön marknad

Årets julmarknad blev en grön tillställning och detta lockade mycket folk. Parkeringsvakterna hade ett
tufft jobb att packa in bilisterna. Foto: Rolf Johansson.
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Föreningens ordförande Kjell Lundholm satt som vanligt i bokstugan och sålde föreningens och egna
böcker. Foto: Rolf Johansson.
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I Peri-Hanschagården hade föreningen fiskdamm och försäljning av filkardor. Foto: Rolf Johansson.
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Föreningens Marta Eriksson, Brändön, friterar filkardor på löpande band. Ett bakverk som tydligen är
uppskattat av julmarknadens besökare för försäljningen ökar för varje år. Foto: Rolf Johansson.
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Under min semester i Finland hittade jag denna artikel i veckotidningen SEURA, 1 juni
2011. Den har en upplaga på 125 000 ex och i artikeln slår man ett slag för Världsarvet
Gammelstad och naturligtvis med en bild på vår visningsstuga.
Allt för att locka över grannlandet till kulturarvet.
Rolf Johansson.
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Vill Du bli medlem!

Vi är en aktiv hembygdsförening sen 85 år tillbaka och med många järn i elden.
Vi deltar tillsammans med Hägnan och världsarvskontoret 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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Mäktigt blickar kyrktornet över det moderna
jordbrukslandskapet. Foto: Kjell Lundholm.
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