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Varje författare svarar själv fö r  innehållet i sin artikel.

Omslagsbild: ^ e^ s â<̂ s kyrka 1986. Akvarell av Arne Bäckström, Piteå. 

Utskriften Composer-satt
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R O LAN D  SE LIN
Ordförande i Pitebygdens Fornminnesförening

ETT ÄR HAR GATT.....
Piteå Museum — hembygdsmuseet — vad kan det användas till? A tt 
visa vackara saker från en förfluten tid, visa att det fanns skickliga 
hantverkare och a tt våra förfäder hade sinne för form och färg? 
Javisst, men när allt detta visas i varma och ombonade lokaler och 
görs så sinnligt, då kanske man glömmer och missar en mängd saker 
som hör ihop med en förfluten tid. Nöd och fattigdom , sjukdom och 
kunskapsbrister, kalla och dragiga bostäder, vatten — idag så själv
klart — som skulle hämtas med hink året om, utedasset etc.

Det är svårt a tt förmedla gångna tiders livsbetingelser och svårig
heter i vårt moderna samhälle. Ju st därför försöker vi oss på utställ
ningar som inte bara har föremålsuppställningar, utan också berättar 
om »hur och varför» — och då inte bara sådant som hör långt tillbaka 
i tiden utan även relativt moderna företeelser.

Några av utställningarna har varit formidabla publikframgångar, 
t ex »Piteå dansade och log». Piteungdomar har också dansat och 
agerat i utställningen »Jeans och mycket mera». »Norrbottens första 
lasarett» är en välgjord utställning, som vid det här laget i vandrings
utställningens form visats run t hela länet. »Glimtar från beredskaps- 
tiden» beredde många människor en insyn och e tt komihåg från åren 
1939—45. Utställningen »Boarden» blev tyvärr också en minneskaval- 
kad av bilder, då fabriken num era är nedlagd (sommaren 1986).

De anställda under året har varit: Aina Bohman, Ragnhild Fergu- 
son (sedan mars månad), Majlis Granström och Bo Lindhammar. I 
augusti anställdes en fotograf, Peter Åström. Som ungdomslags- 
arbetare har Catharina Eriksson gjort en stor insats i museet.

Årsboken är e tt komplement till utställningar och föremålsvis- 
ningar. I den kan förmedlas minnen, upplevelser, erfarenheter mm 
som blir tillgängliga att när som helst läsas om och om igen. Till
gången på duktiga skrivare har ökat, liksom resultat och kvalitet. 
Detta har inneburit att vår upplaga nu är uppe i 700 ex.

Inom föreningen råder stor arbetsglädje och många hjälper till
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med dokum entationer och utredningar, liksom direkt praktiskt arbe
te, allt för att utveckla vårt museum till en inspirationskälla för pite- 
bomas forskningar i sina rö tter och sina förfäders betingelser. Ingen 
bakgrund — ingen framtid.

Vid årsmötet 1986 valdes följande styrelse:
ordförande Roland Selin
vice ordförande Ingemar Sjölund
kassör Aina Bohman
Åke Berggren
Ragnhild Ferguson
Monica Holmgren
suppleanter: Leif Björkman och Oskar Wiklund.

En av våra äldsta styrelsemedlemmar, Axel Fjellström, tackar vi för 
mångårigt arbete i föreningen, när han nu övergått från styrelsearbe
tet till a tt vara aktiv medlem.
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HENNING BERGLUND
Pitebo, liksom stads församlingens förste  präst Sam. Hortelius, från Hortlax. 
Prästvigdes 1958 och gjorde sina första tre veckor i Piteå. Å terkom  sedan efter 
missiv i Malmberget, Boliden och Umeå till Piteå 1966 som kom m inister. Sedan 
1973 kyrkoherde i Piteå Stads församling, sedan 1985 även kontraktsprost i 
Piteå kontrakt.

PITEÅ KYRKA
Så står den där på Häggholmen, Piteå kyrka, sedan år 1686 och på
minner om psalmen:

»Gammal är kyrkan, Herrens hus,
Står, medan mänskoverk falla,
Tinnar så höga blivit grus;
Än hennes klockor oss kalla,...»

Piteå stads kyrka på 1870-talet. 
Foto i Piteå Museums arkiv.

L
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Den större klockan, från 1706, i klocktornet anger sina uppgifter i 
två inskrifter. Den ena är:

»Gloria in exelsis Deo»
(Ära åt Gud i höjden) 

och den andra är:
»Kommer här och låter oss Herren Gud prisa».

Uppgifterna är 300 år senare desamma. Ära Gud och kalla till guds
tjänst. Piteborna tycker om sin kyrka. Kanske finns medvetandet om 
att längtan efter egen kyrka växte fram ur folkdjupen.

Historisk återblick

Tidigt kan man spåra bebyggelse i pitebygden. Riksdrotsen Nils 
Abjörnsson Sparre erhöll 1327 Pite älv med omgivningar som för- 
läning. Från Mälardalen, Salsta och Ängsö, där hans gods var belägna, 
ordnade han för kolonisationen här. Om det uppbyggande arbetet 
berättas i Kungligt brev av den 9 april 1335. Första gången Piteå 
nämns som pastorat är år 1339. Som kyrkoherde anges en herr Lars, 
pastor i Pite. Traditionen säger a tt i Kyrkbyn, en by mellan Bölebyn 
och Infjärden, var en handelsplats och kyrkplats i gammal tid.

Omkring 1408 byggs en kyrka av trä i ö jebyn. Den ersattes m ot 
slutet av 1400-talet med den solida stenbyggnad, som utgör kärnan i 
den nuvarande Piteå landsförsamlings kyrka.

Bygden utvecklades positivt. Jordbruk, fiske och jak t gav inkom 
ster. Från Kristinas förmyndaretid fanns en medveten strävan att 
sätta fart på handel och industri. Det var den begynnande merkanti- 
lismen; den fick tydliga u ttryck redan 1667 och sitt genom brott i 
Sverige efter 1686 års riksdag. Skyddstullar fastställdes, med »inten
tion a tt styrka landet, a tt få pengar in m ot utgående», som det u t
trycktes 1687.

I varje fall medförde intresset för »industrien» och handeln ett 
behov av städer. Dessa hade vuxit avsevärt under 1600-talet, i antal 
genom stadsgrundningar på statligt initiativ, i folkmängd på grund av 
privilegier och lagstiftning och handelns ökade betydelse. Särskilt 
gynnades de större kuststäderna, som hade åtskilliga företrädesrättig
heter när det gällde utrikeshandeln.
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Genom Kungligt privilegiebrev den 12 maj 1621 bestämdes att 
Piteå stad skulle förläggas till området närmast kyrkan i öjebyn. Nu 
fick man göra en reglering och uppdelning av lands- och stadsbornas 
underhållsplikter m ot kyrkan och prästerskapet.

Men var staden rä tt placerad? Den skulle ju gagna i synnerhet 
handeln och sjöfart var det naturligaste transportm edlet. Landhöj
ningen var påtaglig. Uppgrundningen var omöjlig att klara. Samtal 
pågick om att flytta staden närmare vatten. En vådeld 14 juli 1666 
ödeläde staden och förde beslutet närmare: Staden måste flyttas till 
Häggholmen. I augusti 1667 röjdes skogen bort och lantmätaren 
planerade för stadens gräns. Bebyggelsen kom igång. Sjöbodarna vid 
stranden fick sällskap av boningshus längre upp på holmen. Kring 
högsta punkten, som var tänkt som torg, byggdes den ena gården 
efter den andra. Den nya staden var på väg att ta form.

stads gamla sigill av järn, för- 
i Stadshuset i Piteå.
Peter Åström /Piteå M useum.

Är 1686
Vi prickar in det årtalet och noterar händelser och beslut före och 
efter år 1686. Den unge kungen, Karl XI, hade i kriget m ot danskar
na i december 1676 visat stridsvilja och personligt mod. Segern till
skrivs honom för en insats som gjorde många häpna. Man trodde att

Piteå
varat
Foto



takterna från slagfältet i Lund skulle följas upp i expansionsplaner. 
Men han blev inte — som fadern och sonen — krigsherre, utan förvalt- 
nings- och finansspecialist. Vi påminner oss förmyndarräfsten, reduk
tionen, lagstiftning helt i kungens hand, nya ämbetsverk (t ex stats
kontoret) och nya kommissioner, indelningsverket, fredsuppgörelser.

Det politiska läget i landet kan anföras med några ord av ständer
na år 1693 om Karl XI som »en envålds allom bjudande och rådande 
suverän konung, den ingen på jorden är för dess aktioner responsabel, 
utan som har makt och våld efter sitt behag och som en kristelig 
konung att styra och regera sitt rike».

Envåldsmonarkiens yttringar fick också kyrkan känna av. På 
1686 års riksdag fick det andliga ståndet besked om att den nya kyr
kolagen var stadfäst av kungen. Den nya kyrkolagens tillkomst var

Piteå stads kyrka tecknad 1698 av 
W.G. Läw som förlaga till Erik 
Dahlbergs Suecia-verk.
Originalet i Kungl. Biblioteket.
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ett led i det karolinska enväldets strävan a tt uppnå enhetlighet både 
inom landet och mellan Sverige och provinserna. Karl XI:s och hans 
medhjälpares höga uppskattning av kyrkan som opinionsbildande 
faktor tog sig även uttryck i det intresse man visade för den religiösa 
litteraturen överhuvudtaget. A rbetet sattes igång på en ny bibelöver
sättning, som skulle ersätta Gustav Adolfs Bibel av år 1618 och som 
resulterade i Karl XII:s Bibel 1703. En katekes, som skulle användas 
i hela riket, utarbetades av ärkebiskop Olof Svebilius 1878. Handbok 
stadfästes och arbetet med psalmboken pågick med de karolinska 
diktarna Haqvin Spegel och Jesper Svedberg. 300 år senare, år 1986, 
är alla dessa böcker föremål för bearbetning — kyrkolag, handbok, 
gudstjänstordning, bibelöversättning och psalmbok.

Karl XI:s ekonomiska sinne har antytts i förmyndarräfsten och 
reduktionen. När det gäller ekonomin för kyrkan återkomm er jag.

Kyrkoturerna
I den nya staden Piteå ökade befolkningen. Man saknade egen kyrka. 
Varenda söndag måste man, oberoende av väder, resa till försam
lingskyrkan i ö jebyn. Den, som utan giltigt förfall försummade guds
tjänsten, hade a tt vänta efterräkningar på rådstugan.

Den äldsta överenskommelsen om kyrkotur, som påträffats, an
togs 1655 i Råneå församling, nio mil norr om Piteå. Enligt denna 
gällde för församlingsbor, som bodde tio mil från kyrkan, a tt infinna 
sig där var femte söndag, de som bodde sex mil därifrån var tredje 
söndag, de som hade fyra mil varannan söndag och de som hade två 
mil eller kortare avstånd till kyrkan varje söndag. Vid högtider skulle 
alla som kunde komma infinna sig i kyrkan. I en något förändrad och 
mildrad form antogs kyrkotursbestämmelse för hela dåvarande Ves- 
terbottens län vid landsting i Skellefteå år 1681.

För dem som bodde i den nya staden var kyrkoplikten något be
tungande. En av de första uppgifterna blev därför a tt skaffa en egen 
kyrka. Men motstånd och tveksamhet fanns också. Inte minst var 
frågan: Hur får vi pengar till kyrkobyggnaden?
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Ekonomi
Man börjar med att skriva till biskopen i Härnösand (som då kallades 
superintendent) magister Petrus Steuchius (svärfar till prosten Olaus 
Graan i öjebyn). Hans svar blev e tt lycka till och välsignelse till det 
nya bygget. Förfrågan till kungen gav däremot ett kort och avvisan
de svar. Karl XI menade i skrivelse av den 13 december 1672, att de 
boende i Piteå sparat så mycket genom de privilegier de tilldelats 
i samband med branden 1666, a tt det borde räcka till byggandet av 
en ny kyrka. Anslagsvägen var alltså stängd. Det kungliga enväldet 
skulle ju  förhärligas på olika sätt. Målaren D.K. Ehrenstrahl och arki
tekterna Nicodemus Tessin, far och son, hade till uppgift att skapa 
minnesmärken för den tiden. Då sparades det inte. Men ett kyrk- 
bygge långt i norr var inte lika representativt. Pitebom a blev besvikna 
men uttryckte det säkert inte så hårt som Johan Gabriel Oxenstierna: 

»Välsignad vare m innet av den store rikshushållaren Carl XI, som tog fem 
säterier från min farfar. G ud låte ej honom på y ttersta  dagen uppstå bland 
de andra saliga, ty då ger han oss blaggarn i stället för de snövita silkesdräk- 
ter vi skola få, och enruskor i stället för de utlovade palmkvistar. Han kom 
mer Gud själv a tt tänka på besparing.»

Från år 1678 ha gudstjänster hållits i Trivialskolan på torget. Prosten 
Olaus Graan hade en ovilja m ot de ökade besvär detta medförde. Han 
uttryckte det så: »Skall jag hava tvenne altaria?», dvs två kyrkor.

År 1680 görs en framställning till riksdagen om ekonomisk hjälp. 
Till Kungl. Majestät går en förnyad förfrågan. Det hela slutar med att 
ärkebiskopen i Uppsala ger en rekommendation att kollekt får u t
tagas endast i Härnösands, Åbo och Viborgs stift. I Pedersöre försam
lings (landsförsamlingen söder om Jakobstad) kollektbok har jag sett 
notering om kollekt till Piteå kyrka. Med en ny vilja och hjälp u ti
från kunde planerna på en ny kyrka förverkligas. Men det var många 
turer kvar innan byggenskapen kom igång.

Byggenskapen
Kyrkan skulle förläggas på den nordöstra sidan av Häggsundet enligt 
planerna. När togs första spadtaget? Det vet vi ingenting om. I febru-



Akvarell av Fritz von Dardel 1858.
I Piteå Stadsförsamlings ägo. Foto Peter Åström/Piteå Museum.
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ari 1684 ges besked om a tt man hunnit ganska »vackert» med bygget. 
Många förhinder måste ha uppstått, eftersom kyrkan inte är klar 
förrän 1686. Därför något om detta:

Efter beslutet om kyrkbygge och löfte om kollekter började man 
föra fram timmer och annat byggnadsmaterial. Fd borgmästaren 
Johan Johansson hade ansvaret för kyrkbygget och skötte uppgiften 
väl. Men de ansvariga var inte många. Alf W Axelsson noterar a tt vid 
sekelskiftet 16—1700 torde mer än 300 personer ha bo tt inom »hank 
och stör», som man uttryckte saken. Branden 1666 hade gjort många 
utfattiga. Naturligtvis var det många medborgare som var rent u t sagt 
motvilliga och försumliga. Byggenskapen stapplade därför långsamt 
fram. Johan Johansson gav upp och avsade sig sitt förtroendeuppdrag 
När saken ställdes på sin spets vaknade intresset och viljan. Fd borg
mästaren uppmanades att komma tillbaka. Nu bestämdes det a tt den 
som visade sig försumlig skulle böta 40 mark. Man beslöt också att 
varje borgare skulle ge till kyrkan en tolft sågbräder, 200 spån och 
200 st spik. Och arbetet fortsatte. Nyåret 1686 är inte kyrkan färdig. 
I stället gör man en paus i arbetet. Pengar saknas. Vad gör man? 
Söker anslag igen. Till Kungl. Maj:t går en anhållan a tt till kyrko- 
byggets avslutande och kyrkans inredning få ta upp kollekt i Stock
holm och hela riket, där den inte tagits upp tidigare. Svaret kommer 
i en kunglig resolution 10 november 1686. Den visar fortfarande 
ingen större generositet. Bara i Gästrikland och Hälsingland får 
kollekt tas upp. Under väntetiden arbetar man vidare och kyrkan 
tycks bli i huvudsak färdig och delvis inredd. Någon invigningshögtid 
har säkert hållits, för flera gåvor skänks detta år till Piteå kyrka.

I kyrkan finns en mässhake av »blommerat tyg med Christi 
crucifix broderad på röd atlas». E tt mäktigt krucifix — ett typiskt 
barockarbete finns på ryggtavlan. Ovanför detta återges bokstäverna 
I N R I (Jesus Nasarenus Rex Judeorum ) Jesus från Nasaret — Ju d ar
nas Konung — inskriptionen på korset. Under krucifixet är en medal
jong i barockstil: inuti e tt Antoniuskors med två spikar upptill och 
på sidorna hammare, tång, spjut, isopsstängel och bägare. Under står: 
Anno 1686. Nederst finns på ett mycket markant sätt bokstäverna: 
OG, BT. Här finns alltså givarnas namn: prosten Olof Graan och hans 
tredje hustru Brita Tornaea.
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Mässhaken från 1686 i Piteå stads 
kyrka.
Foto i Piteå M useums arkiv.

Inventarier
En kyrka har fyra kännetecken: Altare, predikstol, dopfunt och 
orgel. I den tradition vi står, den evangelisk-lutherska, finns e tt klart 
samband mellan dessa. Var och en förkunnar på sitt sätt evangelium.

Altaret inköptes år 1700 för 128 d:r från Maria kyrka i Stock
holm. Motivet är ur Kristi lidandes historia. Genomgång av altarupp- 
satsen görs på annan plats i denna bok.

Predikstolen. När väl altaret är på plats vill man också ha predik
stol. Stadens råd beställer den år 1702 hos snickaren Nils Fluur i 
Torneå. Mer om Fluur och predikstolen på annan plats.

Dopfunten. »In i kyrkans hägn du för oss, Förrän själva dit vi gå». 
Psalmen påminner oss om den inbjudan dopfunten står för. Den 
nuvarande dopfunten i sandsten är från restaureringen 1951.

Orgeln. Först 1755 fick kyrkan sin orgel. Tidigare var klockarens 
uppgift »att upptaga och efter koralboken okonstlat avsjunga de av 
tjänstgörande präster föreskrivna psalmer och verser, så att han rätt
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D opfunten i Piteå stads kyrka, 
1951.
Foto i Piteå Stads församlings

från

ägo.

leder sången samt att vid altartjänsten sjunga de vanliga responsorier- 
na». Orgelfasaden är från 1755.

Intressant vore det att vandra genom inventarieförteckningen 
under 300 år. Vi skulle stanna vid ljuskronorna — den första från 
1686, den andra från 1698 osv.

Oblatasken (väger 23 lod från 1695) ger uppslag till reflexioner. 
Här har lagts ned oblater (nattvardsbröd) och burits fram till altaret. 
De har lagts på altaret — välsigneord har lästs över dem. Prästen har 
sedan gett varje nattvardsgäst en oblat med hälsningen: »Kristi leka
men för Dig utgiven». Golgataoffret har åter blivit aktuellt. Och 
pitebor och deras gäster har under tre århundraden få tt färdkost på 
vägen till det himmelska hemmet. Och gåvan räcks fortfarande till 
den som önskar hjälp och vill ha gott ressällskap — Frälsaren själv.
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Orgeln i Piteå stads kyrka, invigd 
1755.
V ykort från Wallsténs Pappershan- 
del, Piteå i Piteå M useums arkiv.

Kyrklig skrud
I psaltaren 29:2 står: »Ge åt Herren hans namns ära, tillbe Herren i 
helig skrud». Från Gamla Testam entet går en linje, där gudstjänsten 
omges av högtid och fest. Det är naturligt, a tt den synen finns med 
också i den nytestamentliga gudstjänsten. I romersk-katolsk och 
grekisk-ortodox tradition är festtraditionen påtaglig. Bland Calvins 
efterföljare finns en negativ syn på kyrkans utsmyckning och skrud. 
Luther däremot var positiv till de gamla kyrkornas grundsyn. Därför 
är vår kyrka vacker, stämningsfull och skön. Skrudar finns också. 
Mässhaken, som skänktes till kyrkan 1686, är redan nämnd.
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Här måste vi också nämna det s k »pite-broderiet». Det får beteck
ningen klenod. Det är en 124 cm lång och 39 cm bred, broderad bård 
i T-form. Tydligen har det utgjort korset på en mässhake, som vi inte 
kan spåra. Dateringen anger 1300-talets början. På Statens Historiska 
Museum finns det nu tillgängligt för konststuderande och allmänhet.

I övrigt har skrudarna förnyats. Nu finns de i färgerna: vit, röd, 
blå/violett, svart och grön. Dessutom inköptes en korkåpa 1985.

På e tt naturligt sätt har kyrklig skrud och högtid i gudstjänsten 
accepterats av församlingsborna. Gudstjänsterna är präglade av hög
tid, allvar, förbön men också en avspänd vila inför Herrens ansikte.

Återinvigning av kyrkan efter 1951 års restaurering. 
Foto i Piteå Museums arkiv.
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Klocktorn och klockstapel
»En nåd det är, a tt i vårt land Än tempelklockor ljuda». Psalmorden 
upplevs riktiga. Folk lyssnar och lystrar till. En kallelse från Gud!

Den mindre klockan i kyrktornet är från 1698. Den andra är 
från 1706. Tider av oro kom och man fick gräva ner kyrkklockorna 
i jorden till skydd för fiender. Stora ofredens år var inne. Ryssarna 
var här och härjade 1716, 1721. Plundring och brand. 1723 aktuali
seras uppförande av klockstapel. Efter dröjsmål byggs den men vid 
besiktning 1727 befanns den vara »svag och oförsvarligt byggd». Där
för byggs klockstapeln u t och får senare nödvändig förstärkning.
Kyrkan idag
Piteå kyrka har ett helt kvarter till sitt förfogande. E tt staket inhäg
nar själva kyrkobyggnaden. Vid sidan om kyrkan ligger en försam-

Bild från kyrkans återinvigning den 
13 ju li 1986. I  förgrunden fru  
Hildur Eriksson, en av kyrkans 
trognaste besökare.
Foto i Piteå Stadsförsamlings ägo.
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lingsgård, kallad Kyrkcenter, som blev klar 1 9 7 3 .1 den finns försam
lingssalar, ungdomslokaler, pastorsexpedition och kansli. »Lugna 
kvarteret» skulle man vilja kalla kyrkans kvarter.

Piteå kyrka finns där som en påminnelse om den vila vi behöver, 
om den frid, som Herren vill ge, om den inre kraft vi alla längtar 
efter, ett rastställe på vår väg m ot evigheten. År 1986 står den ny
renoverad. Färgerna har kommit tillbaka. Stjärnor i kortaket. För
väntningar tänds — »Här bor förvisso Gud, och här är himmelens 
port». Den upplevelsen har många pitebor i sin kyrka. Många söker 
sig till högmässa, nattvardsgudstjänst och musik- och sångguds
tjänster. Den är öppen varje dag mellan kl 9 och 15. I besöksboken 
syns det att många går in och ser kyrkan. En guideanläggning ger en 
kortfattad historia om kyrkan.

Kyrkan återinvigdes den 13 juli 1986 av Piteå stadsförsamlings 
kyrkoherde, kontraktsprosten Henning Berglund. Många pitebor, så 
många att inte alla rymdes, ville vara med och uppleva sin gamla 
kyrka i ny dräkt. Invigningstalet riktade blicken m ot vår store Gud 
och slutade: »Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med 
lov, tacka honom, lova hans namn. — Den lovsången får aldrig tystna 
ibland oss».

Kom och upplev Piteå kyrka. Lovsången är igång!

Piteå stads kyrka efter den senaste tillbyggnaden.
Foto i september 1986 Peter Åström/Piteå M useum.
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M AJ LIS  G RAN STRÖ M
Kom m er från den fattiga glesbygden i södra Lapplands inland. Sedan april 1985  
amanuens vid Piteå Museum efter examen på Umeå universitets Kulturve tar linje. 
Trivs u tm ärkt i Piteå och med de t omväxlande arbetet på museet.

TILL TRONS UPPBYGGANDE OCH ÖGATS FÄGNAD
— predikstolen och altartavlan i Piteå stads kyrka sedda ur ikono- 
grafiens synvinkel
Piteå stads kyrka stod färdig 1686. Den är alltså i år precis 300 år. 
Mer om kyrkans historia kan läsas på annat ställe i denna bok.

Foto från koret i Piteå stads kyrka, taget före reparationerna 1951. 
Originalet i Piteå Museums arkiv.
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Inne i kyrkorummet m öter besökaren en träinredning i ljusa färger. 
Kyrkan har inför årets jubileum ommålats och fått en delvis ny färg
sättning av målarmästare Gunnar Lindberg från Töre. Mot de enkelt 
vitmålade träväggarna står två av kyrkans klenoder — altaruppsatsen 
och predikstolen, båda med ett överdåd av ornament, m ättade färger 
och guldomramningar. Båda är från den tid, som stilmässigt benämns 
barock, dvs 1600- och början av 1700-talet. Några av kännetecknen 
för barocken är de många ornamenten, ofta med motiv från växt
riket, förkärleken för svängda former och e tt stort inslag av figurer 
i form av änglar mm. Det regelbundna omhuldades — i motsats till 
den senare rokokon — och ornament placerades gärna motstående 
som komplement till varandra.

På såväl altaruppsats som predikstol finns en mängd kristna sym
boler, både i bilder och ornament. Det är ingen tillfällighet att 
predikstolen avslutas nedåt med en druvklase, lika litet som det är 
en tillfällighet att altartavlan avslutas uppåt med en bild av den gode 
herden.

Ordet symbol kommer av grekiskans »symballein» = sammanfoga. 
I det antika Grekland gav man ofta en gäst hälften av t ex en sönder
bruten ring, som sedan sparades i släkten. Genom a tt sammanfoga 
delarna till ringen kunde sedan kommande generationer identifiera 
sig för varandra och visa på sambandet släkterna emellan. Beteck
ningen symbol har blivit bildspråkets namn på något sammanfogat 
som endast kan förstås av den, som äger kunskap om delarna.

Konsten — speciellt den religiösa konsten — har i hög grad arbe
tat med symboler. En medeltida kyrka var som en stor bilderbok, 
där varje detalj hade sin mening och betydelse. Innebörden av många 
symboler har gått förlorade genom tiderna, men mycket kan ännu 
härledas.

Symbolerna har ofta sitt ursprung i de legender och andra berät
telser som skrivits om de heliga männen och kvinnorna. Så skrev 
t ex Jacobus de Voragines på 1200-talet en legendsamling, Legenda 
Aurea (Den gyllene legenden). Den är idag en av nycklarna till för
ståelsen av många av symbolerna när det gäller helgonen. Bibeln
— och inte minst då de s k  Apokryfema, som inte finns med i vår
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version av Den Heliga Skrift — har naturligtvis gett upphov till de 
flesta symbolerna i vår kristna konst. För de icke läskunniga gavs 
dessutom på 1200-talet u t en bildbibel, Biblia Pauperum (De fattigas 
bibel), vars bildspråk till stor del levt kvar.

Läran om dessa symboler kallas ikonografi (av grek. ikon = 
bild och grafein = skriva, beskriva). Det är en sådan ikonografisk 
beskrivning som skall presenteras i denna artikel för altartavlan och 
predikstolen i Piteå stads kyrka. Kanske kan det tyckas överdrivet 
att påstå a tt så gott som allt i en altartavla har sin speciella mening, 
men den åsikten grundas mest på vår tids glömda kunskaper om 
symbolernas innebörd och på den bildm ättnad, som dagens m änni
skor har. Vi matas varje dag och varje timme med bilder, i reklam, 
i tidningar och inte minst i TV. En 1600-talsmänniska som gick i 
kyrkan varje söndag, hade kunskaper om den kristna innebörden i 
alla de bilder som m ötte henne i kyrkorummet och säkert såg hon 
noga och gärna på dem — de bilderna var kanske de enda och ofta 
de vackraste i hennes liv.

Alltså — låt oss bli barockmänniskor en stund och titta  på Piteå 
stads kyrkoklenoder och deras innebörd! (Samtliga bibelcitat är 
återgivna enligt 1917 års bibelöversättning.)

Altaruppsatsen
Historik
Altartavlan i Piteå stads kyrka har en spännande och dunkel historia. 
Exakt när den tillverkades och av vem har inte kunnat spåras. Den 
köptes hit från S:ta Maria Magdalena kyrka i Stockholm av borg
mästaren Johan Johansson och rådmannen Johan Sterner ca år 1700. 
De betalade 129 daler kopparm ynt för den.

Varifrån den kommit till Mariakyrkan är en betydligt svårare 
fråga. Kyrkans arkivalier från tidigt 1600-tal är endast fragmentariskt 
bevarade. Räkenskaper finns först fr o m 1634 och protokoll saknas 
helt. I kyrkans räkenskaper från den 12 oktober 1634 framgår dock, 
att man betalat 3 daler till »den som bohro altartaflan heem». Det är 
troligt, att det då rör sig om just denna tavla, eftersom kyrkan nyli
gen var helt återuppbyggd efter en brand och stod klar 1630. Det
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Altaruppsatsen i Piteå stads kyrka.
Foto dec 1985 Eva-Lena Wikander/Piteå Museum.
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hade tagit lång tid med återuppbyggnaden, ända sedan 1588, varför 
man knappast hänsyftar på en klenod som räddats från den tidigare 
kyrkan. 1670 nämns att altartavlan togs ner medan man murade om 
altaret och 1683 putsades den upp av en målargesäll.

Maria Magdalena kyrka i Stockholm . Kopparstick 
av Wilhelm Swidde 1691.
Ur Sveriges kyrkor, band VII Stockholm , häfte 1.

Att altartavlan är en barockskapelse — dvs från sent 1500-tal 
eller 1600-tal — kan man se av formerna och bildspråket. En sägen 
i Pitebygden säger, a tt den skulle vara ett krigsbyte från det tre ttio 
åriga kriget. Det kan nog inte bevisas, men ett par beröringspunkter 
finns utan tvekan:

På altartavlans övre del står två helgonfigurer i nischer (se sid 
3 4 ). Att man i det ortodoxt protestantiska Sverige skulle tillverka 
helgonbilder verkar föga troligt. Uppsala möte hade fastställt luther
domen 1593 och den rensade definitivt u t i helgonfloran.

På altartavlans nedre del finns två vapensköldar fastsatta på
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pelarna. Det är de adliga ätterna Ribbings och Gyllenhielms vapen. 
Gyllenhielm är det namn som bars av vasahertigarna Johans och Carls 
utomäktenskapliga barn. Av dessa var den mest framträdande under 
1600-talet friherre Carl Carlsson Gyllenhielm, gift med Christina av 
ätten Ribbing.

Carl Carlsson Gyllenhielm var son till hertig Carl, sedemera Carl 
IX, och en kammarjungfru vid namn Karin Nilsdotter. Han var född 
1574 och hade under sitt liv många offentliga uppdrag och därmed 
många kontakter med Sveriges regering och det politiska livet i 
Europa.

Kopparplåtar placerade på pelare i altartavlans m itt. Vapnen på plåtarna är t v 
den Gyllenhielmska ättens och t h den Ribbingska ättens.
Foto dec 1985 Eva-Lena Wikander/Piteå Museum.

Gyllenhielm var generalöverste för hären i Livland 1600 och 
råkade som följd av detta i polsk fångenskap 1601—1613. Sedemera 
blev han överkommendant i Novgorod och ståthållare över Narva och 
Riga. Riksråd och riksamiral var andra av Gyllenhielms titlar. 1625 
adlades han till friherre och 1633 var han en av dem, som förde hem 
Gustav II Adolfs stoft till Sverige. Han ingick sedan i den förmyndar
regering som tillsattes för drottning Christina och ligger idag begravd 
i ett eget gravkor i Strängnäs domkyrka. Då Carl Carlsson Gyllen
hielm var den ende av sin ä tt och han och Christina Ribbing inte hade
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någon son, dog den friherreliga ätten Gyllenhielm u t vid Carls död 
1650.

De båda vapensköldarna på altartavlan i Piteå stads kyrka vill 
sannolikt hugfästa att Carl Carlsson Gyllenhielm och Christina 
Ribbing bekostat altartavlan. D etta antagande bekräfats också av 
statsheraldiker Clara Nevéus vid Riksarkivet. Gyllenhielm gifte sig 
med Christina Ribbing 1615 och donationen måste alltså ha skett 
någon gång mellan detta år och 1650, när Gyllenhielm dog.

Var altartavlan tillverkats, om den är av svenskt ursprung eller om 
den hemförts från kontinenten kan alltså inte klart bevisas. Mest 
troligt är dock att den tillverkats utanför Sveriges gränser. Olov 
Selinus hävdar att en inskrift funnits på tavlan med lydelsen »I.H.E. 
fec. 1645», vilket skulle betyda att någon med de initialerna tillver
kat altartavlan 1645. Eftersom det dock är troligt a tt den kom till 
Mariakyrkan redan 1634 — inget sägs i kyrkans arkivalier om en ny 
altartavla 1645 — måste denna inskrift avse något annat än till
komsttillfället.

Som ett kuriosum kan nämnas, att det i Svenska Dagbladet 
1926 fördes en debatt på insändarsidorna om var denna altartavla 
verkligen hörde hemma. En G.A. Nordenfors hävdar att Mariakyrkan 
borde få tillbaka sin altartavla »mot återbetalande av de 129 dalema 
med ränta under 230 år. Det borde räcka till en fin och mera lagom 
tavla för Piteå», tycker han. Han får genast svar av Frans de Brun, 
som anser priset vara för högt. Han räknar u t a tt priset i 1926 års 
penningvärde borde ligga på ca 79.300.000 kronor minst. Han 
föreslår att man skall låta tavlan gå på auktion. Diskussionen fort
sätter på insändarplats ett par veckor och priset debatteras flera 
gånger om. Det enda de två herrarna tycks vara eniga om är att tav
lan bör återbördas till Stockholm från Piteå. Vad man ansåg om detta 
i Piteå framgår aldrig, då diskussionen självdör efter e tt tag utan att 
ha nått fram till Piteås horisont.



26

Den nedersta målningen på altaruppsatsen i Piteå stads kyrka, föreställande den 
första nattvarden.
Foto de c 1985 Eva-Lena Wikander/Piteå M useum.

Altartavlans nederdel — Nattvarden
Altartavlans hela motiv är Jesu lidandes historia, skildrad i tre mål
ningar.

Nattvarden — motivets historik
Altartavlans nedersta del består av en målning som visar den första 
nattvarden. Jesus sitter med alla sina lärjungar vid e tt avlångt bord. 
Alla är placerade på bordets bortre sida och på kortsidorna. Jesus 
sitter i m itten.

Denna framställning av nattvarden var vanlig under 1400- och 
1500-talen i klostrens matsalar. E tt berömt exempel på det är 
Leonardo da Vincis muralmålning i klostret Santa Maria della Grazie 
i Milano. Under 1600-talet ersattes denna framställning av friare 
kompositioner, både vad gäller bordets utformning och bordsgäster
nas placering.

Denna altartavlas nattvard är alltså av en äldre typ än vad som 
var vanligt under 1600-talet i konsten. Dock levde detta sätt att 
skildra motivet kvar länge i norra Europa, man säger att motivet där 
är retarderat (= eftersläpande).
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Ikono gr a f i
De personer man kan identifiera på bilden förutom Jesus är först och 
främst Johannes, som ung och skägglös ligger sovande vid Jesu bröst. 
Johannes har ofta denna ställning på äldre nattvardsframställningar 
och orsaken till detta är en feltolkning av vad som sägs i Johannes’ 
eget evangelium 13:23: »Nu var där bland lärjungarna en som låg till 
bords invid Jesu bröst, den lärjunge som Jesus älskade». D etta har 
uppfattats som om Johannes var den ende som låg till bords, efter
som man under medeltiden inte längre var medveten om antikens 
bordsskick, där man ju  låg vid bordet. Johannes troddes alltså fak
tiskt vara sovande. Under 1600-talet, när intresset för och kunskaper
na om antiken åter blev levande, blev det accepterat a tt samtliga låg 
till bords vid påskmåltiden i Jerusalem. Johannes’ ställning på denna 
nattvardstavla är alltså också det e tt retarderat drag.

En annan identfierbar lärjunge är Simon Petrus, sittande 
närmast intill Jesus på vänstra sidan. Han har kortklippt skägg och 
rakad hjässa, tonsur.

Sittande ensam vid ena kortsidan, utan a tt se på Jesus och med 
blicken vänd utåt m ot åskådaren, sitter Judas, förrädaren. Han har 
penningpungen i knäet.

Tydligen avser bilden a tt skildra ögonblicket när Jesus uttalat 
orden »en av eder skall förråda mig». Alla lärjungarna är upprörda, 
tittar mot Jesus, värjer sig med händerna och lutar sig fram över 
bordet. Simon Petrus pekar på sig själv som om han frågade »inte är 
det väl jag?». Endast Johannes sover och Judas titta r åt e tt annat 
håll. Jesus själv är lugn, som om han inte längre tillhörde samma 
värld som de övriga runt bordet.

På bordet är påskalammen framdukade, e tt direkt framför 
Jesus och ett på sidan om på e tt fat. En tjänare kommer in med ett 
tredje lamm. Lammet framför Jesus är symbolen för hans egen 
stundande offerdöd på korset. Bröd ligger utspridda över hela bor
det. De flesta är runda, men e tt — det som ligger i m itten — har for
men av en fisk. Framför bordet står en korg fylld med bröd. Dessa 
båda saker symboliserar bespisningsundret, när Jesus utspisade 5 000 
män med fem bröd och två fiskar och fick bröd över till tolv fulla 
korgar. Denna händelse brukar räknas som e tt förebud till nattvar
den (Matt. 1 4 :1 5 -2 1 , Mark. 6 :3 5 -4 4 , Luk. 9 :1 2 -1 7  och Joh . 
6:1-13).
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Endast ett dryckeskärl är framdukat, en kalk framför Jesus. 
På sidorna om lammet, kalken och det fiskformade brödet på bordets 
m itt står två ljus i stakar. Det hela blir till ett altare med nattvarden 
framdukad, en »nattvard i nattvarden».

Hela bilden omramas av bladom am ent med druvklasar i hörnen, 
symboler för Jesu blod och offerdöd.
Altartavlans mitt — gisslandet
Motivets historik
Under den första kristna tiden fanns inga framställningar med denna 
scen, där Jesus torteras i Pontius Pilatus’ palats. Händelsen beskrivs 
också mycket kort i evangelierna (Matt. 27:26 och Mark. 15:15).

Vid det Tridentinska konsiliet 1563 bestämdes dock a tt »med 
hjälp av vår frälsnings mysterier, återgivna i måleri eller på annat sätt, 
skall folk lära sig minnas trons artiklar och oavbrutet återkalla dem 
i minnet». Detta skulle ske genom så realistiska scener som möjligt. 
Kristus skulle skildras »torterad, blodig, bespottad, hudflängd, sårig, 
vanställd, blek och förfärlig att skåda», så a tt betraktaren stimulera
des till offer i trons tjänst.

Gisslandet blev därefter e tt vanligt motiv i den kristna konsten, 
speciellt under 1500-talet. Norr om Alperna fortsatte det realistiska 
motivvalet även under 1600-talet.
Ikono gr a f i
Altartavlans corpus(= m ittdel)består av en stor målning visande Jesu 
gisslande i Jerusalem. Han står bunden vid en pelare, endast iklädd 
ett höftskynke. Pelaren brukar benämnas passionspelare och räknas 
till passionsverktygen — de verktyg som användes vid Jesu korsfäs
telse — pelare, gissel, spikar, hammare, törnekrona och kors. Pelaren 
sades finnas kvar i Den Heliga Gravens Kyrka i Jerusalem och avbilda
des därför som en accepterad del av tortyrscenen.

Jesus gisslas av två män, medan den tredje knäböjer för a tt knyta 
ihop ett ny tt spöknippe. På golvet står e tt kar med vatten, i vilket 
riset mjukas upp. Männen är klädda i kläder av europeiskt snitt 
och hela förfarandet för tanken till e tt europeiskt spöstraff snarare 
än ett romerskt.
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Till vänster i bild står en man i fotsid röd mantel och en päls
brämad mössa med fjädrar i. Det är tydligen en av översteprästerna, 
då han bär något som ser u t som en bönesjal i ena handen. Med den 
andra gör han en uppfordrande gest, det är han som leder tortyren. 
Åskådare skymtar genom fönstret och en soldat i rustning och hjälm
buske övervakar gisslandet.

På golvet framför Jesus ligger e tt skynke, troligen en klädnad. 
Det kan vara Jesu livklädnad, som enligt legenden var skuren i ett 
stycke och som växte med honom från det han var barn. Den delades 
sedan på Golgata av de soldater som korsfäste honom.

Jesus har en gloria, men ingen törnekrona. Han hålls fast med en 
töm om halsen, som man skulle hålla fast e tt kreatur. Det ger ett

Den mellersta målningen på altaruppsatsen i Piteå stads kyrka, föreställande 
gisslandet av Jesus i Pontius P ilatus' palats.
Foto dec 1985 Eva-Lena Wikander/Piteå Museum.
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ytterligare förödmjukande drag åt scenen. Jesu ansiktsuttryck är 
lugnt och nästan frånvarande. Inga märken syns på hans kropp, 
gisslandet har tydligen just börjat.

Målningen omges av två pelare med ornam ent, arabesker 
(= genombrutna slingor av växter). På pelarna sitter de tidigare om 
nämnda vapensköldarna. Utanför pelarna sitter på varje sida en 
kartusch, en medaljong, med inskrifter ur Bibeln. Den vänstra texten 
är hämtad ur Jo h . 3:16 och är den s k »lilla Bibeln», profetian om 
Jesu lidande och död: »Så elskade Gud hwerldena at han vtgaf sine 
enda Son på thet at hvar och en som troor på honom skal icke för- 
gåås vthan få ewinnerligt lijf». På den högra kartuschen citeras 
Jesaja 53:5: »Han är sargat för våra missgerningar och slagen för wåra 
synder; nepsten ligger vppå honom på thet a tt wij skulle fridh hafva 
och genom Hans såår äro wij heladhe».

Båda texterna anspelar alltså på samma motiv som tavlorna på 
altaruppsatsen — Jesu offerdöd och hans försoningsdöd för männis
korna.

Ovanför målningen med gisslandet finns änglahuvuden och 
pinjekottar, de senare en symbol för fruktbarheten, livgivaren Gud.

Altartavlans överdel — korsfästelsen
Motivets historik
Korsfästelsen är det historiskt mest belagda i Jesu liv. Bl a berättar 
en romersk historieskrivare om händelsen. Korsfästelse var det gängse 
romerska straffet för förrymda slavar och upprorsmakare. Straff
ormen var ett lån från den persiska kulturen.

Korsfästelsen är e tt centralt motiv i den kristna konsten som 
symbol för frälsarens offer för människorna. Bilden av den kors
fäste Jesus har dock ändrats under tidernas lopp.

Allra först, i den fom kristna konsten före år 400, har motivet 
över huvud taget inte framställts. Sedan blev det vanligt a tt man 
placerade ett lamm på korset i stället för människan Jesus. År 692 
bestämde dock ett kyrkligt konsilium i Trullo att endast Jesus i 
mänsklig gestalt fick visas på korset.

Fram till 1100-talet var sedan krucifixen (= avbildningar av



31

Jesus på korset) s k trium f krucifix. Jesus visas som segraren, han 
står rak på korset med öppna ögon, utan plågor och med en kunga
krona på huvudet. Fotterna är fastspikade var och en för sig. Det är 
de s k romanska krucifixen. Under gotisk tid, efter 1100-talet, över
går bilden till att bli ett lidandeskrucifix. Mystiker som Fransiscus 
av Assissi och den heliga Birgitta betonar senare i sina uppenbarelser 
Jesu lidande och död. Jesus visas nu blödande på korset med törne
krona runt pannan. Fotterna är korslagda och fästa med en spik. 
Denna bild har sedan blivit den dominerande vid framställningar av 
korsfästelsescenen på Golgata.

Det finns många legender omrking korset som Jesus fästes på. En 
av dem säger att korset var tillverkat av aspträ och a tt det är därför 
som aspens löv alltid darrar — av ånger över sin medverkan. En annan 
legend om korsträet säger a tt Adam sände sin son Seth a tt hämta en 
gren av Livets Träd i Paradiset. Seth lyckas med det och när Adam 
sedan dör, planterar Seth grenen på hans grav. Den växer upp till e tt 
träd och efter många turer, där såväl Moses, Salomo som drottningen 
av Saba medverkar, kommer träet från Livets Träd a tt utgöra korset 
som man korsfäster Jesus på.

Ikonografi
Korsfästelsescenen på altartavlan i Piteå stads kyrka är en s k calvarie- 
bild. Ordet kommer av latinets calvaria som betyder huvudskalle
— Golgata var ju  också känt under nam net Huvudskalleplatsen. I en 
calvariebild framställs alltid samma tre personer: Jesus på korset, vid 
hans högra sida hans moder Maria och vid hans vänstra sida lärjungen 
Johannes. I Jo h . 19:26—27 berättar Johannes själv om hur Jesus från 
sin plats på korset sammanfogar honom med Maria, gör dem till 
moder och son.

På målningens himmel lyser en röd sol omgiven av en korona som 
vid en solförmörkelse. I Nya Testam entet berättas också om hur 
mörkret sänkte sig över jorden just i Jesu dödsögonblick (Matt. 
27:45, Luk. 23:44 och Mark. 15:33). Det är således just detta ögon
blick som målningen skildrar. I bakgrunden kan man skönja Jerusa
lems murar och stadsport med vägar som löper upp till Golgata.

Korset är den vanligaste formen av kors, det latinska korset, 
crux imissa. Ovanför Jesu huvud ser man skylten med bokstäverna
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Den översta målningen på altaruppsatsen i Piteå stads kyrka, föreställande 
korsfästelsen.
Foto dec 1985 Eva-Lena Wikander/Piteå Museum.

I.N.R.I., som romarna satte upp som skymf. De betyder I(esus) 
N(asarenus) R(ex) I(udaeorum), Jesus från Nasarets judarnas konung.

Kristusgestalten på korset är sammansjunken, hängande i sina 
armar. Han bär törnekrona som samtidigt blir till en gloria och ur 
alla fem såren droppar blod. Ansiktet är stilla men hela gestalten 
uttrycker ändå lidande.

A tt Jesus bar törnekrona ända fram till korsfästelsetillfället har 
inga belägg i Nya Testamentet. Den har dock följt med i bildfram
ställningarna allt sedan den heliga Birgitta på 1300-talet i sina uppen
barelser sett, att han bar törnekronan hela tiden.
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På Jesu högra sidan syns såret, det som enligt legenden soldaten 
Longinus tillfogade honom med e tt spjut. Ur såret kom det blod och 
vatten (Joh. 19:34). Enligt legenden var denne Longinus blind på ett 
öga, men när en droppe blod stänkte ner från Jesu kropp i ögat, blev 
det åter seende. Jesu fem sår — på händerna, på fotterna och i sidan
— blev föremål för dyrkan framför allt efter det a tt den helige 
Fransiscus av Assissi blivit stigmatiserad, dvs samma sår slog upp på 
hans kropp, år 1224. (Enligt den heliga Birgittas uppenbarelser hade 
Jesu kropp inte mindre än 5475 sår.) Det blod och vatten som kom 
ur sidosåret brukar ses som en symbol för nattvarden, och idag blan
das fortfarande nattvardsvinet med vatten av denna anledning. Såret 
tillfogades troligen Jesus för att kontrollera om han var död. Vanligt 
var annars a tt man slog sönder benen på de korsfästa för a tt på så 
sätt tynga ner kroppen i armarna och påskynda döden genom kväv
ning. Jesus var dock redan död vid denna kontroll, skriver Johannes, 
och därför slog man inte sönder hans ben (Joh. 19:31—33).

På Jesu högra sida, den som ikonografiskt räknas som den för
nämsta, står hans moder Maria klädd i blått, som är hennes färg. Hon 
höjer händerna till en gest av bestörtning. På den vänstra sidan står 
lärjungen Johannes och ser upp m ot korset. Maria brukar sägas sym
bolisera kyrkan och Johannes synagogan i calvariebilderna. Anled
ningen till detta är en passus i Jo h . 20 :4—5 som i sammandrag säger: 
»Men den andre lärjungen (Johannes) sprang fortare än Petrus och 
kom först till graven (Jesu grav) .....dock gick han inte in».

Korsfästelsescenen på altartavlan är stram och utan detaljer. 
Figur fram ställningen skiljer sig från de två övriga målningarna, vilket 
kan leda till gissningen a tt de inte är målade av samma konstnär. 
Bilden ser också u t att ha varit placerad på annat sätt tidigare efter
som de två nedre hörnen är avskurna och bilden slutar tvärt ovanför 
korsets skylt.

Under korsets fot framkom vid sommarens rengöring av mål
ningarna i altartavlan en målad buske. Den är otydlig, men utan 
tvekan avsiktligt ditmålad. Det är förmodligen en töm buske. Det är 
ingen vanlig företeelse i en calvariebild och symboliken är inte helt 
entydig. Det troligaste är dock, att den symboliserar uppståndelse.
I Mark. 12:26 kan man nämligen läsa följande, som syftar på Gamla
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Testamentets berättelse om Guds uppenbarande för Moses i den 
brinnande busken: »Men om de döda, att de uppstå, hafven I icke 
läst i Moses’ bok på stället om törnebusken, huru Gud talade till 
honom och sade: ’Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs 
G ud’».

Det kan emellertid inte avgöras, vilken uppståndelse busken av
ser att visa oss på. Det kan vara Jesu kommande uppståndelse natur
ligtvis, men det kan också vara en annan — alla människomas upp
ståndelse och befrielse som en följd av Jesu offerdöd på korset. 
I Golgata-scener var det nämligen vanligt att man framställde skelett 
som var begravda på Golgata under korset och som vid Jesu död fick 
liv och reste sig ur sina gravar. D etta omtalas också i M atteus’ evan
gelium (Matt. 27:52).

Helgonbilder på altartavlan i Piteå stads kyrka. T.h. S:ta Barbara och t.v. troligen 
S:ta Margareta.
Foto dec 1985 Eva-Lena Wikander/Piteå Museum.
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Helgonbilderna
På båda sidor om korsfästelsescenen står två helgonbilder i nischer 
omgivna av kolonetter i form av spiralvridna torn. De är båda kvinnor 
med kronor på huvudet, vilket tyder på att de är två av huvudjung
frurna, Virgines Capitales. Totalt finns det fyra huvudjungfrur: 
Barbara, Dorotea, Katarina och Margareta. Samtliga led m artyrdöden 
för sin tros skull, för att de vigt sina liv åt Jesus, s a s  blivit hans 
brud.

Helgonet till höger är S:ta Barbara. Hon känns igen på a tt hon 
bär e tt torn i famnen. Tornet är hennes attribut, dvs e tt kännetecken 
som används i stället för namn och som kommer från någon av de 
legender som finns om personen i fråga. I Barbaras fall har tornet 
hämtats ur legenden om hennes m artyrdöd i Nicomedia i Mindre 
Asien år 303 eller 306. På grund av sin tro blev hon nämligen av sin 
far inspärrad i e tt torn , så a tt hon inte vidare skulle komma i kontakt 
med den kristna läran. Hon lät i alla fall döpa sig i hemlighet och till 
den heliga treenighetens lära lät hon ta upp tre fönster på sitt fängel
setorn. Fadern lät då halshugga henne, men i samma ögonblick som 
Barbara dog blev han själv dödad av en blixt från himlen. Barbara är 
skyddshelgon för alla som handskas med kulor och krut, eftersom 
tornet påminner om ett försvarstom, men hon skyddar även m ot 
blixtnedslag. Klockgjutarna åberopar också Barbara för beskydd, 
eftersom det var vanligt a tt man ringde i klockorna vid svåra åsk
väder.

Den andra helgonbilden är svår a tt identifiera, eftersom hon inte 
bär något som helst attribut. Kronan hon bär är något större än 
Barbaras och kan vara e tt tecken på a tt det rör sig om S:ta Marga
reta, den konungadotter som S:t Göran befriade från draken. Hon 
var från Antiokia i Pisidien och led m artyrdöden år 304. Hon har 
blivit alla barnaföderskors skyddshelgon, eftersom Gud lovade henne 
i hennes dödsstund a tt inget barn skulle födas lam t, blint eller stumt 
om det föddes i e tt hus som helgats åt henne.
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Altartavlans krön
Altaruppsatsen slutar uppåt med ett krön med tre medaljonger (se 
bild sid XXX). Den m ittersta har en strålkrans med de hebreiska bok
stäverna för Jahve, hebreiskans ord för Herren. Strålarna är det eviga 
ljuset, symbolen för Gud. Namnet Jahve är skrivet med vokaler, 
vilket inte var vanligt i framställningar av namnet i Gamla Testa
m entet. Namnet bestod då endast av konsonanterna IHVH. Namnet 
var heligt och fick inte uttalas, utan i stället lästes namnet Adonai 
(= Herre). När man sedan fogade vokaler till Jahves namn, använde 
man sig av vokalerna ur namnet Adonai för a tt visa hur det skulle 
uttalas. Dessa konsonanter och vokaler har sedan blandats samman 
och gett upphov till nam net Jehova.

Ovanför medaljongen sitter pinjekottar, symbolen för fruktbar
heten och för Gud som livgivaren.

Medaljongen till vänster, uppburen av två änglar, föreställer 
Jesus som smärtomannen med törnekrona, gissel och ris. Han är 
klädd i den purpurfärgade mantel, som han kläddes i under tortyren 
i Pontius Pilatus’ palats. Det är Jesu mänskliga sida som betonas här.

Den högra medaljongen föreställer en duva, sedd ovanifrån. 
Duvan sänker sig ned och är Den Helige Ande som sänker sig ned 
över människorna. Duvan som andlig symbol framställs i evangelierna 
vid Jesu dop i Jordan , där Den Helige Ande sänkte sig ner över 
honom just i skepnad av en duva (Matt. 3:16, Mark. 1:10 och Luk. 
3:22).

Hela överdelen av altartavlan föreställer alltså Fadern, Sonen och 
Den Helige Ande. Ovanför de tre medaljongerna sitter röda spiraler 
i stiliserade urnor, en symbol för det nya livet som följer efter döden.

Längst upp på altaruppsatsen står Den Gode Herden med ett 
lamm över axlarna och en korskrönt glob i handen. Redan under 
fornkristen tid framställs denna bild och i Joh . 10:11 kommer orden 
ur Jesu egen mun: »Jag är den gode herden». Det är således bilden av 
Jesus som världens härskare med jorden i sin hand, det slutliga resul
ta tet av hans lidandes historia, som avslutar altartavlan i Piteå stads 
kyrka. En innehållsrik altartavla med många detaljer a tt begrunda 
för kyrkobesökaren.



37

Predikstolen i Piteå stads kyrka
Allmän historik
Predikstolar fanns redan i den fornkristna och den katolska liturgin. 
Ordet kommer från tyskans Predigtstuhl, en bärbar predikstol som 
användes av de medeltida predikarmunkarna.

Vid reformationens genomförande i Sverige 1527 infördes pre
dikan som likställd med altartjänsten och nattvarden. Den var en del 
av själva gudstjänsten. Inget stadgades dock om inredningen i kyrkor
na. Först 1571 års kyrkoordning bestämde att det skulle finnas en 
predikstol i kyrkan, från vilken Guds ord skulle förkunnas för för
samlingen.

Predikstolen satt till en början ovanför altaret och fick sedermera 
sin plats vid södra kyrkväggen. Under 1700-talet flyttades den till 
kyrkans norra vägg, där den oftast sitter idag.

Predikstolen fick också en viktig värdslig och politisk funktion i 
det centralstyrda rike, som böljade växa fram under vasatiden och 
som konsoliderades under 1600-talet. Endast från predikstolen kun
de myndigheterna kungöra meddelanden inför hela den församlade 
menigheten, som till allra största delen inte var läskunnig och som 
befann sig i kyrkan på grund av den tvingande kyrkoplikten. Det gav 
utan tvekan också en bättre efterlevnad av de statliga påbuden när 
man använde sig av en redan invand auktoritet, den som kyrkan hade 
över sina församlingar.

De allra tidigaste predikstolarna hade m ycket litet utsmyckning. 
Först under m itten av 1600-talet kom de utsirade och med figurer 
prydda predikstolarna. Johan  Am dts skrifter översattes vid den tiden 
till svenska och gav inspiration även till predikstolsmakama i Sverige. 
1600-talets predikstolar var oftast sex- eller åttahöm iga med många 
snidade dekorer och polygonala (= månghörniga) ljudtak ovanför. 
Dekorerna hade fristående motiv som kunde ses oberoende av var
andra. I början av 1700-talet ändrades formen till en tresidig hel 
korg. Den m ittersta av de tre sidorna var den dominerande och alla 
tre sidornas motiv skulle betraktas tillsammans, vara »en predikan för 
ögat».
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Predikstolens i Piteå stads kyrka historik
Predikstolen i Piteå stads kyrka levererades 1702 av den i Torneå 
bosatte Nils Jacobsson Fluur. Nyliga forskningsrön har visat, att 
Fluur var född i Anundsjö i norra Ångermanland och bodde i Piteå 
under flera perioder av sitt liv. Första gången var våren 1694. 1696 
flyttade han med sin familj till Piteå landsförsamling. Sedan försvann 
han från Piteå för en tid för att återkomma 1707, nu utan familj. 
Denna gång bodde han i Piteå till 1709. Tredje och sista gången Fluur 
bodde i Piteå var mellan 1718 och 1721, då åter boende i landsför
samlingen. Efter det försvinner han helt ur kyrkoböckerna. Antag
ligen var han en av de många som försvann i och med den ryska in
vasionen detta år.

Fluur hade med all säkerhet gått i lära hos sin svåger i Själevad, 
snickaren och predikstolsmakaren Erik Olofsson Bring. Inflytandet 
från Bring gör sig tydligt påmint i de Fluurska predikstolarna, inte 
minst i de många knubbiga änglahuvuden, som tittar fram i alla vink
lar och vrår på predikstolarna hos dem båda. Kolonetter med ru t
mönster och druvklasar är också element som både Bring och Fluur 
ofta använde sig av. Bring har inga figurframställningar på sina pre
dikstolar. Till en av dem — i Själevads kyrka — inköptes figurer från 
Stockholm. Det troliga är att så skedde även till de fluurska predik
stolarna. Figurerna verkar standardiserade och är alldeles lika på 
flera av dem. Dessutom är de inte i samma stil som de många ängla- 
ansiktena.

1702 gjorde Fluur således predikstolen till Piteå stads kyrka. Den 
har stor likhet med den predikstol som Fluur tillverkade för kyrkan 
i Torneå, där han vid tillfället var bosatt. Predikstolen i Piteå lands
församlings kyrka i ö jebyn  är också tillverkad av Fluur 1706.

Fluurs predikstol i Piteå stads kyrka — liksom de andra tillverka
de av honom — har inslag såväl av renässans som av barock. Renässan
sen var en stil på modet e tt hundratal år före Fluurs egen tid. Denna 
retardering av stil var vanlig i den norrländska kyrkokonsten och för
klaras av det faktum, att konstnärerna i Norrland vid denna tid sällan 
fick någon skolning utan arbetade vidare på den hantverkartradition 
som de lärt av sina mästare. Impulserna kom endast långsamt hit 
utifrån och då det i Norrland inte fanns någon rikemansklass som var 
konstnärliga beställare, kom snickarnas alster att finna sin plats i
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Predikstolen i Piteå stads kyrka, tillverkad 1 702 av Nils Jacobsson Fluur. 
Foto dec 1985 Eva-Lena Wikander/Piteå M useum.
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kyrkorna. Så var inte fallet i södra och mellersta Sverige, där adeln 
och de rika borgarna köpte konst. Genom att den folkligt förankrade 
norrländska konsten på detta sätt hamnade i kyrkans händer, så har 
den också i hög grad bevarats.

Fluur levererade alltså predikstolen 1702, men den fick stå 
omålad ända till 1733. Rådmannen Anders Höijer bekostade då 
målningen och den utfördes av »måhlaren ifrån Stockholm mäster 
Petter Bergström». Han målade även kyrkans läktare påföljande år.

Bergström målade också i många andra kyrkor, i Torneå och på 
flera platser i Finland. Han målade såväl inredningar som tavlor. 
Tydligen hade han vissa problem att få sin mästarvärdighet — om han 
alls fick den. Han refuserades vid det första försöket i Stockholm 
1729, men blev troligen godkänd året efter. I målarämbetets i S tock
holm protokoll sägs det a tt han »efter aflagda 2 daler km t få wijsa 
sitt profstycke som war St Petry bild och menade Ämbetet i anseen
de till hans tillstånd samt at han warit willig i alla mål fant hans 
begäran billig önskade lycka». D etta säger i och för sig inget bestäm t 
om vilken begäran han framställt. Han benämns dock sedan mäster. 
Bergström flyttade sedemera till Viborg där han avled 1749.

Figurerna på predikstolen
De figurer som kan ses på Fluurs predikstol i Piteå stads kyrka är 
sådana, som var gängse på predikstolar vid denna tid. Alla figurerna 
på predikstolen är klädda i löst draperade dräkter med bårder. De 
står i var sin nisch med ett snäckomament ovanför huvudet. Ovanför 
och under figurerna dekoreras nischema av speglar med dekor av 
blommor och bär. Det är e tt mönster som kan spåras tillbaka till 
renässansen. Druvorna finns på flera ställen, symbolen för Jesu blod 
och offerdöd. Den ros som sitter nedtill har fyra blad och kan vara 
en variant av den s k Lutherrosen, Martin Luthers symbol. Den skall 
dock egentligen ha fem kronblad och e tt kors i m itten.

På trappbarriären ser vi de tre teologiska dygderna personifiera
de, Kärleken, Hoppet och Tron. Längst ner står Kärleken, Caritas,
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Den teologiska dygden C aritas 
personifierad på barriären till 
trappan på Piteå stadskyrkas 
predikstol.
Foto de c 1985 Eva-Lena Wikan- 
der/Piteå Museum.

kärleken till nästan, här symboliserad av två små barn. Därefter 
kommer Hoppet, Spes, blickande uppåt och med ett ankare vid 
fotterna. Sist på barriären kommer Tron, Fides, med korset som 
symbol för den sanna tron.

De figurer som pryder predikstolskorgen är de fyra evangelister- 
na, som lagt grunden till det predikade ordet, samt en bild av Jesus i 
rollen som världsfrälsare.

Evangelisterna har avbildats med sina attribut trots a tt också 
namnen är utsatta. Gemensamt för dem alla är symbolen för evange- 
listarbetet, en bok och en penna. Dessutom har de alla sina personliga 
attribut.

Först kommer Lukas med sitt attribut oxen. Lukas börjar sitt 
evangelium med Sakarias’ offer i Jerusalems tempel och oxen är 
offerdjuret. Lukas var inte lärjunge till Jesus utan en läkare från 
Antiokia. Han var följeslagare till Paulus.
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Efter Lukas kommer Johannes, som alltid avbildad ung och 
skägglös. Vid sina fötter har han en örn. Johannes börjar sitt evange
lium s a s  »uppifrån» genom att tala om Ordet som var Gud. Denna 
höga syftning har fört tanken till den fågel som i folktron kan flyga 
högre än alla andra, örnen. Johannes var Jesu lärjunge, den som 
Jesus älskade mest som det sägs i evangelierna. Han dog ungefär år 
100 och var den ende av lärjungarna som dog en naturlig död. Alla de 
andra led m artyrdöden.

Evangelister på Piteå stadskyrkas prediksto l.
A) Lukas med sitt a ttribut oxen.
B ) Johannes m ed sitt a ttribu t örnen.
Foto dec 1985 Eva-Lena Wikander/Piteå M useum.
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Jesus som världens frälsare —  

Salvator på Piteå stadskyrkas 
predikstol.
Foto dec 1985 Eva-Lena Wikan- 
der/Piteå Museum.

I m itten på predikstolskorgen har en bild av Kristus själv place
rats. Han bär i sin hand en korskrönt glob, han är alltså världens 
härskare och frälsare. Hans namn anges också som Salvator (= Frälsa
ren). Han har högerhanden lyft till välsignelse.

Sedan kommer Matteus. Hans attribut brukar vara en bevingad 
människa — inte en ängel — därför att han börjar sitt evangelium med 
att skriva Jesu släktregister, han betonar med det Jesu mänskliga 
sida. På denna predikstol har människan ersatts av e tt barn. Barnet 
bär den korskrönta globen i sin hand, det är alltså Jesusbam et självt.. 
Om Matteus berättas att han före sin omvändelse var publikan, 
skatteindrivare. Han avbildas därför också ofta med penningpung 
eller glasögon. Enligt legenden led han m artyrdöden i Etiopien.

Sist av evangelisterna kommer Markus med sitt attribut, ett 
lejon liggande vid fotterna. Markus’ evangelium börjar nämligen med
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berättelsen om Johannes Döparen, »rösten av en som ropar i öknen». 
Eftersom lejonets röst ofta kunde höras i öknen, fick det bli Markus’ 
ständiga följeslagare. Markus verkade efter Jesu död i Alexandria. 
Han led m artyrdöden och hans stoft lär ha förts till Venedig, , där 
man över det byggde kyrkan med hans namn, San Marco.
övrig dekor
Predikstolens snidade dekorer i övrigt består av bladornament och 
blommor samt druvklasar. Druvmotivet tas också upp i korgens av
slutning, som består av en stor druvklase hängande i sina blad. Sam
ma motiv återkommer för övrigt i takdekorerna i kyrkan. Druvorna 
är en symbol för Jesu försoningsdöd på korset, hans utgjutna blod 
för mänskligheten. Johan Arndt beskriver druvorna som »alla christe- 
liga dygder, tro, kärlek, hopp, ödmjukhet».

Mest iögonfallande på Fluurs predikstol är nog ändå de små 
ljuvliga änglahuvudena som tittar fram överallt — i hörnen, på ljud
taket och genom runda gluggar. De är alla individuellt utform ade och 
har olika typer av vingar, de flesta dock fyra. Gemensamt för dem 
alla är de runda kinderna, de knubbiga näsorna och det lockiga håret.

E tt av de kerubhuvuden, som i 
mångfald pryder predikstolen i 
Piteå stads kyrka, tillverkad av 
Nils Jacobsson Fluur 1702.
Foto de c 1985 Eva-Lena Wikan- 
der. /Piteå M useum.

Änglabarn av den här typen, knubbiga och — om de är avbildade i 
helfigur — nakna, tumlande omkring på små vingstumpar, kallas 
i konsten för keruber. De är mycket vanliga på alla slags motiv i 
konsten under 1600- och 1700-talen. De började ta form under den 
italienska renässansen under 1500-talet. En kerub var ursprungligen 
ett djurväsen med fyra eller sex vingar, förekommande i Gamla 
Testamentet. Det hade föga gemensamt med dessa rundhyllta barn
änglar.
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Ljudtaket på predikstolen pryds i huvudsak av dessa änglahuvu
den samt av blom- och bladom am ent. Glober med spiraler på kröner 
taket, symboler för det brinnande, troende hjärtat. I m itten av taket 
sitter en korskrönt glob med guldstjärnor på, visande på trons m akt 
över världen och det världsliga.

Under taket hänger över predikarens plats en gyllene duva, något 
nästan obligatoriskt för en predikstol. Det är en s k inspirationsduva, 
som visar att Den Helige Ande inspirerar prästen under hans predi
kan. På väggen mellan korg och ljudtak återkommer bilden av Jahves 
namn omgivet av en strålkrans.
Färgsättning
Predikstolen har inte alltid varit målad så som vi ser den idag. Hur 
den ursprungligen var färgsatt vet vi inte längre. Den senaste om
målningen företogs 1951. Före det hade predikstolen ljusare färger, 
inga marmoreringsmålningar och alla figurerna hade carnation 
(= hudfärg) och m örkt hår. I ett brev, som konservatorn Frithiof 
Eriksson placerat på ljudtaket kan vi läsa a tt före 1951 var »predik
stol och altare målade vitt-guld-ärggrönt förskräckligt».

Detalj av predikstolen före om 
målningen 1951. Här ser man 
tydligt a tt figurerna hade färg på 
ansikte och hår och a tt marmo- 
reringsmålning saknades på 
kolonetterna före 1951 års res
taurering.
Originalet i Piteå Museums arkiv.
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Avslutning
Piteå stads kyrka äger i sin altaruppsats och sin predikstol två kleno
der av oskattbart värde, altartavlan med säkerhet t o m  äldre än 
själva kyrkan. De har bevarats väl genom tiderna och kommer säkert 
a tt framgent bevaras, även om våra dagars eluppvärmning utgör en 
ansenlig fara just för träföremål av den här typen. Om denna artikel 
kan ge någon av kyrkobesökarna en ny och fördjupad upplevelse av 
de vackra föremålen, har författaren nått e tt av sina mål. Allt är inte 
vad det ser u t att vara — en tanke från 1600-talet att ta med sig vid 
betraktandet av de många bilder som sköljer över oss idag.
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SEDER OCH SKICK VID KYRKHELGSFIRANDET I PITEÅ 
LANDSFÖRSAMLINGS GAMLA KYRKOPLATS I ÖJEBYN

Inledning
(Majlis Granström)
Följande artikel skrevs 1930 av A rthur Cantery, Långnäs. Originalet 
finns i Nordiska Museets arkiv och är en del av deras dokum enta
tionsarbete, den Etnologiska Undersökningen, som startade i början 
av 1900-talet. 1928 organiserades insamlingsarbetet så att man 
arrangerade pristävlingar i lokaltidningarna med ämnen som Jo rd 
bruket i gamla dar t ex. Många av deltagarna i tävlingarna engagerades 
sedan som fasta meddelare till museet och man utarbetade frågelistor 
för att uppgiftslämnarna skulle få med allt det som museet ansåg vara 
av vikt och värde. Meddelare värvades också genom museitjänste- 
männens resor i landet och man vände sig även till kommunstyrelser
na för att få hjälp med lämpliga namn.

Under åren har över fem tiotusen uppteckningar på detta sätt 
kommit in till Nordiska Museet och summan av antalet textsidor 
överstiger trehundratusen. Idag sorterar verksamheten under en 
sektion inom museet med nam net Kulturhistoriska Undersökningen.

A rthur Cantery hade således på något sätt värvats till denna verk
samhet. Han berättade om sina egna minnen och han förhörde sig 
med de äldre i bygden om förhållanden i forna tider, vilket han sedan 
i skrift meddelade till Nordiska Museet. I sin uppteckning om kyrk- 
stadslivet i öjebyn har han speciellt påpekat, a tt han vid en eventuell 
publicering inte önskade några personnamn angivna, vilket har 
respekterats genom att namnen ersatts med punkter (...). Materialet 
trycks med Nordiska Museets tillstånd och har inte tidigare publi
cerats.
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SEDER OCH SKICK VID KYRKHELGSFIRANDET I PITEÅ 
LANDSFÖRSAMLINGS GAMLA KYRKOPLATS I ÖJEBYN
Uppteckningar efter den muntliga traditionen och personliga minnen. 
A v Arthur Cantery

Sedan mer än 500 år tillbaka har Piteå landsförsamlings kyrka stått 
på den plats, där den ännu befinner sig, och den har under denna 
långa tidsperiod varit m edelpunkten för församlingens kyrkliga och 
kommunala liv.

Kyrkan intar en dominerande plats i kyrkstaden. Av gammalt 
omgavs kyrkan på alla sidor av kyrkstugor, där församlingsboma 
vistades under kyrkhelgerna. Genom stora eldsvådor under senare 
tid ha en mängd kyrkstugor nedbrunnit, och på tom tem a efter dem 
ha andra byggnader uppstått; men ännu äger den gamla kyrkstaden i 
öjebyn en särprägel som en ålderdomlig, stor kyrkoplats. Ännu 
samlas här stora människomassor under kyrkhelgerna, och sedvänjor
na inom- och utom hus bevara ännu det väsentliga av gammaldags 
folkliv och bruk.

Kyrkstugorna kunna ännu räknas i något hundratal; men då man 
betänker vilket stort antal som brunnit upp, och då de flesta stugorna 
inrymde 6 till 8 rum, var och ett med särskild ägare, och samtliga 
kyrkstugorna i sin helhet i allmänhet voro bebodda under helgerna, 
förstår man vilka människomassor som sökte sig till kyrkplatsen 
under de större helgerna. Hit samlades folk ända från sockengränser
na m ot Arvidsjaur, Skellefteå och Luleå. De gamla berätta a tt även 
lappar i stort antal kunde komma ned till kyrkplatsen vid »Skåra
böndagen», som inträffade i mars och fick sitt namn av den anled
ningen; att det brukade vara snöskare vid den tiden på året.

De helger som fordom firades på kyrkplatsen voro jul, tre ttonde
dagen, vårböndagen, vårfrudagen, påsk, pingst, midsommar, »slåtter- 
helgen», »skördehelgen», »mikaeli», höstböndag och Anders mässdag. 
De största helgerna voro ju l och påsk. Dessa helger besöktes i huvud
sak av de gamla. För de unga voro »mikaeli» och trettondedagshelgen 
störst och besöken följaktligen talrikast.

Marknadslivet var livligare under de s k »gammelhelgerna», då 
lantbefolkningen även for u t till kyrkplatsen för att göra uppköp av
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allt det nödvändiga för månader framåt. Här samlades handlanden 
från när och fjärran, och det var e tt köpande och säljande dagarna i 
ända. Utom förnödenhetsvaror som kläder och matvaror av alla slag 
sakfördes även hemslöjdsalster som spinnrockar, korgar, m attor, sel
don, skor osv. Hela det stora torget och en del sidplatser voro alltid 
strängt upptagna. Till marknadslivet hörde även förlustelser av skilda 
slag. Vid sådana tillfällen kommo alltid kringresande zigenaresällskap 
med karusell, skjutbana, lyckohjul samt en del smärre tillställningar 
för a tt locka pengar ur ung och gammal. Det hörde även till ord
ningen för en stor del av de yngré att söka få reda på sitt framtida 
öde genom några av de spågummor, som alltid följde med sådana säll
skap. Så tedde sig i stora drag marknadslivet under kyrkhelgerna för 
något tiotal år sedan.

Längre tillbaka i tiden gjorde de kringresande sällskapen sig föga 
eller alls inte gällande. Men torghandel har alltid förekommit, så långt 
traditionen vet berätta.

Efter denna inledande översikt, vill jag övergå till a tt mera i 
detalj skildra hur kyrkhelgsfirandet tedde sig, såväl fordomtima som 
under senare tid. Uppgifterna om det gamla har jag i närmaste hand 
få tt av min far ... i Långnäs, Piteå socken, som med minnesgod 
klarhet vet berätta, hur det var under hans ungdom, för mer än e tt 
halvt sekel sedan, samt även förtäljt för mig, vad han hört berättas 
av sin far och personer som levt före honom. Likaså har jag gjort allt 
vad jag kunnat för a tt söka rä tt på de mest tillförlitliga uppgifter 
som stå a tt få från de äldsta nu levande män och kvinnor, som sedan 
sin barndom tagit del i kyrkhelgsfirandet och även vetat förtälja, hur 
det varit ännu längre tillbaka, enligt vad traditionen har berättat för 
dem.

Långt i förväg, innan kyrkhelgen stod för dörren, börjades om
sorgerna och förhoppningarna. Det gällde a tt skaffa sig bättre kläder 
och skor, som inte fingo slitas i onödan, och för det mesta aldrig 
tagas fram ens under helgerna hemma. Var och en ville visa sig så 
»fin» som han eller hon kunde, när de kommo till kyrkan. Man nän- 
des inte ens ha skorna på fotterna, när man i sommartid begav sig 
till kyrkplatsen. Jag minns min farmor berättade, a tt i hennes ung
dom på 1830-talet var det m ycket vanligt, ja, förekom så gott som 
undantagslöst, a tt kyrkfolket bar skoma i handen eller en käpp
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öjeby kyrkstad
Originalet i Martin Wiklunds ägo.

Marknad i ö jebyn, ev. påsklördag 1918. 
Foto i Norrbottens Museums arkiv.
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på axeln och gick barfota till och från kyrkplatsen. Vid samma tid 
var det brukligt eller hävdvunnen sed, a tt kyrkfolket från de byar 
som ligga utm ed Piteälven och från byarna i Infjärden deltogo i 
slåtter- och skördearbetet på överstebostället i Gran i vederlag för 
att de fingo ha båtplats och till fots få gå över boställets mark. Dessa 
helger kallades därför »slåtterhelgen» och »skördehelgen». Den ena 
inföll omkring första hälften av juli och den andra i slutet av augusti. 
D etta arbete ansågs ej för något motbjudande tvång utan det var 
snarare e tt nöje för den stora massan av ungdomar, som där kommo 
tillsammans och bekantade sig.

När de kommo fram till kyrkplatsen, sökte var och en upp sin 
kyrkstuga eller kyrkstugorum, ty det var många ägare och många rum 
i samma kyrkstuga. Det första var a tt slå upp de igenskruvade föns
terluckorna och sedan börja med städningen i stugan. Pojkarna 
fingo gå efter vatten för a tt flickorna skulle ha det till skurning och 
även så för a tt fylla på kaffepannan, som stod uppstjälpt på spisel- 
hällen. »Kyrkpannan» lämnades alltid kvar i stugan, så a tt den jäm t 
skulle finnas till hands. A rbetet gick raskt undan, ty man ville vara 
färdig till kvällen, då besöken i stugorna började. Det var detta man 
gått och längtat efter veckor och månader i förväg. Nu skulle man 
söka finna en vän för livet. Häromkring kretsade de ungas tankar och 
fantasi. Men det fanns nog även många som endast hade flört i tan
karna och ej tänkte så långt framåt. Dessa kunde byta om sällskap 
flera gånger under samma kyrkhelg.

E tt gammalt och inrotat bruk bland bygdens ungdom var att de 
bägge parterna, flickor och pojkar, sökte sig tillsammans för natten 
och lågo hos varandra, överenskommelsen härom träffades vanligen 
under kvällens lopp, när pojkarna sökte tillfälle att på egen hand få 
träffa den flicka, som de ville åt. Men de kunde eller rättare sagt 
måste även med list och knep framställa sin anhållan även då stugan 
var full av ungdomar. Det gällde att passa på något ögonblick, då de 
kommo den sköna så nära, att de kunde framviska sin åstudan. Frå
gan kom vanligen så rakt som den var ämnad. »Får jag ligga hos dig 
i natt», var den stående formulering, och svaret kom också vanligen 
klart, antingen »ja» eller »nej». I själva frågan låg inte understruket 
något som flickan behövde rodna för, utan det hade precis samma 
innebörd som när de följdes upp till guds hus. Det var nöjet a tt få
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vara tillsammans samt även den tillfredsställelse, som deras fåfänga 
kände, då de fingo visa sin tjuskraft eller »tur» hos flickor eller 
pojkar, som termen lydde för de båda parterna. Det blev nämligen 
en tävlan om att ligga tillsammans med så många som möjligt för en 
stor del av de yngre elementen. Många kunde skryta med att ha legat 
tillsammans med så och så många och detta räknades som något 
avundsvärt. A tt dessa nattfrierier i huvudsak hade helt oskyldig 
karaktär framgick därav, a tt det så ytterst sällan blev några förhållan
den mellan de unga, och detta i en tid, då alla preventiva medel voro 
okända. I huvudsak rådde också en mera moralisk inställning mellan 
könen än vad nu är fallet.

För a tt ifrågavarande bruk att dela bädd med m otsatt kön skulle 
ske under så anständiga former som möjligt, så hade flickorna en 
särskild nattdräkt, som utgjordes av kjol och skjorta, som hade hög 
krage, vilken knäpptes tä t kring halsen, samt långa armar med lin- 
ningar vid handlederna. Efter sitt ändamål och utseende gick detta 
nattlinne under benämningen »stjivtröja» på bygdens språk. Pojkarna 
behöllo byxorna på under natten. En del kunde hava e tt extra par 
byxor enkom för detta ändamål, vilket de togo på sig, innan de be- 
gåvo sig hem till flickan med vilken de förut avtalat om »liggning», 
men de flesta lågo i de byxor som de gingo och stodo i även under 
dagen. Det var därför tämligen vanligt att pojkarna uppträdde på 
dagen med mer och mindre tillskrynklade benkläder, men detta an
sågs ej alls för någonting a tt fästa sig vid. Däremot väckte det en gång 
ett särskilt uppseende av löjeväckande natur, när en ungkarl kom 
över torget m itt på dagen med byxom a, som voro av svart kläde 
överdragna med vit fårull, som hade släppt av fårskinnsfällen, vilken 
de legat under om natten. D etta inträffade på den tid jag själv i min 
ungdom besökte kyrkhelgerna. D etta bruk att dela bädd med varand
ra var det mest eftertraktade nöjet för ungdomen, och det skedde 
också tämligen överlag. Man hade ju  också var och en på sin ort i 
förväg gått och tänkt på med vilken man skulle »bräcka till det» för 
helgen. Lyckades så inte detta, ansågo de respektive ungdomarna a tt 
»helgen varit otrevlig», som man vanligen uttryckte sig; men man 
hoppades på bättre lycka nästa helg. Ävenså ansågs det förmånligare 
att få komma tillsammans med »utbys» dvs ungdomar från andra 
byar, och flickorna voro också mer benägna »att släppa in» pojkarna
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från andra byar än från hembyn. De höllo nämligen dörrarna låsta 
under alla tider på dygnet, och det gällde därför för pojkarna att 
»språka in sig»:
D etta kunde ske både på fönstret eller bakpå dörren. Om pojkarna 
»språkade» vid dörren, så önskade flickorna först veta vem det var, 
eller a tt de skulle gå till fönstret för a tt visa sig. Var det bekanta, 
som flickorna önskade träffa igen, eller obekanta, som lyckades 
väcka intresset hos flickorna, fingo pojkarna komma in med detsam
ma. Men ibland kunde det hända, att flickorna funno det nöjsamt att 
låta pojkarna stå länge bakpå fönstret eller dörren och tigga om att 
få komma in. Därigenom eggades pojkarna till större intresse för 
dessa flickor, och det blev ofta ett köpslående eller vadhållning om 
vem som skulle lyckas »språka in sig» och stanna hos den eller den 
flickan för natten.

För a tt ge en noggrann beskrivning på hur det gick till i fråga om 
den saken, skall jag återge vad jag hört berättas för mig av en 70-årig 
gubbe från Långnäs ... vilken i sina unga år aldrig försummade sådana 
helger på kyrkplatsen och även mer än de flesta deltog i ungdomens 
nöjesliv.

... berättar:
Vi voro några kamrater, som hade kommit att föra på tal en viss per
son, en lärarinna från Hortlax, vilken alla ansågo det nästan omöjligt 
a tt få ligga tillsammans med, och just därför var det så mycket mer 
eftersträvansvärt. De andra pojkarna bådo mig göra ett försök, och 
för a tt få e tt avgörande till stånd, satte de på vad upp 50 halvor öl, 
ifall jag skulle »lyckas klara skivan». Jag var hågad för saken, men 
kände mig likväl en smula tvekande om jag skulle våga försöket, då 
ett misslyckande skulle vara förargligt och genant i alla fall, men hur 
det blev gick jag till henne, fick komma in och utan vidare krum buk
ter framförde m itt önskemål. Hon gick med på vad jag ville, octujag 
låg tillsammans med henne. När det blev morgon, kommo mina kam
rater som avtalat var, och ville komma in och själva övertyga sig om, 
att jag verkligen legat tillsammans med henne. Flickan svarade 
nekande på deras uttryckliga fråga, om jag var inne där; ty hon ville 
inte tillstå sig vara som andra flickor i detta avseende, utan gjorde 
anspråk på att vara lite mera »moralisk» än tjänsteflickorna och bond
töserna i gemen. Hon var ju  bylärarinna, vilken stod högre än de
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andra. Hon hade åtminstone fått för sig, att det inte riktigt passade, 
att två helt främmande personer av m otsatt kön skulle ligga tillsam
mans. För de andra framstod detta inte alls som omoral, varför de 
inte behövde blygas för detsamma. Flickan nekade som sagt för att 
någon legat hos henne, men jag öppnade dörren och lät dem stiga in, 
och så var den saken klar.

En annan gång kom en bekant och bad mig om att fria tillsam
mans med honom hos ett par flickor från Pitholm. Han hade redan 
avtalat med den ena av flickorna, och den andra var »ledig» och öns
kade säkert få en sängkamrat, som talesättet vanligen lydde: Jag 
hade ju aldrig förr sett flickan, men jag följde min ledsagare dit för 
att se om hans förslag kunde fullföljas. Jag kom i samspråk med 
flickan, vi kommo överens, och jag stannade för natten. På morgonen 
frågade jag om jag kunde få ligga hos henne även påföljande natt, 
vilket hon gärna gick med på. Men det beslutet kom inte till verket. 
Under den dagen hade nämligen någon sagt för mig, a tt en flicka från 
Roknäs, som jag förr legat några nätter med, hade »visst», dvs hade 
fått sig en fästman, som mente allvar med frieriet. Jag hälsade henne 
som vanligt, och hon tycktes med nöje emottaga besöket. När vi 
omsider stodo i begrepp a tt gå u t frågade jag högt och rakt på sak: 
»Får jag ligga hos dig i natt?» Ja , nog får du det», svarade hon med 
detsamma. Jag var dock inte så säker på den gången om hon mente 
allvar, och när min kam rat gått över dörrtröskeln, drog jag igen dör
ren och frågade än en gång om hon höll sitt löfte. På hennes bestäm
da svar, att det gjorde hon förvisst, gick jag u t och fick fatt på min 
kamrat. Nu bad jag honom övertaga den flicka, som jag förut gjort 
avtal med, och han lovade att gå dit i m itt ställe. Jag lovade i min tur 
a tt komma dit på morgonen med en halva öl och ge honom, ifall 
han skulle vara att träffa där. När morgonen kom, steg jag upp från 
min flicka och gick till stugan, där jag tillbringat natten förut och 
varest min kamrat skulle vara att finna. Jag knackade på dörren och 
bad att bli insläppt, men nu nekade flickan bestämt på att öppna 
dörren. Då påminde jag min kamrat om vad som var att vänta i fråga 
om förtäring, och då gick han och öppnade. Flickan var på misshu
mör över det inträffade, och det förbättrade visst inte saken, då jag 
förklarade, a tt jag hade träffat på en flicka, som jag var bekant med 
sen förut, och med vilken jag nu hade legat tillsammans med, men a tt
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jag på samma gång gjort min skyldighet m ot henne, då jag hade 
skickat en man i m itt ställe. Hon borde ju  i alla fall vara glad, då hon 
fått en friare för natten. Då hon alltjämt förblev i samma misshumör, 
funno vi för gott att bege oss i väg. Och åter välvdes planer på nya 
friareäventyr.
Min sagesman hade otaliga sådana friarehistorier a tt omtala, och de 
sammanfalla i det stora hela med hur livet gestaltade sig på kyrk
platsen under kyrkhelgerna för 50 år sedan.

Huvudintresset för ungdomen var att få komma tillsammans på 
det sätt som ovan skildrats. Bägge parterna byggde planer, hur de 
skulle komma tillsammans med den eller den under helgen. Pojkarna 
hade större friheter i det fallet, men flickorna kunde ej just gärna 
släppa in vem som helst. Dock fanns det även många flickor som 
släppte in så mycket stugan rymde, utan att fråga efter vem eller 
vilka det var. På detta sätt skedde ofta, a tt det uppstod bekantskap 
mellan de unga från vitt skilda håll, vilka bekantskaper sedan togo 
fastare form och i många fall slutade med giftermål. Betecknande 
härför är det svar som en bonde från Sjulnäs gav till pastor Nord
ström, för ett par tiotal år sedan, då han frågade bonden, var han 
hade fått fatt i sin hustru, som hörde hemma i en långt avlägsen by. 
Bonden svarade: »I Gammelstaden, där alla träffas».

Någon fara för folkmoralen innebar ungdomens nattfrieri bevis
ligen inte. Det var mera som en oskyldig lek. Fast denna »lek» tedde 
sig ibland under rä tt så fria former. Det var ingenting ovanligt att 
pojkarna »språkade in sig» m itt i natten, sedan flickorna gått i säng 
och detta även fast de voro fullständigt obekanta för varandra. Jag 
kan berätta e tt belysande fall. Det var i min gröna ungdom. Jag 
tänkte avsluta besöken för kvällen och skulle gå in i stugan och 
lägga mig. Då träffade jag på gatan en bekant pojke från hembyn, 
som ej hade något nattlogi och därför var tvungen att antingen 
traska ute hela natten eller gå den 1 mil långa vägen hem. A tt gå 
»brandvakt», som det kallades att gå ute under natten, var ju inte så 
trevligt; men det praktiserades dock ganska m ycket av pojkar, som 
ville vara kvar under e tt par eller flera dagar men ej hade kyrkstugu- 
rum att tillgå eller kunde nalkas hemmet. Dessa vandrade då ute 
hela natten och förde ofta ofog genom att störa de sovande och de
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som »lågo ilag», dvs de pojkar och flickor som delade bädd med 
varandra.

Den pojke som jag nyss omnämnde, var betänkt på a tt gå hem, 
men han gruvade sig, emedan det var snöyra och dåligt väglag. I vår 
stuga fanns ej plats. Jag frågade så om han hade lust a tt ligga till
sammans med någon flicka. Om han ej hade allt för höga fordringar 
skulle detta nog kunna realiseras, mente jag. Han var villig om det, 
men han hade själv inte förmåga att klara upp den saken, varför jag 
lovade hjälpa honom. Vi besökte en del stugor, där vi blevo nekade 
av olika anledningar, men inom kort kommo vi till en flicka som 
beredvilligt låste upp dörren och vi gingo in. I stugan var två sängar.
I den ena låg ett par (en pojke med sin flicka) men den andra sängen 
var endast upptagen av flickan, som släppte in oss. Hon hade tills 
nu varit i den tron, att jag var ensam och blev både bestört och för
argad, när hon m ärkte, a tt vi var två. Även jag tycktes bli förvånad 
att någon följde med mig in och förklarade, a tt det var opassande att 
öppna dörren, då hon redan hade sin fästman inne; och under dessa 
svepskäl lämnade jag valplatsen och lät den andre stanna inne. De 
två kommo sedan väl överens och han fick stanna för natten. Liknan
de episoder förekommo nästan jäm t. Och det skedde utan biavsikter 
från någotdera hållet. Det var endast en lek och ett oskyldigt nöje. 
Naturligtvis kunde det förekomma något enstaka fall, då dessa na tt
besök fingo följder, men det var ytterst sällsynt.

Men om pojkarna uppträdde hänsynsfullt och under ansvar m ot 
flickorna, så var detta inte alls förhållandet sins emellan. Slagsmål 
hörde till ordningen för dagen. B är särk alynnet kom här till sitt fullaste 
utbrott. Många reste hem från kyrkplatsen med »blått öga» och sön
derrivna kläder. Det rådde en uppjagad »fiendskap» mellan pojkarna 
från olika delar av socknen, och det kom därför till masslagsmål 
mellan dem. För många var detta e tt efterlängtat inslag i kyrkhelgs- 
firandet. De mest stridslystna gingo också i förväg och spekulerade på 
hur de skulle »klå upp» den och den under kyrkhelgen, och de sökte 
därför alla anledningar till att få slagsmål till stånd. Jag minns e tt 
sådant stort bråk från mina pojkår. Det var på den s k Finngatan, 
som går ned från norra sidan av kyrkom uren ned m ot landsvägen. 
Här hade törnat ihop några vildhjärnor, som voro kända för sina 
bravader i ovannämnda avseende. De sågo snett på varandra som arga



57

tjurar. Men de hade ännu ingen direkt anledning a tt börja. Hövdingen 
for det ena gänget stod och vred på sina spirande mustascher; och för 
a tt få anledning till bråk, sporde han den slagskämpe, som stod när
mast, om han ej hade vackert skägg. Ja , men det borde svärtas, 
svarade den tillfrågade i hånfull ton. Det var gnistan till fängpannan. 
»Du bör svärtas, din för. dj-1» brö t den förstnämnde u t och gav den 
andre ett slag i ansiktet. Så var slagsmålet i full gång. Skådelystna 
strömmade till från alla håll, och det blev många som blandade sig i 
handgemänget. Slagen föllo så våldsamt, att flera kämpar slungades 
m ot ett staket på ena sidan och bröto ner det. För denna gång 
segrade den som ställde till slagsmålet med sitt överlägsna antal m ed
kämpar, men han fick sedan uppbära vedergällning av samma m ot
ståndare. D etta är även en tidsbild av livet på kyrkplatserna för 
endast något tiotal år sedan, men det har nu dess bättre fullständigt 
försvunnit. Händer det nu, att det uppstår bråk och slagsmål, så är 
det alltid mellan yngre »element» och då för det mesta endast mellan 
mycket berusade och redlösa individer, varför det aldrig växer u t 
till m ycket mer än uppgörelse mellan två, och dessa bliva snart å t
skilda av sansade åskådare.

Men även på den tid, då det rådde skarp antagonism mellan de 
olika byarnas ungdom, kunde det likväl inträffa, att de togo gemen
samt parti m ot ordningsmakten och polisen. De tyckte inte om, att 
den blandade sig i deras mellanhavanden. En gång blåste det så upp 
till en massdemonstration m ot polispatrullen, vilken ännu lever i 
gott minne. M itt i natten hade uppstått bråk, och polisen fann an
ledning att inskrida. Nu började fridstörarna att vända sig m ot poli
sen, och de utom stående togo de förstnämndas parti och trängde 
sig hotfullt tillsammans omkring patrullen. De fåtaliga polismännen 
ansågo sig ingenting kunna u trä tta  och gingo sin väg. Men skaran 
följde dem i hälarna under olika tillmälen. Larmet växte och trampet 
på gatorna blev allt kraftigare. De som so vo vaknade och stego upp 
och gingo u t, och även de som »lågo tillsammans» gingo från flickor
na för a tt taga del i gatloppet. Det blev e tt långt tåg, som man 
aldrig förr sett maken till. Polisen gick före och folkmassan följde 
efter. Det började verka pinsamt på polisen. Till slut lyckades polis
patrullen komma undan, varefter folkmassan så småningom upplöste 
sig och det blev någorlunda lugnt.
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Jag har hört av de gamla att i deras ungdom flickorna satte värde 
på den styrka och dristighet, som kom till synes i sådana handge- 
mäng, vilka förekommo nästan alltid under kyrkhelgerna. Flickorna 
förde ofta på tal dem som voro »bra att brottas», även om de inte 
likade råare slagsmål. De funno även e tt nöje i att visa sina egna 
krafter, fast på ett fridsammare sätt. Under e tt sådant prov, förm od
ligen en vadhållning, så utförde en kvinna från Norrfjärden, det ena 
stående kraftprovet a tt bära 2 tiopundsvikter från ett magasin vid 
öjebyavan till m itt på torget. Och detta utan att en gång vila under 
vägen. Det var på den tiden då fraktfart var möjlig efter »Grand
bäcken» fram emot kyrkplatsen, vilket kunde ske i början av förra 
århundradet.
Huvudintresset för de bägge slagen, pojkar och flickor, har alltid 
varit och är det ännu att söka efter den, man kunde »få ihop’et med», 
dvs finna en vän som man likade och kanske i en framtid kunde bilda 
hjonelag med. Mot detta mål riktades allas förhoppningar. Men för
utom  det, var det ju andra nöjen och förströelser som hörde samman 
med kyrkhelgsfirandet. Det var för många nästan det enda tillfället 
att träffa gamla bekanta och avlägset boende släktingar; ty det var 
dåligt med vägar då för tiden, så att det var mest a tt hålla sig hemma; 
men till kyrkplatsen skulle man till varje pris! Det nöjet ville knap
past någon, som möjligtvis kunde, försumma.

I kyrkstugorna förde man ett uppsluppet liv. Det var e tt fritt och 
otvunget sällskapsliv, som uppstod och utvecklades här. Utan vidare 
ceremonier kunde pojkarna taga flickorna på knät eller lägga armen 
om deras liv, även om stugan var full av ungdomar. Det skedde ock
så under så oskyldiga och glättiga former, a tt ingen tog anstöt av det. 
Samtalet rörde sig mest om skämtsamma saker. Man sökte få reda 
på vem den och den legat tillsammans med under den gångna natten 
och även förut. Och man sökte så gott man kunde vilseleda varandra 
i det fallet, även om man annars ej var så mån a tt göra någon hemlig
het utav det. Likaså gjorde man upp förslag för var och en a tt försöka 
»sno i h o p ’et» med den och den, vilka anvisningar ibland även kunde 
leda till, att vederbörande verkligen började reflektera på saken och 
sedermera sökte föra den till verket. Understundom på dagarna 
roade man sig med namnlekar, vilka även hade den biavsikten, a tt
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de gjorde det lättare för obekanta a tt närma sig till varandra och få 
e tt frieri till stånd. Dans förekom dock inte förr. Bruket att dansa på 
offentliga lokaler under kyrkhelgerna har tillkommit på den senaste 
tiden.

Då det i flera familjer fanns många ungdomar, som alla önskade 
fira kyrkhelgerna, måste man tura om att nyttja kyrkstugan, emedan 
inte alla rymdes i den. I allmänhet fanns det blott två bäddar, fast 
man ofta även kunde bereda bäddar på golvet, för a tt flera skulle få 
plats. Pojkarna i huset kunde ju  även söka sig någon flicka som gav 
dem nattlogi, varför de kunde låta systrarna eller tjänsteflickorna 
fritt förfoga över den egna stugan. D etta var också deras högsta öns
kan. Det var endast med nödtvång som flickorna tillåto gårdens 
pojkar a tt ligga i stugan, ty  de önskade a tt få ha en pojke hos sig för 
natten, och för den saken var det så mycket bättre a tt få vara ensam 
om stugan under den tiden på dygnet. Det var dock m ycket vanligt 
a tt två flickor voro tillsammans i en stuga och att de bägge två skaffa
de sig var sin sängkamrat. Man gjorde sig ingen brådska på morgnarna 
under kyrkhelgen. Fönsterluckorna voro igenbommade till långt 
fram på förmiddagen. Nu vandrade de pojkar, som av någon anled
ning ej legat tillsammans med någon flicka, ifrån stuga till stuga och 
bultade på och bad dem stiga upp eller öppna dörren, så skulle de 
komma in och koka kaffe åt dem. Så kunde också ske många gånger.

I samband med detta kan omnämnas, a tt man vid denna tid över
allt ute i bygderna hemma i vardags- som i helgdagslag använde rosta
de ärter och råg som huvudsaklig beståndsdel till kaffe; men vid kyrk- 
helgsfirandet skulle det vara rent och oblandat kaffe. Då hade man 
även dopp till kaffet, vilket var någonting alldeles »fint» och festligt. 
Hemma förekom sådant nästan aldrig. Det bröd som köptes för 
sådant bruk bestod till formen av skorpor, kringlor och kransar, och 
det saluhölls på kyrkplatsen av någon bofast yrkesbagerska. Ävenså 
i fråga om maten skulle det vara bättre tilltaget än vanligt. Då hade 
man rikligt med torkat fårkött, fläsk och kalvkött. Palt ingick även 
som nödvändig för a tt ej säga huvudsaklig föda under kyrkhelgen. 
Ifrågavarande m aträtt bestod av stora bollar ihoprörd deg av korn
mjöl och vatten, vari man ibland iblandat riven potatis eller också 
blod. I färskt nykokat tillstånd var det en smaklig anrättning. Vid 
förtärandet av varm palt gjorde man en grop i palten, som man fyllde
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med smör, och i det smälta smöret doppade man bitar av palten, som 
man åt utan vidare tillsats av annat. När palten skulle tjäna som kost 
under kyrkhelgen, användes alltid en tillsats av blod samt stora bitar 
svinister, som pressades in i palten, innan den lades i grytan för att 
koka. Palten fick nu ansenliga dimensioner, och den kunde få en stor
lek av 3 till 4 tum i genomskärning. Emedan palten var så vanlig i 
dessa trakter, fick den gå under det betecknande namnet »Pitpalt». 
När man skulle äta palten under kyrkhelgen, stekte man den vanligen 
i små bitar, som lades i en kastrull av gjutjärn och sattes över elden. I 
varje stuga fanns öppen spisel, som hade en rökgång rakt upp, men de 
senare i tiden vanliga rörgångarna i muren för uppvärmning före- 
kommo ej i början på 1800-talet, åtminstone inte i kyrkstugorna. 
Förutom palt kunde man även taga med sig blodpannkakor. Dessa 
bakades i stora järnplåtpannor som voro fyrkantiga i formen och 
m ätte i längd som bredd 1 aln och därutöver. Pannkakorna gjordes 
mycket tjocka, ja  ungefär 1 tum, fast mången gång därutöver särskilt 
om man hade lagt i m ycket svinister i smeten. De gräddades i stora 
bakugnar hemma på gårdarna. Flera grannar kunde ha en bagar
stuga gemensamt.

Pannkakorna skuros i små bitar, på samma sätt som palten, och 
stektes i smör. Till måltiden drack man hembryggt öl eller mjölk. 
Och det skulle alltid vara »god» mjölk, dvs oskummad mjölk, som 
man tog med i förningen. Efter måltiden skulle man så ha en kopp 
kaffe. För femtio år sedan var det mycket litet med kaffedrickning 
här i orten. Kaffet fanns nog att tillgå men var alltför dyrt för dagligt 
bruk. Det kostade 1 krona skålpundet, vilket var m ycket pengar på 
den tiden. Därför skulle e tt skålpund kaffe räcka veckor och måna
der.

En åttioårig gubbe, ..., som jag haft som sagesman till mycket i 
denna beskrivning, omnämnde, a tt i hans barndom var det alltid van
ligt a tt ställa undan kaffepannan under hela veckan och endast taga 
fram den på söndagarna, då alla familjemedlemmar skulle få en kopp 
kaffe. Socker användes även till kaffet och man beräknade, a tt halva 
vikten av det inköpta kaffet skulle vara nog med socker. Under kyrk
helgen var det emellertid lite mera frikostigt med kaffe. Och då an
vände gubbarna detsamma till a tt blanda i brännvin och föra kaffe- 
kaskar. Förtäringen av brännvin förekom då tämligen allmänt bland
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den manliga delen av befolkningen. Även sedan hembränningen blev 
avskaffad, var det lä tt .att få köpa brännvin, emedan även lanthand- 
landena fingo föra detta i handeln. I ö jebyn var det en handlande 
invid torget, som tillhandahöll brännvin åt kyrkbesökarna. Måtten 
räknades i stop och halvstop eller i kannor, och priset var då 25 
skilling kannan.

För att återgå till det ovan nämda kosthållet under kyrkobesö
ken, så kan tilläggas, att man vanligen även förde med sig e tt slags 
bröd, som kallades »rå» och bestod av endast mjöl och vatten men 
hade likväl anseende att vara »finare» än det vanliga torra brödet. Det 
bakades i särskilda järn som utsirats med olika mönster, vilka gåva 
»rået» e tt vackert utseende. Formen var efter nuvarande m ått om
kring 12 x 20 cm och tjockleken på brödet var knappt 1 cm. Genom 
själva tillverkningssättet blev det mycket m ört och välsmakande. 
Likaså förde man med annat torrt eller m jukt bröd samt det nöd
vändiga smöret som medfördes i by tto r eller stora ovalformade askar 
av trä. Ifall omständigheterna så medgåvo, tog man även i förningen 
råmjölkspannkaka och »kalvdans», som alltid var m ycket välsmakan
de och närande. I huvudsak ville man hava färdiglagad m at a tt sätta 
på bordet. De gamla kunde dock taga mjöl med sig för a tt koka gröt 
på kvällarna. Men de unga hade inte tid eller lust till detta. De togo 
vanligen komgrynsgröt med sig i byttor, och de åto gröten kall eller 
stekte den i smör. Några andra rätter förekommo inte.

På marknadsdagarna under de större kyrkhelgerna var det e tt rör
ligt liv på torget. Här hade handlande från när och fjärran kommit 
tillstädes. Det var kramhandlande och karamellförsäljare vid sidan av 
kopparslagare och garvare samt alla andra försäljare av hemslöjds- 
alster. Där fanns bord fullastade med kardor och »skrubbor», som 
hade god åtgång på denna tid, då kvinnorna beredde all ull till kläder 
hemma i gårdarna. Här fanns också vagnmakare, som nu endast förde 
hjul till salu. Det var m ycket vanligt, att bönderna endast köpte 
hjulen och tillverkade kärran för egen hand. Gubbarna samlades 
så runt ikring och diskuterade om de olika mästarnas arbeten. Vidare 
salufördes på torget spinnrockar, korgar, stolar och bord, skor och 
klädespersedlar, kokkärl av järn och koppar, seldon och bjälkar osv. 
Det var e tt livligt köpslående dagarna i ända.

Som ett avbrott till detta kunde så ibland inträffa, a tt någon
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brottsling fick lida spöstraffet m itt på torget. Min farmor hade hört 
sina föräldrar berätta om detta. Själv hade hon dock sett en del syn
dare sitta i stocken eller »skampålen». Hon berättade särskilt om en, 
som var »förtrollad» till a tt stjäla vilken upprepade gånger fick stå 
vid pålen framför kyrkdörren under kyrkhelgerna. Nämnda person 
led helt säkert av en sjuklig drift att stjäla, och det var detta som i 
folkfantasien tog den formen, att de ansågo honom förtrollad. Då 
han var välbärgad och blev understödd i ekonomiskt avseende, kunde 
hans tjuvnadsbegär inte förklaras på annat sätt. Han var också den 
siste som behövde stå i stocken emedan denna straffmetod vid den 
tidpunkten togs bort. Detsamma var förhållandet med spöstraffet, 
och marknadslivet blev inte mer stört av sådana tillställningar.

Några offentliga sammankomster förutom gudstjänsterna före- 
kommo inte under kyrkhelgerna. Bröllop och begravningsöl firades 
i hemmen. När man följde en död till graven, så var det endast av 
manfolk, men kvinnorna blevo sedan bjudna med männen att fira 
gravöl. Bärarna av den döde voro alltid klädda i höga hattar, vilket 
bruk nu sällan följes på landsbygden. Hattarna lämnades kvar i kyrk
stugorna, liksom var brukligt även med de »svarta» kläderna. När man 
så vid något opåräknat tillfälle måste använda dem, måste man resa 
in till kyrkstaden efter dem. En gammal gubbe berättade mig ett 
sådant fall, då han nära på blev tvungen att stanna hemma från ett 
bröllop, emedan han hade helgdagskläderna i kyrkstugan. Det varpå 
våren och isen var ofarbar över Långnäsfjärden. Älven höll på att gå 
upp, så att det inte gick att komma den vägen. Det var för lång 
omväg att gå till Pitsund för att komma över med färja; Men han 
visste att brudgummen måste hämta prästen från ö jebyn, och så 
skickade han med honom efter kläderna.

D etta inträffade för mer än 50 år tillbaka i tiden. Denna sed att 
lämna kläderna i kyrkstugan förekommer inte nu, utan var och en 
tar hem de kläder som använts under kyrkhelgen. För kvinnornas 
vidkommande har det aldrig förekommit. Likaså har det gamla bru
ket, att endast männen följde den döde till graven, fullständigt för
ändrats sedan flera tiotal år tillbaka, och numera följa alla närvarande 
släktingar och bekanta samt övriga inbjudna med på gravplatsen och 
närvara vid jordfästningen. Även gravölen ha ändrat karaktär. Förr 
var det vanligt a tt brännvin serverades på gravölen, och det inträffade
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ibland, att begravningsgästerna blevo druckna och glada i hågen, så 
att de togo varandra i famn och dansade, fast naturligtvis mera oav
siktligt och under ögonblickets ingivelse. D etta förekom endast bland 
männen, ty kvinnorna voro fullständigt återhållsamma i fråga om 
spritdrycker, och detta inte endast vid sådana tillfällen utan även 
under alla andra förhållanden. De undantag som möjligen förekom- 
mo kunde endast bekräfta denna regel. Man har också berättat, att 
det ej var ovanligt, att de glada gubbarna körde i kapp, för att visa 
sina respektive hästars goda egenskaper under hemfärden från sorge
huset. Gravölen förekomma nu så gott som undantagslöst på kyrk
platsen och anordnas vid tillfälle i anslutning till någon kyrkhelg. 
Alla som hava ekonomisk möjlighet därtill hålla gravöl för den döde. 
Det anses nödvändigt för a tt han kan sägas ha få tt en »hederlig be
gravning».

I denna socken försiggå gravölen på följande sätt:
Klockan 10 eller halv tio samlas de inbjudna gästerna på det ställe 
där gravölet skall hållas. Nu sker detta vanligen på Församlingshem
m et, men en del hålla gravöl hos bagarna, som bakt bröd till grav
ölet. För närvarande finns två sådana på kyrkplatsen, ..... och

..... , vilka även ofta upplåta sina rum för gravöl. Sorgefolket
har först kommit tillstädes. De sätta sig på soffan i samlingsrummet 
och invänta begravningsgästerna. Dessa emottagas i förrummet eller 
på förstugubron av värdfolket, som man kallar dem som sorgefolket 
om bett a tt emottaga och välkomna gästerna. Gästerna taga utav sig 
ytterplaggen och gå in och hälsa på sorgefolket och framföra sina 
sorgebetygelser. Sedan bänka de sig på ömse sidor om e tt långt bord, 
som är fyllt av väldiga högar med kaffebröd. Brödet är så stort till 
formen, att det är omöjligt a tt på en gång lägga fram ett bröd av 
varje sort, så a tt det kan räcka till åt alla begravningsgästerna. Därför 
måste serveringsflickorna flera gånger bära fram bröd under serve
ringen. Var och en tar för sig e tt bröd av varje sort, och då det före
kommer ända till 8—10 slag, är det omöjligt för någon a tt förtära 
alltsammans, varför varje person får en stor papperspåse a tt lägga 
brödet i. D etta är beräknat på förhand, och alla veta hur de skola 
bete sig i detta fall.

När samtliga gäster så har druckit kaffe och tagit vara på, vad som 
beräknats för var och en, blir det stilla en stund, varunder man sam-
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talar om den dödes liv och sista stunden och vad som stå i samband 
med sorgehögtiden. Men snart kommer samtalet in på andra banor. 
Det blir dock Stilla igen, när likvagnen körs fram till huset och 
kistan öppnas, så a tt de sörjande jäm te begravningsgästerna få se den 
döde för sista gången. Tiden närmar sig för jordfästningen, vilken 
vanligen sker klockan 1. Kyrkklockorna börjar ringa. Processionen 
sätter sig i rörelse och tågar m ot kyrkan, där jordfästningen skall äga 
rum. Om sommaren sker dock jordfästningen vanligen vid graven. 
Sedan officianten i kyrkan förrättat jordfästningen och hållit något 
minnestal fortsätter processionen till kyrkogården där gravsättningen 
sker och den församlade menigheten sjunger någon psalm till avslut
ning. Tal vid graven förekommer även vid de flesta gravsättningar.
I vanliga fall få dessa anföranden en religiös prägel. Efter detta åter
vända begravningsgästerna till sorgehuset. Nu bjudes på kaffe med 
bröd för andra gången. Även nu är det lika rikligt med bröd, varför 
man åter måste lägga i papperspåsen. Det verkar lite egendomligt 
på en främmande a tt iakttaga detta. Stund efter annan följer så den 
ena »bjudningen» efter den andra. En gång får man en stor påbredd 
smörgås, som de flesta inte heller förmå äta upp utan måste stoppas i 
påsen. Till sist fram em ot kvällen bjudes på te, som blir avslutning 
på gravölet, om man undanta »Storkringlan», som bjudes sist och är 
avsedd a tt följa hem och inte brytas i sorgehuset. Även vid denna 
sista serveringen av te bjudes på så många slag och så stora bröd att 
den rymliga papperspåsen blir fylld av vad som ej har kunnat förtä
ras. Efter all denna rundliga förplägnad avtackas sorgefolket, och var 
och en söker sig hem.

D etta bruk tycks ännu ha så stark livskraft, a tt det kommer att 
dröja länge, innan det försvinner.
Bröllopen försiggå dock nu som förr inte på kyrkplatsen utan i lämp
liga bondgårdar ute i bygderna. Om de unga hade särskilda anled
ningar a tt fara till kyrkan, och därför så mycket efterträdde alla 
tillfällen a tt komma tillsammans, så hade även de gamla en stor läng
tan a tt »få komma ut» som det hette. För dem gällde det marknads- 
handeln, som jag förut anfört, samt önskan a tt få vila sig från var
dagslivets bestyr och ha goda dar en liten tid. Det var ju  också en 
längtan a tt träffa gamla bekanta och värmen och tala om ungdoms
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minnen och forna bravader, som lekte i hågen hos en och annan. 
När gubbarna kommo tillsammans tog samtalet snart en viss riktning. 
Frågan gällde vem som hade »mest köra med» d.v.s ägde den bästa 
hästen. Än var det fråga om vilken häst som drog de tyngsta lassen 
eller den som sprang fortast, än om den som var bäst att taga sig fram 
i djup snö. Det var ibland nära a tt gubbarna råkat i slagsmål med 
varandra under dispyt om dessa saker. Det tog de mången gång 
»lindrigt nyktra» gubbarna hårt, när deras hästar blevo underskatta
de i något avseende. Det var som om deras eget anseende och ära 
blivit kränkt.

När de så foro hem från kyrkplatsen förekom alltid kappkör- 
ning, och isynnerhet när de kommo u t på Långnäsfjärden. Där fanns 
ju bättre rum till a tt köra om varandra än det var på land. Det var
så en gång en bonde från Roknäs, ....., kom på den idén a tt taga loss
en sko på varannan hov på hästen, dvs höger framhov och vänster 
bakhov eller tvärtom, för a tt hästen, efter vad gubben hade räknat ut, 
skulle bli tvungen att fortare byta om benen på den glatta isen. Sagda 
gubbe, som hade vurm för kapplöpningar, hade ord om sig att kunna 
sätta liv i halvdöda hästar, men det var som sagt en alltid förekom
mande företeelse, a tt gubbarna satte i gång kappkörning på hemvägen 
från kyrkplatsen.

När det ibland blev så långa rader av körande, a tt det kunde upp
gå till hudratalet hästar och därutöver, var det någonting sevärt att 
iakttaga dem åkande i flygande fläng efter vägen. Då mången hade 
klockkransar på halsen av hästarna och dånbjällor på seldonen gen
ljöd det vida omkring, där hästkaravanen drog fram.
Så har kyrkhelgsfirandet te tt  sig under olika tidsperioder fram emot 
början av första århundrandet och torde i huvudsak ha försiggått 
under samma former även långt förut efter vad hörsägnerna veta 
förtälja. Även nu fortgår livet på kyrkplatsen under sådana helger på 
i det stora hela enahanda sätt, fast det nu har tillkommit en del 
modernare inslag i kyrkhelgsfirandet, som till ex. kaféer, biografer 
och danslokaler. Ungdomens nattfrierier förekomma även nu, fast i 
mindre omfattning. Och beklagligt är a tt konstatera, a tt moralen 
mellan könen nu inte står lika högt som förr. Var man kan söka orsa
ken till detta är ej så gott a tt säga, och den ligger i varje fall utom 
ramen för denna beskrivning.
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CURT CARLSSON
Kyrkoherde i Piteå Landsförsamling. Kom i samband med sin doktorsavhandling 
i beröring med de gamla Luther-läsarna i pitebygden, om vilka denna artikel 
handlar. Har som ledamot i kyrkom ötet och i Svenska Kyrkans Centralstyrelse 
tagit aktiv del i utformningen av den nya psalmboken 1986.

»DE BÄDA NUMMERTAVLORNA» 
eller 
STRIDEN OM DEN NYA PSALMBOKEN 
E tt hundraårsminne från öjebyn
1986 års psalmbok får svenska folket i sin hand kommande vinter — 
då nu kyrkom ötet fattat beslut därom i augusti—september. Det har 
varit en lång, segdragen procedur innan den föreligger i färdigt skick. 
Debattens vågor har gått höga och kommer att gå höga om den nya 
psalmboken — så som det alltid gjort inför nya psalmböcker.

1986 års psalmbok har flera föregångare. Äldst är 1695 års psalm
bok som finns som släktklenod i många hem och faktiskt fortfarande 
är i bruk i vår bygd. Också kring dess tillkomst stod hårda strider. 
Den efterträddes av 1819 års psalmbok, den s k Wallinska psalm
boken, som senare ersattes av 1937 års psalmbok, som används tills 
den nya nu kommer.

Kring 1819 års psalmbok kom striden att bli extra hård. Det 
hårdaste m otståndet och den hårdaste kritiken kom från övre Norr
lands bygder, särskilt från de s k »gammel-läsarna». Inte minst i p ite
bygden var m otståndet y tterst hårdnackat och långvarigt.

Kritiken berörde alla delar i psalmboken: Psalmerna, handboken, 
katekesen innehöll alltför m ycket av falsk och oklar lära för a tt kun
na godkännas av alla i den stora församlingen.

Under nära 60 år gjordes tappra försök från kyrklig sida a tt få 
1819 års psalmbok accepterad och använd i pitebygden. Så var t ex 
fallet vid biskop Franzéns visitation 1835, då de envetna läsarna, som 
det står i protokollet, överröstade de bättre vetande. Så småningom 
synes man ha gått med på en kompromiss vilken bestod i a tt två (!) 
psalmtavlor fanns bredvid varandra i ö jeby kyrka, en med 1695 års 
psalmer, en med 1819 års psalmer. Dock hade 1695 års psalmer för-



68

tur. I de fall där 1695 års psalmer hade någon motsvarighet i ord eller 
melodi i 1819 års psalmbok uppsattes nummer ur den nya psalm
boken på den andra nummertavlan! Vi förstår alla att detta skapade 
stor förvirring och irritation i församlingen och att psalmsången blev 
starkt hämmad av dessa förhållanden.

P sa lm -B oken
ftenal. fcfaöiUiw SjmkN» ar J

■ - a ' rf 
*

JD. 4). Jnrlrtii,

1695 års psalmbok i nytryck 1904 från Mobergs Förlag i Piteå. Boken finns i 
Piteå Museums samlingar. Foto Peter Åström/Piteå Museum.

De präster som tjänstgjorde i församlingen vid denna tid — gamle 
kyrkoherden och teologie doktorn Pehr Stiernberg och komminis
trarna Jonas Nygren och Gustaf Höjer — hade varken mod eller kraft 
a tt få en ändring i detta sakernas tillstånd.
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Till slut beslutade stiftschefen i Härnösand, den kraftfulle Lars 
Landgren, a tt vidta sådana åtgärder att 1819 års psalmbok skulle 
införas också i Piteå församling. Han förordnade prästmannen J.E . 
Björkquist, far till sedermera biskopen i Stockholm Manfred Björk- 
quist, att vara vice pastor i Piteå landsförsamling år 1880, dels för 
att utföra expeditionella sysslor, vidta åtgärder för att avhjälpa 
analfabetismen i församlingen och slutgiltigt införa 1819 års psalm
bok.

Björkquist har m ycket levande beskrivit sin vice-pastorstid i 
sina handskrivna memoarer, och de vore väl värda a tt publiceras i 
sin helhet. Vi låter honom själv berätta om psalmboksstriden:

»Min uppgift, min alldeles speciella uppgift var a tt få en ändring till stånd 
när det gällde psalm boken. Så olidlig som kyrkosången var för mig, drog jag 
mig i det längsta för a tt  göra något åt saken, emedan jag förstod a tt det 
skulle blifva e tt förfärligt buller i församlingen.
Emellertid måste jag göra e tt försök. Inför kyrkorådet redogjorde jag för 
orsaken, varför jag måste upptaga frågan och lämna åt kyrkostäm m an att 
y ttra  sig därom.
När jag efter gudstjänsten den söndag stämman skulle hållas kom in i den 
stora stämm olokalen var den överfull av folk — många kunde ej komm a in. 
Jag förstod då, a tt det skulle bliva en het dust för mig. Genast som jag 
öppnat stämman och redogjort för frågans betydelse, hvarunder jag fram
höll, a tt ingen enhetlig kyrkosång kunde komm a till om fortfarande olika 
psalmböcker skall få användas i kyrkan, och a tt det var olidligt a tt höra, 
huru den ene sjöng så och den andre så, a tt det ej var för tidigt a tt den år 
1819 fastställda psalm boken nu kom till allmänt bruk i gudstjänsten i kyr
kan mm, begärdes ordet lifligt från många olika håll.

Det blev en m ycket het och långvarig diskussion i frågan. Det stora 
flertalet ville ej veta av någon ändring. Jag  fick tyvärr sköta m itt försvar 
alldeles ensam, emedan även mina äm betsbröder, de båda komm inistrarna, för a tt ej mista sitt anseende inom församlingen, ställde sig, om ock lamt, på 
flertalets sida.

Jag  såg ej annat, sedan diskussionen längre tid fortgått, än a tt frågan 
skulle ohjälpligt falla. För a tt emellertid få någon vinst för den nya psalm
boken, kom jag till sist, då sinnena något lugnat sig, med e tt m edlingsför
slag, som jag anhöll a tt stämman m åtte behjärta. D etta medlingsförslag inne
höll a tt tavlan där psalm boksnum ren i den nya psalm boken uppsattes skulle 
hava förtur, så a tt alla psalmer för dagen skulle vara angifna på densamma, 
men a tt å den andra (gammelpsalmbokstaflan) endast de psalmer skulle 
angivas, som hade sin motsvarighet i psalmen på den förra tavlan; för övrigt 
skulle den vara blank.
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Efter någon diskussion, som var mera lugn och sansad, antog stämman 
förslaget — jag tro r det var t o m  utan votering. D etta hade till följd a tt 
söndagen därpå, då jag hade a tt predika fanns e tt enda psalm numm er på 
»gammelpsalmbokstaflan», enär jag endast tagit psalmer ur nya psalm boken, 
vilka ej hade någon motsvarighet i den gamla. Det hade således blivit ett 
m otsatt förhållande m ot vad tidigare ägt rum .

Och församlingen — vad sade den om detta?
Ingenting, ty det var ju  enligt kyrkostäm mobeslutet.»

Så långt J.E . Björkquist. Till detta kan göras några ytterligare kom 
mentarer:

Bruket av 1695 års psalmbok har fortsatt in i vår egen tid av 
lutherläsare i Piteå landsförsamling.

Nytryck med modern stil av den gamla psalmboken har skett.
Vid lutherläsarnas gudstjänster i vissa byar och vid kyrkhelgerna 

i ö jebyn brukas fortfarande 1695 års psalmbok.
Det är också intressant att observera, a tt några av de mest kända 

psalmerna, som kommer med i den nya psalmboken, har återfått 
den ordalydelse de hade i sin ursprungsversion i 1695 års psalmbok. 
Samtidigt som nya psalmer och andliga visor med moderna form u
leringar och melodier gjort sitt intåg i den nya psalmboken.

Det är naturligtvis omöjligt att finna en avvägning mellan tradi
tion och förnyelse, också i den nya psalmboken, som tillfredsställer 
alla. Det är dock min förhoppning att införandet av den nya psalm
boken i Piteå landsförsamling, i motsats till år 1880, skall ske i stor 
enighet och upplevas som en glädjande tilldragelse.
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L IL IA N  DAHLBERG
Född Johansson i Lillpite. Har växt upp och fostrats i den Gamla Lutherska 
Församlingens anda genom sin mormor. Var därigenom engagerad i den likvida
tion, som församlingen i öjebyn försattes i 1986. Är medlem i Piteå Forskar- 
förening.

GAMLA LUTHERSKA FÖRSAMLINGEN I ÖJEBYN -  idag ett 
minne blott
Jag vill härmed nedteckna några minnen och kända förhållanden, för 
ovanstående frikyrkoförsamling, som jag har sedan tidiga barnaår då 
jag fick följa med min morm or till gudstjänster i denna församling. 
Som barn var det en stor glädje a tt få följa till kyrkhelgerna i öjebyn 
och bo i kyrkstugan med mormor och hennes bror men sen var jag 
tvungen a tt följa med på gudstjänsterna. Det var ibland långsamt för 
det räckte i flera timmar och som barn blev det långtråkigt men det 
var bara att följa med och sitta still på bänken bredvid mormor. 
Männen satt på höger sida och kvinnorna och barnen på vänster sida i 
lokalen. Vid kyrkhelgerna var det alltid nattvardsgång och då stod de 
i raka led i gången men även här var det en sida för männen och en 
sida för kvinnorna. Jag som barn hade många funderingar på detta. 
Jag frågade min m orm or om det var gott för jag fick ju  inte smaka 
och det förstod man kanske inte som 6-åring då jag var med första 
gången. Det var en farbror minns jag som alltid satt kvar i bänken, 
han gick ej fram till nattvarden på grund av a tt han var helnykterist 
och nattvardsvinet var alkoholhaltigt. Men han var ändå en varmt 
troende människa. Mötena var välbesökta under kyrkhelgerna och 
det var träffpunkten för separatisterna i pitebygden.

Det är med vemod som jag har deltagit i likvidationen och upp
lösningen samt avyttring av bönhuset och inventarierna då jag vet 
och minns hur våra förfäder har använt och varit rädda om detta 
sitt bönhus och de gamla böckerna som de läst och sjungit ifrjm.

Vad var då denna församling? Det undrar säkert många som ej 
har kännedom om dess historiska bagrund.

Gamla Lutherska Församlingen bildades i maj 1858 under 
nam net »Piteå Christeliga församling hwilka utgådt från den separa
tistiska Statskyrkan». Sedermera bytte man namn till Gamla Luther-
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Gamla Lutherska Församlingens bönhus i öjebyn auktionsdagen 24 nov. 1984. 
Fo to : Piteå-Tidningen.

ska Församlingen. Varför bildades denna frikyrkoförsamling? Enligt 
mina förfäders berättelser och enligt en tidskrift som utgavs under 
åren juni 1880 — december 1885, under namnet »Den Lutherske 
Protestanten», var orsaken till splittringen och e tt skiljande från den 
Svenska Statskyrkan följande:

»Guds löfte till våra första föräldrar om kvinnans säd, som skulle sönder
tram pa ormens huvud och därm ed se på löftets uppfyllelse i Kristi gång till 
Fadern, vilket är separatisternas grundvärn och försvar m ot verkslärans an
fall. D etta värn utgör orsaken till separatismen. När därför den svenska 
kyrkostyrelsen ville införa falska lärosatser medelst de nyare kyrkoböcker
na, kände separatisterna icke den främmande rösten, varför de inlämnade 
sin ansökningar såväl om att återbekom m a det goda Guds ord de tillförne 
haft och utav vilket de hade sin själaspis, som även a tt få sådana kyrkostad- 
gar, vilka voro med Guds ord enliga. Men all deras begäran blev avslagen, 
varför de blevo nödsakade a tt följa Guds ord och mera lyda Gud än m änni
skor, ty den där av Gudi är han hörer Guds ord. De kunde icke em ot san
ningen, utan med sanningen, ehuru m ycket det ock ömmade k ö tt och blod, 
så måste de såsom Kristi får följa sin herde och därför bära hans smälek. Då
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fingo de ock erfara sanningen av apostelns ord: 'alla, de där gudeliga vilja 
leva i Kristo Jesu , måste lida förföljelse’. Nu började, såsom David säger, 
herrarna rådslå em ot Herran och hans smorda. Dessa fingo namn av separa- 
tister, vilken benämning är helt och hållet falsk, ty våra m otståndare, stats
kyrkan, som skiljt sig från Guds rena ord, är härigenom just den, som 
söndrat sig från den enda rätta  kyrkan, byggd på grundvalen av den Heliga 
Skrift. Dessa avsöndrare, separatister, (kyrkans anhängare) kallade oss 
i stället med detta  nam n, emedan vi höllo oss till Guds rena ord och ej 
kunde förledas till antagandet av det falska som kyrkostyrelsen ville på
tvinga oss.

Vi blevo instäm da för dom stolarna i landet och döm da till förlust av 
ägodelar samt i brist därav till fängelse på vatten och bröd och detta  just 
därför a tt vi samlades kring Herrans ord och valde bland oss själva män till 
a tt betjäna oss med de gåvor, Gud själv givit sin församling till uppbyggel- 
se. Vi blevo straffade på ovan näm nda sätt av värdslig m yndighet, därför a tt 
vi ej antogo förfalskade läroböcker samt motsade de falska lärare som sam
manblandade lag och evangelium, tro och trons frukter.»

D etta var nu den s k separatismens uppkomst och orsaken till skils
mässan från den svenska statskyrkans gemenskap. Slut på citat ur 
den Lutherske Protestanten, årgång 1880, sidan 14.

Enligt ovanstående citat ser man a tt de som utträdde ur Svenska 
Statskyrkan godkände inte de nya »falska» böckerna som kyrkan u t
gav. Man vidhöll a tt Martin Luthers skrifter, 1689 års katekes (Sve- 
bili), 1693 års kyrkohandbok och 1695 års psalmbok var de enda 
rä tta  Guds ordet och godkände inte de nya. När man inte fick an
vända sig av dessa böcker utträdde 141 personer ur statskyrkan.
11 av dessa var hemmahörande i Piteå, de övriga var från Neder- 
Luleå, Skellefteå och Vännäs socknar. I juli månad 1858 höll man e tt 
stort m öte i ö jebyn med deltagare från Piteå, Luleå, Skellefteå samt 
trakterna däromkring. På m ötet behandlade man: Syndafallet, 
lagens bruk och nytta, evangelium den helige Andes embete, striden 
mellan Anden och kö tte t, prestem betet eller tjänsten i försam
lingen och den rätta kyrkans kännetecken. Vid m ötet beslöts att 
uppsätta en petition som skulle framlämnas till kronprins Carl 
(sedermera Carl XV) vid dennes besök i Luleå.

Den 19 augusti 1858 voro tre av församlingens äldste, nämligen 
bonden Johan Petter Sjöberg från Pitholm och Natanael Lindqvist 
samt Nordlund från ö jebyn  till Luleå då petitionen inlämnades till
H.K.H. Kronprinsen. Två från Skellefteå infunno sig också ifall den
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höge personen hade något att förebära, ty deras önskan innehöll 
petitionen, hvilken stadsrådet Almqvist till den höge inlämnat. Då 
han hälsade gubbarna och bedt dem lefva i frid hvilket de och be- 
gärdt a tt få.

Petitionen innehöll bland annat om paragraf 16 i regeringsfor
men. Sedan man fram fört önskemålen om församlingsfrihet osv 
heter det till sist:

»Frie a tt dyrka och bekänna Gud efter Hans rena ords föresyn, vilja vi och 
våra trosbröder gerna befräm ja allt hvad till god utvertes tuk t och ordning 
samt borgerlig trevnad lända kan. Ehuru vi icke erkänna den officiella stats
kyrkan såsom den rä tta  Christi församling och för den skull nödgas skilja 
oss ifrån hennes andeliga myndighet öfver vår tro  och gudstjänst, så vilje 
vi gifva den skatt oss åligger, låta i kyrkoböckerna anteckna födda och 
döda, ingångna äktenskap m un. samt låta statskyrkans prester förvissa sig 
om vår färdighet i innanläsning och vår vandel, så a tt behöriga frejdebevis 
derom kunna av dem utföras, der sådana af Författningarna påkallas, hvari- 
genom ingen oreda i borgerliga förhållande i följd av vår särskilda guds- 
tjenst är a tt befara intill dess andra anordningar kunna i behörig ordning 
företagas. Inneslutande våra önskningar till Eders Kongl. Maj:ts Nådiga 
beskydd fram härda: (underskrift).»

Av föregående ser vi att denna, Gamla Lutherska Församlingen, fick 
kämpa för sin starka gudstro och övertygelse. Man byggde året där
på 1859 sitt bönhus i ö jebyn . D etta blev då samlingspunkten för de 
gamla lutheranerna.

År 1861 blev det oenighet i församlingen, då gällde frågan läran 
om dopet. Församlingen splittrades och de som utträdde övergick 
då till bodellisterna.

År 1894 blev det åter inre stridigheter och nu var det Johan 
Johansson, kallad »präst-Johansson» som var oenig med övriga för
samlingsmedlemmar i vigselfrågan. Han hävdade a tt separatisterna 
icke skulle använda sig av kyrklig vigsel. Men för a tt få viga sig i 
kyrkan förutsattes att man konfirmerats och deltagit i nattvards
gång i statskyrkan. Det var några medlemmar i gamla lutherska för
samlingen som lät viga sig i kyrkan och det väckte stor uppmärksam
het. Präst-Johansson lämnade nu församlingen men efter en tid för
sonades han och kom tillbaka.

Den i pitebygden kände Patron C.A. Hedqvist var en av m ed
lemmarna i Gamla Lutherska Församlingen. Han bidrog ekonomiskt
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till de s k separatistiska skolorna i Piteå socken bl a i Persberg och 
Lillpite. Han ordnade bostad till församlingens »präst» Johan  Johan
sson i den s k Falkska gården. Det framgår därav a tt även Patron 
Hedqvist var en hängiven separatistanhängare. övriga församlings- 
lärare eller »präster» på de separatistiska m ötena har under 1900- 
talet varit förutom Johan  Johansson, Johan  Sjöberg, Nötön, Axel 
Bergstedt, Lillpite, Hjalmar Nyström, Pitholm, Odal Livergren, Pit- 
holm och de sista verksamhetsåren var det Karl Johansson, Sjulnäs 
och som organist var det Robert Sandberg, Sjulnäs. Dessa personer 
minns jag som m ycket varmt religiösa och fina människor som var 
angelägna a tt alla skulle komma och få erfara en sann gudstro.

År 1929 den 13 juli bildade man Gamla Lutherska Försam
lingens i ö jebyn Ekonomiförening u.p.a. med en insats av tio kronor 
per andel. Det var 28 antecknade andelar i ekonomiföreningen.

År 1931 hade Piteå sockens kyrkogårdsnämnd gjort framställ
ning om ägoutbyte i och för utvidgning av kyrkogården och då 
skulle man bli tvungen a tt flytta på sitt bönhus. Man tillsatte då en 
byggnadskommitté som skulle ordna med detta  och bönhuset fly tta
des och färdigställdes under år 1933. Platsen var där nu öjagatan vid 
OK-motellet i öjebyn går fram. Bakom f d Ljungqvists bageri. Här 
fick nu bönhuset vara till år 1956 då det åter var dags för flyttning 
till kvarteret Gästgivaren n r 2 i ö jebyn och där fick det bli kvar till 
dess grävskopan kom år 1985.

Medlemmarnas ålder var m ycket hög och inga nya medlemmar 
gick med. Verksamheten i församlingen slutade i och med att de sista 
medlemmarna dog. Den sista medlemmen avled 1982. Det var detta 
som gjorde a tt en anhörig till en avliden medlem i församlingen be
gärde den i likvidation. Piteå Tingsrätt beslutade 1983-12-19 att 
föreningen skulle gå i likvidation. När detta beslut kom till rätts- 
innehavarnas kännedom var det för sent att kunna rädda den ekono
miska föreningen. Det kallades till sammanträde i församlingens 
lokal, lördagen den 25 augusti 1984 kl 11.00,35 personer hade in
funnit sig. Det blev ingående diskussioner om den uppkom na situa
tionen. Det stora flertalet tyckte det var tråkigt att våra förfäders 
församlingslokal och deras trosförvissning skulle gå sin undergång 
till mötes.
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Interiör från Den gamla Lutherska församlingens bönhus i öjebyn. 
F oto: Lilian Dahlberg.

N ytt sammanträde beslutades till lördagen den 13 oktober 1984 
då vi skulle ta ställning till husets framtida öde. Man beslutade då 
också om donation till Piteå kommuns kulturnäm nd, med vissa för
behåll, för att kunna bevara en historisk dokum entation av den 
separatistiska rörelsen i gamla Piteå socken.

Lördagen den 24 november 1984 var det auktion och då gick 
samtliga inventarier och bönhuset under klubban och den Gamla 
Lutherska Församlingens tillgångar såldes till den högstbjudande.

Torsdagen den 7 augusti 1986 var det dags för slutligt utdelnings- 
förslag till rättsinnehavarna. Kulturnämndens ordförande fick då 
också mottaga donationshandlingen med bilagd förteckning till 
donationen.

Gamla Lutherska Församlingen finns ej mer — men mina minnen 
har jag kvar.
Anhörig till avlidne medlemmen Ernst A lgot Johansson, Lillpite.
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HENRIK SANDBERG
Född i Bjurholm, Västerbotten. Genom giftermål med kom m . David Holmströms 
dotter Ruth blev Hesselgård en plats, där han tillbringade semestrarna. Från 
1969 blev det en året-runtbostad fö r familjen, då H. Sandberg blev kyrkoherde i 
Piteå Landsförsamling. Är nu pensionerad.

HESSELGÅRD ETT HUS MED ANOR
När jag och min familj år 1969 blev pitebor, var vi lyckliga nog att 
få bosätta oss i min frus föräldrahem, Hesselgård i öjebyn. Den gamla 
timmerbyggnaden måste repareras för att motsvara tidens krav, och 
när det väl var gjort, hade vi en trivsam bostad a tt ta i besittning.

Hesselgård.
Foto i september 1986 Peter Åström/Piteå Museum.
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Varje gammalt hus har sin historia, som kan vara mycket slciftan- 
de och rymma både mörka och ljusa inslag. När det gäller Hesselgård, 
framgick det av bevarade handlingar a tt huset skulle vara uppfört på 
en tom t avdelad för länsfängelse och att det fått sitt namn efter 
förste ägaren, en prästson från öjebyn. För att få veta mera om 
husets tillkomst och tom tm ark vände vi oss till kartverket i Gävle. 
Vid studium av 1695 års karta över centrala ö jebyn framgick, att 
ingen bebyggelse då fanns på den plats, där Hesselgård är uppförd. 
Vägskälet såg u t ungefär som nu. Vägen rakt -fram i den s k Gardts- 
kurvan (namnet efter landsfiskal Ragnar Gardt, död 1938, som var 
bosatt vid kurvan) hade på kartan beteckningen »väg söderut». Den 
gick ned till färjläget över Pite älv vid Båtskatan. Den andra vägen 
beskrevs som »väg till nya staden».

Hesselgårds nuvarande tom tm ark disponerades för soldatroten 
Norrlänning, by amark som hade avdelats för den indelte soldatens 
behov. På 1769 års karta är läget likadant. Endast soldattorpet med 
tillhörande ängar har tagits upp på området, och detsamma gäller 
1781 års karta. Men båda dessa kartor visar en byggnad, belägen 
på Skarprättargärdet på andra sidan nuvarande öjagatan helt nära 
Hesselgård. Det var länsfängelset för V ästerbotten, som där fått sin 
placering. I landskontorets brevkoncept finns en order till krono- 
befallningsman Carl Björk, Böle, att förbättra åtskilliga bristfällig- 
heter i detta landsfängelse, som tydligen fungerade på denna plats 
år 1748.

Först storskifteskartan från 1802 upptar en byggnad på den plats 
där Hesselgård nu står. Av Västerbottens landskontors konceptsam
ling framgår att den byggnaden uppfördes som länsfängelse efter rit
ningar av intendentsäm betet i Stockholm. Behörig entreprenadauk
tion anordnades den 19 februari 1780, varvid sockneskrivaren Natan 
Lund, född 1745, blev antagen att utföra bygget. Hur snart byggna
den kunde tagas i bruk är inte bekant, men sannolikt dröjde det 
några år, innan det vidsträckta länets fångar kunde tas emot.

Huset har alltså tjänstgjort som länsfängelse under en följd av 
år. En plan för byggnadens reparation från oktober 1811 visar hur 
man disponerade tillgängliga utrym m en. Den nedre våningen med 
sina fem rum nyttjades av fångvaktmästaren med familj samt vakt- 
drängar. Köket för matlagningen till fångarna fanns också i nedre
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planet. De intagna förvarades i den övre våningen, där rummen hade 
följande beteckning: »Stora Civil Arrestrummet, Mindre Civil Arrest- 
rum m et, Stora Arrestrummet, det yttre Gröfre Arrestrummet och 
Indre Svåra Arrestrummet». De förbättringar som måste göras hade 
sammanställts av JV  Ottonius kommissionslantmätare, Jacob Nor- 
ström glasmästare och Johan  Samuelsson från Svensbyn, smed, m ur
mästare och snickare. I en annan handling från 1823 kallas m itt 
arbetsrum för »vatten och brödrummet» i samband med mindre för
bättring.

Omsider blev det aktuellt a tt uppföra en ny fängelsebyggnad i 
Piteå stad, där landshövdingen fick sitt residens. Enligt Alfhild 
Axelssons uppgift i en skildring av spöstraffet i gamla tider uppger 
hon, a tt fängelset byggdes år 1818 i kvarteret Lönnen vid Nygatan. 
En nybyggnad torde bland annat ha föranletts av uppdelningen av 
Västerbottens län i två enheter år 1810 och nya tankar om fång
vården i landet, som år 1825 ledde fram till inrättandet av en fång
vårdsstyrelse för hela riket. Av någon anledning avvecklades inte det 
gamla fängelset omedelbart. År 1827 gjordes den sista reparationen 
av huset i dess egenskap av fängelse.

När fängelsebyggnaden med tom t utbjöds till försäljning vid 
auktion den 23 april 1831, inköptes den av prästsonen Brynolf 
Hesselgren för 300 riksdaler. Den nye ägaren var lantmätare och 
klockare i Piteå socken. I kyrkorna hade tillkännagivits

»att det vid ö jebyn  å egen grund belägne gamla Länsfängelse med T om t, 
Brunn och källare, jem te en utom  Tom ten å ö jeby  m ark stående vedbod, till 
den högstbjudande denna dag klockan 12 uti Piteå Socknestufva komm er 
a tt försäljas: så och då klockan Slagit Tolf, samt genom klämtning i kyrko- 
klockan Auction blifvit tillkännagifven a tt taga sin början...» osv.

Åtskilligt inredningsmaterial av järn försåldes också. Fem ton spis
hällar av tackjärn, järnbom m ar och galler samt större spik fann nya 
ägare. Järnvarorna inbringade så nära 100 riksdaler. Den av läns
styrelsen förordnade auktionsförrättaren var nämndeman och kyrk
värd A Hedqvist, far till den sedan så namnkunnige patron Carl 
A nton Hedqvist. För sitt besvär med förberedelser och protokoll 
lämnade han räkning på 9 riksdaler 3 2 skilling.

Den nye ägaren av huset måste omgående företaga en om fattande 
reparation för a tt göra det användbart som boningshus. Allt som på
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minde om tidigare användning måste bort. Dit hörde säkerligen de 
grova järnbeslagna portarna och det höga timmerplanket run t gårds
planen. Då kostnaderna för ombyggnaden tydligen översteg Brynolf 
Hesselgrens resurser, sålde han 1836 halva huset till sin svåger härads- 
skrivaren Anders Daniel O ttonius. Redan påföljande år tvingades 
Hesselgren sälja även den andra halvan av huset för a tt klara sina 
skulder. Också svågern O ttonius kom på obestånd och måste in
ställa betalningarna.

Under de följande åren kom Hesselgård att fungera som bostad 
för präster och lekmän. Jag nämner här komminister Jonas Nygren, 
som förvärvade fastigheten år 1853 för 2550 riksdaler och bodde där 
till sin död 1888. Min svärfar David Holmström fick köpa Hesselgård 
1920 av kronolänsman Johan  Oskar Nyströms arvingar och var bosatt 
på gården i nära 40 år. Landsförsamlingen övervägde också a tt göra 
Hesselgård till tjänstebostad för en av komministrarna, eftersom den 
gamla bostaden vid kyrkan blivit utsynad, men därav blev intet.

När jag och min familj ordnade med reparation av Hesselgård före 
inflyttningen, gjorde vi en intressant iakttagelse. Skrivelser hade klis
trats upp på Väggarna som tapeter närmast timmerväggarna. Man 
hade om möjligt vänt det skrivna inåt, ofta lagttfera varv skrivelser 
på varandra, varefter man målat den synliga delen i olika färger. 
Oftast hade man limmat fast dessa skrivna ark så grundligt med 
hornlim, att det bara blev brottstycken kvar att söka tolka. Det 
mesta måste skrapas bort, när vi inte kunde hitta  någon metod a tt 
lösa upp limmet. Beklagligt nog är man ofta hänvisad till gissningar 
om skrivelsernas innehåll.

Vid studium av bitar u r den hemmagjorda tapeten finner man här 
och var delar av en akademisk föreläsning, kanhända för blivande 
präster. Man går ut ifrån en kort grekisk tex t och förklarar innehållet 
med åtskilliga utblickar. E tt antal sådana utkast till nytestamentliga 
föreläsningar har kommit till användning liksom på latin avfattade tal 
i något kyrkligt eller akademiskt sammanhang.

Hur har då dessa papper kunnat bli väggbeklädnad här i huset? 
Svaret är enkelt. När Brynolf Hesselgren hade genomfört ombyggna
den av Hesselgård, ville han göra rummen trivsammare med någon 
form av tapet, varför han utnyttjade sin fars efterlämnade skrivelser 
och noteringar av mycket skiftande slag. Fadern var ju kyrkoherde i
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Piteå pastorat under åren 1818—1830. Innan han tillträdde kyrko
herdetjänsten, hade han bland annat varit lärare vid Uppsala universi
tet med undervisning i syriska, hebreiska och arabiska. Tydligen in
gick även prästutbildningen i hans uppgifter, eftersom hans föreläs
ningar handlar om bibeltolkning.

Från kyrkoherde Hesselgrens ämbetstid härrör ett yttrande över 
förslag till ny psalmbok, en just nu aktuell fråga i kyrkom ötet. Han 
»är rädd för a tt svenska kyrkans vördade ombud inte rä tt skall kunna 
bedöma sångbarheten hos de föreslagna psalmerna». Han yttrar sig 
också om en på hans tid aktuell bibelöversättning utan att komma 
fram till ja  eller nej.

Huvuddelen av noterade handlingar har med krassa ekonomiska 
ting a tt göra. En utförlig inventarieförteckning innehållande allt från 
kreatur och redskap till prydnadsföremål och porslin visar sig vara 
kyrkoherde Hesselgrens konkurshandlingar. Eftersom han hade stora 
obetalda skulder från studietiden, tillsattes några personer att fördela 
hans tillgångar så a tt han själv endast fick en mindre del av sina in
komster. Fordringsägarnas yrkanden och påminnelser och kyrko
herde Hesselgrens framställningar om att behålla det mesta möjliga 
av tillgångarna finns med i väggbeklädnaden. Uppställningarna visar 
på hur skrämmande omständligt prästernas lönesystem fungerade. 
Fastän Piteå ansågs vara e tt »fett» pastorat, ville det sig inte bättre än 
att denne tjänsteinnehavare slutade i armod. En orsak till de eko
nomiska svårigheterna kan ha varit oförmåga a tt sköta jordbruket 
på bästa sätt. Därifrån skulle den huvudsakliga inkomsten hämtas. 
Konkursförvaltarna hade utarrenderat prästbordets jord på fem år.

Det var dock inte bara från prästgård och pastorsämbetsförvalt- 
ning handlingar hade häm tats. Även Anders O ttonius, ägare av över
våningen på Hesselgård, hade bidragit till tapetuppsättningen. En rad 
skattelängder med namn på många sockenbor och med påskrift att 
»indrivna medel skall redovisas till kronofogden i Piteå» hade kommit 
från hans arbetsområde. Likaså redovisning av kronospannmålen från 
Piteå socken. Åtskilliga dagsverkslistor tycks också ha kommit med, 
vilket tyder på kontakter med socknens industrier. Degerfors bruk 
och dess ägare nämnes i olika sammanhang.

Här och var skymtar delar av e tt minnestal eller en disputation 
skriven med ålderdomlig stil, sannolikt från 1700-talet, där många
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orter i Europa nämns. Framställningen handlar om salig prosten Erik 
Georg Micrander, född i Tierps socken år 1652. Han prisas i högtid
liga ordalag. Hans utlandsresor och hans akademiska karriär skildras 
ingående liksom hans familjeförhållanden. Av vilken anledning denna 
minnesteckning har funnit väg hit upp är svårt a tt veta. Kyrkoherde 
Hesselgren kan under sin tjänst i Uppsala ha kommit i kontakt med 
släkten Micrander, eller också kan superintendentsämbetet i Härnö
sand ha varit en kontaktpunkt. Micranders bror var superintendent i 
Härnösand liksom kyrkoherde Hesselgrens far. Den som har skrivit 
detta fint utarbetade minnestal måste ha haft nära förbindelser med 
salig prosten Micrander. Delvis kan framställningen nära nog vara 
hämtad ur en resedagbok så levande glimtar som ges från de stora 
kulturländerna.

På livets långa resa är det gott att ha en fast punkt a tt återvända 
till. Hesselgård har sedan den siste fången lämnade huset få tt bli e tt 
tryggt hem för åtskilliga livsvandrare. Till dessa hör mina svärföräld
rar och min egen familj, som efter arbetsår på olika håll funnit trivsel 
och hemkänsla i den gamla gården trots dess säregna förflutna.
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LEIF BJÖRKM AN
18-årig historieintresserad gymnasieelev med rötterna i pitebygden. Aktiv  som 
kursledare i hembygdsforskning och som sekreterare i Piteå Forskarförening. 
Är allmänt intresserad av »udda» forskningsobjekt och har tusen järn i elden 
samtidigt.

I PATRON HEDQVISTS SKUGGA 
Del II
Här följer den andra fristående delen i min artikelserie om människor 
som kanske hamnat »i skuggan av» patron Hedqvist. Jag har träffat 
på dem vid min forskning i gulnade blad och bland gamla fotogra
fier.

Denna gång handlar det inte om någon fattig man, utan om en av 
patron Hedqvists likar, faktiskt om ännu en patron. I Piteå var han 
mest känd som »Patron Clausén» och på pitemålet »Klöus’n».

Han hette egentligen August Reinhold Clausén och var född i 
komministerbostället i ö jebyn  den 21 april 1844. Fadern, Johan 
Clausén, var av en gammal, lärd släkt och själv präst. August Rein
hold, eller »Agge» som han kallades i umgängeslivet, var yngst i en 
barnaskara på sju syskon. Modern, Elisabeth Margareta Granlund, 
dog tidigt bara 45 år gammal, och »Agge» var då fem år. Alla barnen, 
utom  den äldsta dottern , var omyndiga och deras mormor, präst
änkan Brita Ruth, fick ta mammans plats i hemmet. Helt föräldralösa 
blev barnen 1854 och m ormodern dog 1856.

12 år gammal stod då den unge August Reinhold utan något 
annat stöd i livet än sina äldre syskon. Tillsammans var de starka och 
de skulle alla komma att tillhöra det förmögnaste skiktet i samhället.

Alla syskonen, utom  äldsta systern, flyttade till Piteå stad, där de 
hade den största delen av sin släkt. Deras m orbror, konsuln Carl 
August Winroth, var den ledande affärsmannen i Piteå på den tiden. 
Han ägde stora delar av Piteå-industrierna, bl a Långviks glasbruk, 
och drev en m ycket om fattande handels- och trävarurörelse. Sysko
nen Clausén sökte sig till honom och Magnus Wilhelm blev bokhålla
re i firman. Johan Jacob blev inspektor vid Winroths såg i Bergs
viken.
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Augusts systrar gifte sig förmöget. Emma fick vice konsuln A.F. 
Engman, delägare i Skuthamns ångsåg, till make och Mathilda blev 
gift med Piteå skolas rektor, P.O. Edén. Den enda av dem som aldrig 
blev gift var Wilhelmina (Mina), som slutade som fotograf och för
fattarinna.

August själv gick först igenom Piteå skola och valde sedan 
handelsbanan. Det var enkelt för honom att få anställning. Svågern, 
storhandlaren A.F. Engman, började att bygga upp sitt imperium och 
behövde bokhållare. August, räknad som ett »slughuvud», hade ingen 
svårighet att klara av det arbetet, men han strävade högre.

Han ville ha sin egen handelsrörelse och flyttade till öjebyn 
1864. I »Gamla staden» skaffade han sig sin första handelsbod. Till
sammans med en annan »handlande», C.A. Hedqvist, som också var 
öjebybo , började han a tt spekulera i timmer, bjälkar och sparrar. 
De köpte upp hemman och avverkningsrätter och drev skogen hårt 
med god förtjänst. Framgångsrika som de var kunde de fortsätta att
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satsa pengar i säkra företag. Tillsammans tog de genom systematiska 
köp över flera av den tidens storindustrier. Det började med Bränn
fors sågverk i Åbyn och Bergsvikens Ångsåg. Därefter följde samman
slagningen av flera sågverk till Storfors AB på 1880-talet och där 
var han ganska stor delägare under några år.

Han kanske mest är känd som den förste flottningschefen i Piteå, 
med titeln disponent. Piteå älvs flottningsförening bildades 1884 
och var en mycket mäktig arbetsgivare i bygden. Flottningen gav 
många arbeten och möjligheter till extra förtjänster för folk i byarna, 
men arbetet var dåligt betalt och skaderiskerna stora. Clausén skötte 
disponentsysslan i många år tills hans son John  övertog den.

I ö jebyn började A.R. Clausén att driva jordbruk efter samma 
mönster som sin affärskompanjon Patron Hedqvist. Han lade sam
man många små skiften till e tt stort och genomförde många föränd
ringar och förbättringar av odlingstekniken. Med andra ord var han, 
liksom Hedqvist, en föregångsman inom jordbruket. Med tiden lade 
han under sig allt fler jordbruk. I en notis ur Norrbottensposten 
1897 finner man att den goda jorden på hans gård hade givit en 
»jettepotatis wegande 0,7 kg».

I och med a tt han flyttade till ö jebyn gifte han sig och bildade 
familj. Första hustrun, Amalia Töm sten, var dotter till majoren 
August Törnsten på Margretelund i ö jebyn och verkligen av hög sam
hällsklass. Det blev inte sämre av att hennes m or var av handelssläk
ten Salander från Piteå.

Barnen kom med jäm na mellanrum:
Ernst August, född 1869 
Axel Johan, född 1871, död 1873 
Ellen Elisabeth, född 1873 
Axel, född 1875 
John , född 1876.

Förutom dessa barn tog Clausén em ot en fosterson i sitt hus. Foster
sonen var född 1870 i den lilla byn Risåsen. Modern var en fattig 
piga och hennes son döptes till Ernst August Tycko, e tt m ycket 
ovanligt namn hos de »lägre» klasserna på den tiden. Fadern anges 
som »okänd».

Fostersonen kom som m ycket liten till det clausénska hemmet 
av okänd anledning och kom att växa upp med familjens barn. I
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hemmet fanns en särskild lärarinna och flera husmamseller för 
skötseln av huset. Amalia Clausén var nämligen en sjuklig kvinna. 
Hon drabbades av lungsot och avled 1879, 30 år gammal. August 
stod ensam med sex barn, precis som hans egen far hade gjort före 
honom.

I det clausénska huset bodde hans svägerska Anna Maria Törn
sten, och hon var »till äktenskap ledig». August behövde en hustru 
och gifte sig med henne 1883. Med henne fick han fyra barn, varav 
två dog tidigt. Amalia Maria, född 1884 och Anna Mathilda, född 
1886 var de som uppnådde vuxen ålder.

Alla barnen i familjen gjorde karriär inom olika banor. Ernst blev 
lantmätare och bosatte sig så småningom i Kristianstad. John  
hamnade som redan nämnts som flottningschef i Piteå och Axel 
blev skogsförvaltare åt Storforsbolaget. Av döttrarna gifte sig »Lisa» 
med grosshandlaren C.A. Gowenius i Luleå och Amalia med förvalta
ren Harald Markström i Storfors. Mathilda blev sjukgymnast.

Hur gick det då för fostersonen Ernst August Tycko? Han ser ut 
a tt ha varit en äventyrlig person och gick tidigt till sjöss. Efter några 
år blev han styrman och dog i London 1898 under okända om stän
digheter.

Patron Clausén var inte den som drog sig för a tt ta på sig offent
liga uppdrag. Redan i unga år valdes han in i Piteå sockens kom m u
nalnämnd och det ledde så småningom till fler poster i styrelser och 
nämnder. Han blev snart ledamot av kyrko- och skolråd, bevillnings- 
beredningen, taxeringsnämnden och »pröfningsnämnden». A tt han 
hann med att leva ett normalt liv är ett under.

Det räckte inte heller med uppdrag på det lokala planet. Fram 
till 1906 satt han med i länets landsting, där han fanns med i skol
kom m ittén, inskrivningsnämnden för Norrbottens regemente och 
kommittén för tuberkulosens bekämpande mm. Det sistnämnda 
kanske inte var så underligt med tanke på att hans första hustru dö tt 
just i den sjukdomen.

På det ekonomiska planet var han först aktiv styrelsemedlem i 
Norrbottens Enskilda Bank och därefter i Hernösands Enskilda Bank. 
Slutligen blev han tillsammans med sin bror »Janne» direktör för 
bankens avdelningskontor i Piteå. Han satt också i direktionen för 
Piteå Hospital och Asyl under många år. För sina insatser blev han
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riddare av Vasaorden 1893. I dödsrunan över honom beskrivs han 
som »en spirituell och ytterst underhållande umgängesmänniska» 
samt »en man med ett go tt och ädelt hjärta», »öm make och god far». 
Han blev änkeman år 1900 och de sista åren av sitt liv levde han i 
stillsamhet på sin gård i ö jebyn. Under en lång tid tärdes han av mag- 
cancer och avled lugnt och stilla den 6 juni 1909, 65 år gammal. Det 
var på svenska flaggans dag, men många flaggor i pitebygden vajade 
på halv stång i stället för i topp.

Slutorden i A.R. Clauséns dödsruna får bli även mina slutord:
»Nu är han icke m er, m en hans minne skall lefva i vida kretsar.»

Förhoppningsvis har jag genom att skriva dessa rader hjälpt till att 
hålla minnet av grosshandlaren, disponenten, verksägaren, patronen 
och människan August Reinhold Clausén vid liv.

Källförteckning:
Husförhörslängder Piteå landsförsamling 
N orrbottensposten



BENGT »GOLDODIS» STEGGO
Same, uppväxt på fjällägenheten Labbas i Arjeplogs fjällvärld. Bor nu i Kungälv 
men har sitt hjärta kvar i Norrbotten. Skriver som hobby och har publicerat 
dikter och noveller i tidningar och tidskrifter. Skriver oftast om sin ursprungs- 
miljö och om samiska förhållanden.

LAPPMARKSTANKAR
Vi gick där i norr 
under gnistrande kvällar, 
när köldknäppar ljöd i vårt timrade hus. 
När norrskenet brann, 
och när stjärnornas mångfald 
på natthimlen gav oss sitt glimmande ljus. 
Vi gick över tunet 

från stuga till vedbod
i lappskor, som stoppats med värmande hö. 
Vi trampade stigen, 
som gick mellan husen.
Vi trampade fram  över knarrande snö.
Vi vandrade fram
över lappländska myrar,
när myggsvärmen stod som en levande sky.
Vi hoppade fram
ifrån tuva till tuva
för att inte gå ner oss i myrlandets dy.
Vi rodde med båt 
över spegelblankt vatten, 
när storlommens sång var en klagande ton. 
Vi kunde ibland 

just när skymningen föll, 
se nattugglan där på sin upphöjda tron.
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Vi badade näck
under solvarma dagar,
där fjällbäcken hade sitt lugnaste sel.
Vi fiskade harr
och vi fångade röding
och i ottan vi hörde på orrarnas spel.
Vi tände en eld 
och vi redde vår mat.
Vi somnade go tt vid en skyddande sten.
När morgonen kom,
var vi frusna och stela,
men vid elden vi gned våra domnade ben.
Däruppe i norr 
har vi levt våra dagar
och lärt oss en del om det liv, som där rår.
Ibland har vi tänkt,
att vårt liv är förgäves;
man ska leva på det sätt man i städerna får.
Men aldrig vi tro tt,
hur än känslorna sviktat,
att därborta förändras vårt liv till nåt gott.
Hur m ycket än södern lockande bett oss:
ingen varaktig lycka där någon har få tt.

Vid Skaule sommarviste, Arjeplog. T.v. Gottfrid Andersson, Krama. 
Foto: Sune Marklund.
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ANNA-STINA

Kaises snö
hinner inte smälta,
och jorden kommer att stå kvar
den dag,
jag möter Stina,
min Anna-Stina
på andra sidan fjällmassivet.
Vi skulle m ötts igår,
men andra ting
har annan sak att säga.
Nu får vi se varandra då,
när norrskens himlen är som störst,
och ripor samlas i min skog
och låter ljuda runt omkring sig.
Du, Stina,
min Anna-Stina;
Kaises snö må smälta, 
och jorden den må vända sig, 
men du och jag 
vi har varandra.

BRAND OMBORD
När min
utombordare brann, 
hjälpte inte 
ös karet.
Nu gäller här 
att kuta! 
sa min kamrat.
Jasså ? Har du 
pontoner 
under fotterna?
Ja, nästan.
Nästan hjälper inte. 
Allt eller inget 
ska det vara.
Du har då väldigt 
stora fordringar du, 
sa min kompis 
och stack.
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INGELA BERGM AN
Född och uppvuxen i Piteå.-Doktorand vid institutionen fö r  arkeologi i Umeå. 
Avhandlingsarbetet omfattar förhistoriska jagar- och fångstsamhällen i övre 
Norrland, med inriktning på området vid Skellefteälv ens övre delar. I  arbetet 
med pitebygdens förhistoria förenas forskning med intresset för hembygden.

STENÅLDER I PITEBYGDEN 
Inledning
Åren 1828—1830 företog prästen Nils Johan Ekdahl resor i Norrland 
vilka 1830 sammanställdes i en reseberättelse. Under rubriken 
»Antiqvariska anteckningar från Piteå» finner vi den äldsta förteck
ningen över Pitebygdens fornlämningar. U tforskandet av bygdens 
förhistoria har alltsedan Ekdahls dagar i huvudsak bedrivits av ama
törforskare. Till de mer besjälade »fomforskarna» hör Conrad Sjö- 
stedt, brandchef i Piteå och tillika riksantikvariens ombud. I en 
berättelse till riksantikvarien beskriver Sjöstedt 1924 utvecklingen 
inom Pitebygdens fornforskning:

»För b lo tt e tt 20-tal år sedan benämndes den person, som sysslade med 
dylika ting, på ortens bondm ål 'svållkall’ = svammelgubbe, och hans y ttran 
de i saken stämplades såsom ovederhäftigt prat, som ingen gärna ville sätta 
tro till. De senaste årens intressanta fornfynd och därav föranledda fynd
ersättningar, tidningspressens- och hembygdsföreningarnas upplysnings
verksam het, har dock öppnat ögonen på vår i detta  avseende efterblivna 
befolkning, så a tt forskningsintresset i nuvarande stund kan få anses vara 
fullt u t lika gott här som i någon annan ort i landet.»

Intresset för fornforskning har kanske aldrig varit så stort som under 
1900-talets förra del. En rad fynd inrapporterades till Statens Histo
riska Museum och N orrbottens Museum. Många av föremålen på
träffades i åkrar i samband med plöjning. Fyndmängden hänger till 
en del samman med dåtidens jordbruksteknik — vid plöjning med 
häst kunde föremålen lätt uppmärksammas.

Den arkeologiska verksamheten i Pitebygden har under de 
senaste 40 åren varit sporadisk. E tt fåtal arkeologiska utgrävningar 
har utförts av vilka undersökningarna vid Kyrkbyn (1969—1973) är 
de mest kända. Sammanfattningsvis kan det konstateras a tt det för
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historiska materialet från Pite nedre älvdal är fragmentariskt och 
ofullständigt i avsaknaden av systematisk arkeologisk verksamhet. 
Trots detta uppvisar de befintliga fynden och fomlämningarna e tt 
mönster som gör det möjligt a tt skissera utvecklingen från omkring 
4 000 f 0 fram till medeltid. I föreliggande uppsats presenteras den 
äldsta perioden — stenåldern.
De äldsta spåren
De hittills äldsta kända lämningarna efter människor har i Sverige 
påträffats i Skåne och fynden dateras till ca 9 000 f 0. I Norrland 
uppträder människan nära 3 000 år senare, då inlandsisen dragit sig 
tillbaka. Vi finner boplatslämningar vid de stora inlandssjöarna och 
vid forntida havsvikar. Vid Garaselet, Jöm s sn, i V ästerbotten på
träffades i samband med utgrävning lämningarna efter eldstäder till
sammans med enkla stenredskap. Fyndet är det hittills äldsta i övre 
Norrland med en datering till 6 000 f 0. Redskap liknande dem från 
Garaselet förekommer glest spridda över stora delar av Norrland, 
men har ännu inte påträffats i Pitebygden.

Något längre fram i tiden, omkr. 4 000—3 500 f 0, blir de norr
ländska fynden rikligare. Västerbotten kan uppvisa e tt stort antal 
boplatser vilka härrör från denna tid. Flertalet har ursprungligen 
varit belägna vid havsvikar, men genom landhöjningen har landskapet 
förändrats så att de nu påträffas i helt andra miljöer långt från när
maste havsstrand. Den kanske mest kända boplatsen är belägen vid 
Lundfors, Skellefteå sn. Här framkom vid utgrävning e tt rikt fynd
material, bl a skrapor, knivar och borrar tillverkade i kvarts, till
sammans med skifferredskap som pil- och spjutspetsar, yxor och 
mejslar. Fynden av brända benbitar avslöjar en förhistorisk meny där 
säl dominerar, åtföljd av älg, bäver, mård och hare. Bland fiskbenen 
återfinns ben av abborre, gädda och braxen.

De mänga kvartsföremålen tillsammans med redskap i skiffer är 
karaktäristiska för den tidiga stenåldern i Norrland och vanligt före
kommande. I Pitebygden finns flera lösfynd, dvs fynd utan samband 
med boplats, grav eller annan fast fomlämning. Boplatsfynden är 
däremot sparsamma och uppgår till e tt 10-tal registrerade fyndplat
ser. Gravar saknas helt under hela stenåldersperioden.
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Boplatsen vid Åträsk
Vid Åträsk, Piteå lfs, undersöktes 1966 en fyndplats som genom 
fynden grovt kan dateras till tiden 3 500—2 500 f 0. Lokalen är 
belägen på en sandplatå vid Åträskets sydöstra strand strax norr om

Fig. 1.
Kartan visar läget fö r  boplatsen vid Åträsk •  samt lösfynd av en yxa i skiffer
bergart A Skrafferad yta markerar gränsen fö r  6 O-meters kurvan över nuvarande 
vattennivå.

sjöns utflöde. Boplatsen har varit belägen ca 10 km från den havsvik 
som då gick in m ot nuvarande Y ttersta by (Fig. 1).

Bland fynden märks skrapor, pilspetsar samt avslag, dvs det avfall 
som bildas vid tillverkningen av stenredskap. Råmaterialet utgörs 
främst av kvarts, men skiffer och flinta har också påträffats. 
Liksom på de flesta andra stenåldersboplatser framkom även brän
da benbitar och skörbränd sten. Av fyndens spridning att döma har 
boplatsen haft
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en ungefärlig sträckning av 30 x 70 m längs stranden. Fynden anger 
vidare vilka aktiviteter som försiggått på platsen; Avslagsmaterialet 
säger oss att redskapen åtminstone delvis förfärdigats på platsen. 
Däremot har råmaterialet medtagits från någon annan lokal eftersom 
det inte förekommer naturligt i boplatsens närhet. Med iijälp av 
iakttagbara bruksskador kan vi sluta oss till a tt skraporna använts 
vid bearbetning av hårda material som t ex trä, ben och horn. Före
komsten av pilspetsar anger att jak t ingått som en del i resursutnytt
jandet. Sannolikt har fisket haft stor betydelse — därom vittnar bo
platsens läge. Den relativt rikliga mängden skörbränd sten utgör 
lämningarna efter eldstäder och tillsammans med de brända benfrag
m enten tyder detta på a tt födan tillreddes på boplatsen.

Genom den samlade kunskap vi äger om förhistoriska samhällen 
i övre Norrland, kan Åträskboplatsen sättas in i e tt sammanhang. 
Jak t och fiske har utgjort de viktigaste näringsfången, sannolikt med 
insamling av bär och ätliga växter som komplement. Födoresurserna 
har utnyttjats säsongvis och människorna har förflyttat sig mellan 
ett antal boplatser i ett cykliskt förlopp. Boplatsen vid Åträsk har 
utgjort en länk i en sådan kedja. I närheten av boplatser av samma 
typ som den vid Åträsk återfinns ofta e tt antal mindre fyndplatser. 
Dessa tillfälliga uppehållsplatser kan vara fiskeplatser, jakt- eller slakt
platser, kvarts- eller kvartsitbrott, dit någon eller några av gruppens 
medlemmar sökt sig under en kortare expedition.

Fyndplatser liknande Åträskboplatsen har påträffats vid Bänker- 
träsk, Koler, drygt 20 km nordväst från Åträsk, samt på Djuresheden, 
Älvsby sn. De senare är belägna vid Piteälven på en nivå av 60—70 
m ö h och har sannolikt varit strandbundna boplatser vid en forntida 
havsvik.

De lösfynd som kan dateras till »Åträsktid» uppgår till 13 före
mål, de flesta i skifferbergarter (tabell 1). Yxor och mejslar dom i
nerar — antingen tvär- eller håleggade, eller med triangulärt tvärsnitt 
(Fig. 2). Två skifferdolkar är typiska för tiden omkr 3 000 f 0. 
Liknande dolkar är vanliga i Ångermanland, de förekommer som 
spridda fynd längre norrut för a tt återigen bli vanligare i norra 
Finland (Fig. 3).
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Fig. 2.
Håleggad mejsel (Arnemark) samt tväreggad yxa (fyndort osäker). 
F oto: Peter Åström/Piteå Museum.

Fig. 3.
Skifferdolk med djurhuvudformad 
skaft än de (Nygård).
Skiss:I Bergman.



Tabell l. Lösfynd med preliminär datering till tiden 3 500 - 2 500 f 0.
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Fyndort socken fynd antal

Arnemark Piteå lfs håleggad skiffermejsel 1
Biåsmark Hortlax sn spjutspets m tånge 1
Brattknabben Piteå lfs skifferyxa 1
Bredsel Älvsby sn håleggad skiffermejsel 1
Brännträsk Piteå lfs sten m dubbelkeniskt hål 1
Finnäset Älvsby sn håleggad skiffermejsel 1
Holmsel Älvsby sn tväreggad skifferyxa 1 

skifferyxa m slipad egg 1
Nygård Älvsby sn dolk m djurhuvudf. skaft 1
Sj u Ismark Norrfjärdens sn sten m dubbelkoniskt hål 1
Storfors Älvsby sn håleggad skiffermejsel 1
Timfors Älvsby sn yxa m triang. tvärsnitt 1
Åkerselet Älvsby sn skifferdolk 1

s: a 13

Bebyggelsen växer fram
Under den närmast efterföljande perioden (ca 2 500—2 000 f 0) 
blir spåren tydligare. Boplatsfynd saknas i det närmaste helt i Pite
bygden, men i stället blir lösfynden rikligare och de uppvisar e tt 
tydligt mönster.

I V ästerbotten finns betydligt fler boplatsfynd av vilka det mest 
kända gjordes vid Bjurselet, Byske sn. Boplatsen, som är belägen vid 
By ske älv ca 50 m ö h, är intressant ur flera aspekter. Här har totalt 
175 flintyxor framkommit vid olika tillfällen. Den stora mängden 
yxor är anmärkningsvärd och dessutom är yxorna tillverkade i e tt 
material som närmast finns att häm ta i sydligaste Sverige. Vid de 
arkeologiska undersökningarna framkom ett flertal skifferredskap 
(pil- och spjutspetsar, yxor och s k nordbottniska redskap) tillsam
mans med föremål av kvarts och kvartsit. På boplatsen påträffades 
även keramik, vilket är m ycket ovanligt för det norrländska kustom 
rådet. Det mest sensationella med Bjurseletboplatsen är dock a tt be
folkningen odlat korn och hållit tamboskap (nötkreatur och får och/ 
eller getter). De äldsta spåren efter jordbruk och boskapsskötsel i 
övre Norrland kan därmed beläggas! Av benmaterialet a tt döma har 
jak t och fiske fortfarande haft störst betydelse. Liksom vid Lundfors 
dominerar ben av säl.



Tabell 2. Fynd med preliminär datering till tiden 2 500 - 2 000 f 0.

97

Fyndort socken fynd antal

Alterdalen Norrfjärdens sn nordbottn. redskap 2
Arnemark' Piteå lfs nordbottn. redskap 

tjocknackig flintyxa
1
1

Bodbäcken
Erik-Jansa-

Älvsby sn nordbottn. redskap 1

Bodmyrtjärn Hortlax sn nordbottn. redskap 1
Finnforsträsk Älvsby sn spjutspets m tånge 1
Grannäs Piteå lfs klubba m skaftränna
Grundvattnet Älvsby s<n skifferdolk 1
Hemmingsmark Hortlax sn nordbottn. redskap 

håleggad yxa
1
1

Johannedal Älvsby sn nordbottn. redskap 1
Kallbäcken Norrfjärdens sn nordbottn. redskap 1
Kallfors Hortlax sn nordbottn. redskap 1
Lillpite Piteå lfs dubbeleggad yxa 1
Nystrand Älvsby sn nordbottn. redskap 1
Svensbyn Piteå lfs båtyxa 1
Älvsbyn Älvsby sn dubbeleggad yxa 1
Övre Tväråse1 Älvsby sn nordbottn. redskap 1

s: a 21

Boplatsen vid Kallfors
Vid Kallfors, Hortlax sn, har en boplats nyligen påträffats. Den är 
belägen på en sandplatå 50—60 m ö h, ca 200 m norr om Kallbäcken. 
Höjdnivån är densamma som vid Bjurselet. Kallforsboplatsen har 
emellertid inte varit föremål för någon utgrävning och fynden är få 
— ett nordbottniskt redskap, två bearbetade stycken i hälleflinta 
samt brända ben och skärvsten. Enligt uppgift skall även en skiffer
yxa ha(påträffats, men fyndet är nu förkommet. Boplatsen vid Kall
fors har legat i en svag sluttning vid den dåtida havsvikens västra 
strand. Strax söder om boplatsen bildade havet en liten vik där Kall
bäcken runnit ut. Närheten till havet tyder på a tt maritima resurser 
har haft en betydelsefull roll i ekonomin på samma sätt som vid 
Bjurselet.
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Liksom boplatsen vid Åträsk har Kallforsboplatsen utgjort en 
länk i en kedja av boplatser och uppehållsplatser. Lösfynd av ungefär 
samma ålder som fynden vid Kallfors har gjorts i platsens närhet. 
Lcsfynden förekommer i övrigt spridda över e tt stort område (tabell
2). Vanligast förekommande är de nordbottniska redskapen vilka i 
Piteå — inkl Älvsbyområdet uppgår till 12 registrerade fynd. Före- 
målstypen har fått sitt namn på grund av det begränsade spridnings
området. Fynden koncentrerar sig till övre Norrland, främst Svan- 
stein- och Lansjärvområdet i N orrbotten. Redskapen kan variera i 
längd från 20 till 50 cm. Också utseendet kan variera något men 
gemensamt för dem alla är den slipade eggen, ofta rundad till formen 
och med spetsovalt tvärsnitt (Fig. 4). De nordbottniska redskapens 
funktion är omtvistad. Förslag alltifrån skinnskrapa till isbill har 
framförts. Likaså ar dateringen föremål för diskussion. I V ästerbot
ten tycks fynden koncentrera sig till nivåer motsvarande Bjurselettid.

Vid tiden för bosättningen vid Kallfors uppträder nya redskaps- 
former i Norrland. Tjocknackiga flintyxor, båtyxor och dubbel- 
eggade yxor har sina resp ursprungsområden i Syd- och Mellan- 
Sverige, där de är tämligen vanliga. I Norrland är fynden däremot 
sparsamma och uppträder endast i kusttrakterna.

Den tjocknackiga flintyxan är flat och jäm ntjock u t m ot den 
tvärt avslutade nacken. Yxan har rak egg och är vanligtvis ca 20 cm 
lång (Fig. 4). Redskapet har använts för bearbetning av trä. T jock
nackiga yxor har i Norrland påträffats på ett 10-tal platser. Enligt 
uppgift skall en yxa ha påträffats i Arnemark, Piteå lfs.

Båtyxorna är än mer sällsynta och i N orrbotten kända i två 
exemplar av vilka det ena härrör från Svensbyn, Piteå lfs. Yxorna 
har e tt mycket karaktäristiskt utseende — de är slipade, svagt u t
svängda m ot egg resp nacke och med skafthål.

De dubbeleggade yxorna, slutligen, är också de sällsynta fynd i 
Norrland. I Pitebygden finns två registrerade fynd, från Lillpite, 
Piteå lfs, samt från Älvsbyn. Yxorna är vanligen tillverkade i en 
porfyrisk bergart. De är slipade och har liksom båtyxom a e tt skaft
hål (Fig. 5).
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Fig. 4.
Nordbottniskt redskap (Arnemark) samt tjocknackig flin tyxa (fyndort okänd). 
Foto: Peter Åström /Piteå Museum. Teckning: Helen Haglund.

Varken båtyxor eller dubbeleggade yxor har använts som arbets
redskap. De har främst fungerat som statussymboler. Samtliga tre 
yxtyper förknippas i sina ursprungsområden med jordbrukande 
och boskapsskötande befolkningsgrupper. Fyndplatserna i Pite nedre 
älvdal antyder e tt u tnyttjande av havets tillgångar, samtidigt som 
fynden koncentrerar sig till områden som idag är bördiga jordbruks
marker — Arnemark, Biåsmark, Hemmingsmark, Lillpite (Fig. 6). Vid
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Fr.v.: dubbeleggad yxa, miniatyr, samt enkel skafthålsyxa (fyndorter okända). 
Teckning: Helen Haglund.

tiden omkr 2 000 f 0 hade delar av dessa odlingsbara m arker fri
lagts genom landhöjningen. Det är fullt möjligt att jordbruk och 
boskapsskötsel bedrivits som binäringar till jak t och fiske på m ot
svarande sätt som vid Bjurselet i Västerbotten.

Under stenålderns avslutande skede befästs »jordbruksbygderna» 
ytterligare, bl a genom fynden av enkla skafthålsyxor(Fig. 6). Yx- 
typen, som är av sydskandinaviskt ursprung, har till skillnad från båt
yxor och dubbeleggade yxor varit utpräglade arbetsredskap som med 
fördel kunnat användas vid trädfällning och klyvning av trä (Fig. 5). 
Totalt har 5 skafthålsyxor påträffats i Piteå—Älvsbyområdet (tabell
3).



Förteckning över fyndplatser

1. Holmsel 23. Alterdalen
2. Holmsel 24. Alterdalen
3. Grundvattnet 25. Arnemark
4. Storfors 26. Arnemark
5. Bredsel 27. Arnemark
6. Åkersel 28. Brattknabben
7. Timfors 29. Åträsk
8. Finnäset 30. Lillpite
9. Övre Tväråse1 31. Lillpite
10. Nystrand 32. Piteå stad
11. Nygård 33. Bergsviken
12. Johannedal 34. Svensbyn
13. Älvsbyn 35. Biåsmark
14. Älvsbyn 36. Biåsmark
15. Bodbäcken 37. Biåsmark
16. Djuresheden 38. Kallfors
17. Djuresheden 39. Hemmingsmark
18. Djuresheden 40. Hemmingsmark
19. Sjulsmark 41. Erik-Jansa-Bodmyrtj ärn
20. Sjulsmark 42. Grannäs, Teuger
21. Brännträsk 43. Bänkerträsk
22. Alterdalen

Fig. 6.
Karta över fyndplatser inom Piteå och Älvsby kommuner.
★ = boplatsfynd
•  = lösfynd



Tabell 3. Fynd med preliminär datering till tiden 2 000 - 1 500 f 0, 

Fyndort socken fynd antal
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Bergsviken
Biåsmark

Grisberget
Lillpite
Sjuismark
Älvsbyn

Hortlax sn 
Hortlax sn

Piteå stad 
Piteå lfs 
Norrfjärdens sn 
Älvsby sn

enkel skafthålsyxa 
konvex flintskrapa 
spjutspets i skiffer 
enkel skafthålsyxa 
enkel skafthålsyxa 
enkel skafthålsyxa 
flat skafthålsyxa

Sammanfattning
Med de fynd som hittills påträffats kan vi följa Pitebygdens förhisto
ria drygt 5 000 år tillbaka. Vi finner de äldsta spåren vid de forntida 
havsvikarna, där människorna slagit sig ned för längre eller kortare 
tid. Många fynd påträffas i Älvsbyområdet som vid tiden omkr. 
3 500 f 0 utgjorde den inre delen av en djup havsvik.

I tak t med landhöjningen förändrades landskapet. Människorna 
anpassade sig följsamt till de nya förhållandena.Vissa områden tycks 
ha utövat en särskild dragningskraft och här finner vi koncentrationer 
av fynd från olika perioder (Fig. 6).

Med de sydskandinaviska inslagen följer ingen dramatisk föränd
ring i spridningsbilden. Fynden uppträder i samma områden som 
tidigare. Äldre forskning har gärna sett en autom atik i förhållandet 
redskapstyp—befolkningsgrupp och därför har fynden av sydskandi
naviska föremål i övre Norrland tolkats som tecken på en invandring 
söderifrån. Genom paralleller med nu levande jägar- fiskarsamhällen 
vet vi att handels- och utbytesförbindelser kan sträcka sig över be
tydande områden. Den norrländska befolkningen kan ha förvärvat 
sina yxor genom nära förbindelser med andra kulturgrupper. Även
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kunskapen om odling och boskapsskötsel kan ha följt samma vägar. 
Möjligheten av nya befolkningsinslag kan dock inte helt uteslutas. 
Trots att forskningsläget idag är sådant a tt vi inte med säkerhet kan 
avgöra vilken förklaring som ligger närmast sanningen, kan vi kon
statera att det finns all anledning a tt i övre Norrland se en självstän
dig utveckling med kontinuitet över hela stenåldern och in i den näst- 
följande perioden — bronsåldern.

För den intresserade rekom m enderas:

Baudou, E. & Selinge, K —G. Vasternorrlands förhistoria. Motala. 1977. 
Broadbent, N. Skelleftebygdens historia del 3. Den förhistoriska utvecklingen 

under 7 000 år. Uppsala. 1982.
Populär arkeologi, årg 4 Nr 2 1986. Arkeologi i Norrland.



104

INGEGERD WESTERLUND
Född i Bergsviken m itt i 40-talet. Har släktforskning som hobby sedan slutet av 
60-talet och detta har på senare år utvidgats att gälla även annan hembygds- 
forskning. Är med i en grupp som dokumenterar pitemålet och är även medlem 
i Piteå For skar förening.

POSTEN 350 ÄR
År 1636 kom den postordning som blev grundläggande för postväsen
det i vårt land. Där säger § 1 i fri översättning till nutidssvenska unge
fär :

»För varannan eller var tredje mil efter färdvägen skall en edsvuren bonde 
eller postiljon som är läs- och skrivkunnig tillsättas. Han måste ha två 
drängar till hjälp. Så snart han hör den komm ande posten blåsa i hornet 
göra sig beredd a tt föra dennes post vidare, dag och natt oavsett väder.»

I § 2 heter d e t:
»Den springande postdrängen har två tim m ar på sig för varje mil a tt springa. 
Den som håller på längre tid blir avsatt och blir straffad med åtta  dagar 
vatten och bröd.»

14 dagar för e tt brev mellan Stockholm och Piteå
Posten norrut från Stockholm avgick varje måndag kl 18.00. År 
1648 tog det 14 dagar för e tt brev mellan Stockholm och Piteå. 
Samtliga brev åsattes ett nummer från ett till och med den siffra som 
motsvarade antalet brev i försändelsen. D etta kallades kartering. 
Försändelsen åtföljdes av en brevkarta där samtliga försändelser var 
upptagna med nummer. När försändelsen kom till postförvaltaren 
granskade han breven m ot brevkartan och när den befanns vara riktig 
sattes den upp på postkontorets anslagstavla. Där satt den till allmän 
beskådan under en veckas tid.

Eftersom breven inte bars ut fick befolkningen själv ta reda på 
om de hade brev att häm ta. De brev som inte hämtades i tid anteck
nades på en ny lista, »den överblivna kartan». Därifrån har vi fått vårt 
u ttryck »komma på överblivna kartan» om t ex ungmör.
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10-öres frimärke, poststämplat 
Piteå 1/9 1909.
I  Piteå Museums samlingar.

i

Frimärken
När frimärken infördes den 1 juli 1855 upphörde kartering och brev
kartor för vanliga brev.

Åren 1621—1666 låg ju  staden i ö jebyn, men efter branden sist
nämnda år flyttades den till Häggholmen, dvs där centrum ligger 
i dag. Också posthuset flyttades till »Nystaden», som Häggholmen 
började kallas. Men öjebyn var ingalunda ur spelet. Den tidens verk
liga centrum, nämligen kyrkan, hade klarat branden ganska bra och 
snart växte det upp ny bebyggelse kring den. Landsvägen och därmed 
»postvägen» gick över Bergsviken—öjebyn. Den extra kroken in till 
Nystaden slopades, så i slutet av 1600-talet flyttades postkontoret 
tillbaka till ö jebyn. En postdräng skötte postgången mellan gamla 
staden och Nystaden. Först 1722 flyttades postkontoret definitivt 
till Nystaden.
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Posthuset i den f.d . Flickskolan vid Rådhustorget ca 1910. Vykort från Hildur 
Marklunds förlag, Piteå.

Postmästarna
Uppgifter om postmästarna på 1600-talet var m ycket sparsamma och 
av den orsaken råder det en viss tvekan om några namn. Följande 
finns emellertid nämnda i räkenskaper och andra handlingar och får 
därmed anses vara korrekta.

Årtal inom parentes anger tjänstgöringsår.
1. Erich Mickelsson (— 1634)
2. Jöran Henriksson (1644—1647)
3. Johan Olofsson Grundel (1648—1650)
4. Erich Mickelsson (1651)
5. Ludvig Jöransson (1652— )
6. Hans Larsson-Berg (1674—1689). Han dog i september 1689. 

Om honom sägs det a tt han var mycket försumlig, hade ingen 
häst utan en liten gosse som bar posten. På somrarna var han 
sällan på postkontoret utan i skärgården för a tt fiska. Han var
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»Förändringsritning öfver f.d . Flickskolan i Piteå» av Viktor Åström 1907, som 
visar ombyggnaden till postkontor. Kopia i Piteå Museums arkiv.
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Posthusens läge
För gamla staden är inget känt om posthusens läge. För Nystaden finns uppgifter härom först från år 1777.

A År 1777 blev rådman Johan Petter Wikberg postmästare. Hans bostadshus söm tillika blev posthus, låg på 
Aronsgatan 13 (ungefär motsvarande nuvarande »Nästan Nytt»). Wikberg avled 1807, men postkontoret 
fanns kvar på samma tom t till 1826.

B. 1827 återfinns postkontoret på Storgatan 48 (östligaste delen av nuvarande Domus).
C 1857 var postkontoret beläget på Storgatan 49 (dagens KC).
D Ca 1895 flyttades postkontoret till Storgatan 35 (dagens JCC).
E Ca 1905 bar det iväg en bit västerut igen till Storgatan 41 (del av huset där Bloms Mode är idag).
F Ca 1910 finner vi postkontoret vid torget (där Gardin tjänst och Hanséns finns idag).
G 1934 återfinns postkontoret på Storgatan 50 (Ekbergs konditori).
H  1960 flyttades postkontoret till Uddmansgatan 4, sitt nuvarande läge.
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gift med CatharinaJohansdotter. De hade en son, Lars Berg, 
som hade upptagits som faderns efterträdare, men han var inte 
så skicklig så man kunde inte anförtro honom sysslan. I stället 
blev det änkan

7. Catharina Johansdotter (1689-169 1). Hon var varken läs- eller 
skrivkunnig. Dog den 15 april 1691.

8. Lars Christiersson-Fabritius (1691-1696). Stadsnotarie, rådman. 
Han dog den 4 dec 1739. Var gift med Brita, d 1 juni 1735. De 
hade bl a en son Johan.

9. Michael Tåman (1695-1697). Han var tullnär och som sådan 
kunde han inte följa med när posten flyttade tillbaka till ö jebyn. 
Han var inblandad i en rättegång angående öppnandet av brev.

10. Anders Höglander (1697—1719), död 12 dec 1719, var gift med
11. Elisabeth Winblad von Walter (1720—1722) som i egenskap av 

den fattiga änkan fick tjänsten efter sin man. Hon gifte om sig 
1721 med sedermera länsmannen Petter Hamberg. Postinspektö
ren föreslog att tjänsten skulle överföras på mannen »eftersom 
vid alla tillfällen nödigt är en mansperson vid postens förvalt
ning». När postkontoret åter skulle flytta till Nystaden erbjöds 
Elisabeth flytta dit och behålla tjänsten. Hon var inte intresserad 
och svarade bl a att det fanns inga rum i Nystaden.

12. Erik Swedman (1723—1738). Han dog den 23 jan 1738. Han 
hade varit proviantskrivare vid Kungl. Majt:s silververk i Lule 
lappmark 1696, stadskassör i Piteå 1707, notarie 1715 och råd
man 1720. Gift med Catharina Bredenberg, f 26 nov 1696 i 
Köping. Barn bl a Johan  och Nils.

13 .Johan Eriksson Swedman (1738—1761) son till föregående, 
född 1704, död 1761. Hade tidigare varit mönsterskrivare vid 
Västerbottens Regemente och extra tullskrivare. Inkomsterna 
från dessa två befattningar var otillräckliga för a tt försörja e tt 
hushåll på sex personer.

14 .Johan Christian Swedman (1761—1776), son till föregående. 
Född ca 1736, död 1784. Han blev 1775

»ursinnig, av svår yrsel betagen och till sysslan alldeles oskicklig» 
och sattes under bevakning.
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15. Johan Petter Wikberg (1777-180 7), f 1746, d 1812. Rådman, 
gift med Brita Engman, f 1744, d 1825. D ottern Sara Catharina 
gifte sig 1808 med faderns efterträdare.

16. Nils Brodin (1807—1825), f 1783, son till apotekaren i Piteå 
Jonas Brodin och dennes hustru Margareta Clausén. Han var 
också apotekare, dog 1825. Hustrun erhöll änkepension, men 
när hon efter svärfaderns död ärvde apoteket uppstod fråga om 
pensionens indragande. Barn bl a Brita Margareta, f 1812 och 
Johanna Erika, f 1817.

17. Axel Fabian Tinnerholm (1826—1856) var ofta tjänstledig långa 
tider för enskilda angelägenheter eller sjukdom. Sysslan sköttes 
då av Jacob Wilhelm Boström.

18. Fredrik Gustaf Clementeoff (18 57-188 9), f 1800, d 1889. 
Tidigare kapten vid Västerbottens Regemente. Gift 1832 med 
Helena Catharina Dahl, dotter till häradshövdingen Zackarias 
Dahl och dennes hustru Johanna Elisabeth Brusin. De hade fem 
döttrar.

19. Eugene Sodenstierna (1889—1900) var t f  postmästare i Luleå 
åren 1893—1900 och tjänsten i Piteå uppehölls då av Axel 
Häggbom.

Källor:
E Grape: »Postkontor och Postmästare».
B Stecksén: »Piteå Stads 300-års jubileum». 
S Nilebrant: »Svenska brev».
Postkontorets i Piteå jubileum sutställning.

1
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TAGE LINDBERG
Kom till Piteå 1966. F.d. postmästare i staden. Har arbetat på många platser 
under sitt yrkesliv och har alltid försökt sätta sig in i de olika orternas historia, 
så även Piteås. Här berättas om en märkesman inom Posten, en som ända in på 
1900-talet varit levande i pitebornas minnen.

EN MILITÄR SOM POSTMÄSTARE
En av de färgstarkaste av alla postmästare, som tjänstgjort i Piteå 
stad, var Fredrik Gustaf Clementeoff (ordinarie postmästare 1857— 
1889). Han var född år 1800 och nära 89 år gammal vid sitt från- 
fälle. Ingen bestämd pensionsålder fanns på den tiden.

Postmästaren F.G. Clementeoff. 
Foto i Alfhild Axelssons port
rättsamling i Piteå Museums 
arkiv.
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C. härstammade från en rysk bojarsläkt, som bosatte sig i Finland 
på 1600-talet. Ätten- adlades 1680 och introducerades på Riddar
huset 1756. Fredrik Gustafs föräldrar flyttade över till Stockholm, 
där F.G. föddes 18/7 1800. Han inträdde 1816 på officersbanan, 
blev fänrik vid Västmanlands regemente 1824 och löjtnant vid Väs
terbottens regemente 1829. I denna befattning fungerade han som 
gränsbevaknings- och karantänofficer i Haparanda, vilket synbar
ligen inte gav full sysselsättning. Han var nämligen samtidigt tf  post
mästare i Haparanda 1829—1830. Han fortsatte att »extraknäcka» 
som tf postmästare på olika platser i N orrbotten, bl a i Piteå. 1841 
fick han kaptens avsked från det militära och kreerades till riddare 
av Svärdsorden. Han blev samma år fast anställd i Postverket, fort
farande som vikarie runt om i N orrbotten, oftast i Piteå. Här var 
ordinarie postmästaren tjänstledig långliga tider av olika anled
ningar. Först 1857 blev C. som sagt ordinarie postmästare i Piteå.

Clementeoff gifte sig 1832 med Helena Catharina Dahl, f 1803 
och dotter till häradshövdingen Zacharias Dahl, Piteå. Äktenskapet 
begåvades med fem döttrar men ingen son, vilket så småningom 
visade sig vara fatalt. Alla döttrarna hade fransk klingande namn, 
och fadern var noga med a tt namnen uttalades på franskt sätt. Den 
dotter, som var honom mest behjälplig i arbetet på hans ålders höst, 
hette Aurore. Denna »Åråår» var postkundernas favorit. C. var 
understundom ganska militärisk i sitt kundbem ötande. Många kände 
därför lättnad, när Aurore syntes i luckan.

Clementeoffs grav finns 30—40 m eter innanför nordvästra hörnet 
av kyrkogårdsstaketet. Gravstenen är lätt igenkännlig genom att den 
har formen av e tt kors.

Systemet att »göra» officerare till civila ämbetsmän, bl a post
mästare, hade införts av Carl XIV Johan  redan när denne var kron
prins. När den definitiva slutpunkten sattes för Napoleonkrigen 1815 
följde en lång fredsperiod i Europa. Var skulle man göra av alla över
taliga officerare? Carl XIV Johan  tyckte sig ha funnit rä tta  »greppet», 
när. han bl a gjorde dem till postmästare allt eftersom sådana tjänster 
blev lediga. Oscar I och Carl XV fortsatte i fars resp farfars fotspår. 
Den sistnämnde lär f ö ha y ttrat, att han skulle avskeda alla gamla 
orkeslösa och odugliga regementschefer, »postluckoma voro för dem 
mera passande platser än spetsen av regementet». Clementeoff hörde
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emellertid inte till den sortens avdankade officerare. Han var tvärtom 
en alert person med starka ambitioner att göra en bra insats inte 
bara i Postverket utan också på andra områden. Bl a blev han revisor 
i Sparbanken 1859 och styrelseledamot 1862, e tt uppdrag som han 
hade kvar ända tills han fyllt 75 år.

Hur kunde en f d officer så där utan vidare sköta en postmästar- 
tjänst? Svaret är, att Postverket var ganska okomplicerat på den 
tiden. Rörelsen inskränkte sig till postbehandling av vanliga och 
rekommenderade brev, assurerade försändelser, paket och tidningar. 
Postmästarens huvudsakliga syssla var att »sitta vid luckan» och ta 
em ot resp. lämna ut försändelserna. Postanvisningsrörelsen kom 
visserligen till 1866 men hade liten omfattning i Piteå. Man skickade 
hellre pengar i rek- eller assbrev. Först 1884 kom Postsparbanken till, 
men vid det laget hade Aurore sedan länge övertagit alla mera in
vecklade göromål från sin åldrige fader.

Ganska ofta förekom bråk och besvärligheter i fråga om själva 
postbefordran till och från Piteå. De s. k. postbönderna, som m ot 
skattefrihet sörjde för skjuts av post och postiljon, kunde ibland 
fallera med stora postförseningar som följd. Givetvis var sådant 
besvärligt för Clementeoff (och för Pite-borna förstås), men post
linjerna sorterade under postinspektorem a — en i Luleå och en i 
Umeå. Det ålåg dessa att med landshövdingens m akt och myndighet 
i ryggen föra försumliga postbönder in på den rätta stigen. Man kan 
på sätt och vis säga, a tt den svåraste delen av postarbetet, inte var 
postmästarens »bord».

Så tar jag mig friheten att återge en anekdot och två tidningsklipp 
ur skrifter av vår stads framstående historiker Alfhild Axelson 
(1893-1978).

I slutet av 1860-talet fick adliga fröknar genom beslut på högsta 
ort dela »fröken»-titeln med damer av borgerlig härkomst och det 
förtröt Clementeoff på det livligaste. En gång då han lämnade ut ett 
brev till en dylik fröken, som förr hade titulerats »mamsell», kunde 
han inte återhålla sin irritation. Då kom det med den sjungande 
finska brytningen försmädligt: »Fröken, fröken, här i stan finns inga 
andra fröknar än mina döttrar».
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Ur Norrbottens-Posten 22/7 1880:
»HEDERSBETYGELSE. Såsom på annat ställe är näm ndt, ingick kaptenen, 
riddaren och postm ästaren F.G. Clem enteoff i söndags i sitt åttiondeförsta 
år. För a tt hedra den åldrige, men dock ganska krye hedersmannen, hade 
stadens mera fram stående medlem mar under borgmästare Rutbäcks an
förande uppvaktat honom  vid middagstiden näm nde dag, vid hvilket till
fälle hr borgmästaren i få, m en väl valda ordalag tolkade den gärd af högakt
ning och lyckönskan, som med rä tta  tillkom m er en m an, hvilken pligttroget 
och väl under en ganska lång följd af år skött sina åligganden i statens tjenst. 
Talet efterföljdes af sången 'Integer v itae’, beledsagadt av lifliga lefverop.»
Ur samma tidning 9/1 1890:
»UTSLOCKNAD ADLIG ÄTT: Under nästlidet år, hafwa i Swerige fyra 
adliga ätter på manliga linien u td ö tt, bl.a. ätten Clem enteoff, adlad 1680 
och introducerad under n :r 1, 956 år 1 756 samt utslocknad med postm ästa
ren i Piteå, f.d. Kaptenen F.G. Clementeoff.»
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BO LINDHAMMAR
Född i Östersund 1930, studentexamen i Sollefteå, fil.mag. i Uppsala. Flyttade 
1967 till Pitea som adjunkt i svenska och engelska vid gymnasiet där. Tjänstledig 
sedan 1980 för tjänstgöring vid Piteå museum, där han huvudsakligen sysslar 
med lokalhistorisk forskning.

MÄNNISKORNA KRING RÄDHUSTORGET: 
Kyrkböckerna berättar
D e ll
Inledning
I Pitebygdens fornminnesförenings årsskrift 1885:1 har Åke Berg
gren skrivit uppsatsen Rådhustorget i Piteå. Han berättar där framför 
allt om fastigheterna kring torget och dess ägare. Han påpekar, att 
byggnaderna runt torget räknades i gamla tider som de förnämsta i 
staden. Härav följer naturligt nog, a tt ägarfamiljerna och deras hyres
gäster i sin tur åtnjöt motsvarande aktning. Även tjänstefolket torde 
ha fått sig en släng från denna statusslev. Torguppsatsen i 1986 års 
årsbok är tänkt som en uppföljning av Åke Berggrens »fastighetsupp- 
sats». Jag vill söka tränga in bakom de efter dåtidens smak nog så 
ståtliga husfasaderna och granska torget ur social synpunkt. Vi skall 
titta  på några statistiska uppgifter, söka den vanliga människan och 
ta fram några enskilda öden. För a tt begränsa källomfånget har 
främst kyrkans husförhörslängder använts. Kopior av dessa har väl
villigt ställts till förfogande av Piteå stadsförsamling. Av praktiska 
skäl har undersökningen fått om fatta »bara» sex årtionden, 1812— 
1871.

Granskningen av husförhörslängderna borde egentligen vara en 
tämligen enkel affär, sett ur läsbarhetssynpunkt. De är ju bara drygt 
hundra år, och vid denna tid använde man ungefär samma skrivstil 
som idag. Svårigheten ligger i tydligheten. Ofta nog är längden slar
vigt förd, med ytterst liten skrift. Än är det ändringar, än tillägg. 
Ibland är skriften numera praktiskt taget utplånad, bortnött. Vidare 
är prästens anteckningar nyckfullt och ofullständigt gjorda — långt 
ifrån våra dagars långt gångna krav på verkligt god ordning och reda.
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Lösningen på problemet har då helt enkelt blivit att göra bästa m öj
liga av en ibland svår situation. Förhoppningsvis kommer en del 
Pite-bor att återfinna sina förfäder fyra-fem släktled tillbaka. För den 
som önskar på ett lättvindigt sätt begagna sig av källorna finns nu
mera de sex årtiondenas husförhörslängder i »renskrift», alltså utskriv
na på skrivmaskin exakt efter originalet, i den utsträckning det nu 
varit möjligt a tt tyda dem. Vid tveksamhet e dyl har frågetecken eller 
punkter satts ut. Ibland, vid hela namn (ord) har dessutom tomrum 
lämnats för att lä tt möjliggöra ifyllnad av en skickligare skrifttolkare. 
Utskrifterna finns tillgängliga på museet.
1. YRKESGRUPPER
En av de första frågor man ställer sig när man tänker på människorna 
kring Rådhustorget är: vad var det för slags människor? Vilken syssel
sättning hade de? Svaret kan bara ges i form av yrkesuppgift, längre 
kommer vi inte — i varje fall inte med hjälp av bara kyrkböckerna. 
Men eftersom det sägs, a tt en människas yrke också präglar henne i 
övrigt låter vi oss nöja med kyrkböckernas—husförhörslängdemas 
korta men exakta yrkesangivelse. De tongivande »torgmänniskorna» 
var — som Åke Berggren berättat — ofta »betydande personer med 
vittförgrenade handelsrörelser och poster som rådmän i stadens 
styrelse». En sammanställning över Torgets yrkesutövare är mycket 
upplysande. I redovisningen nedan har medtagits de flesta av de i 
längderna upptagna, ordnade i fyra yrkesgrupper. Uppgift om antalet 
personer med just den befattningen redovisas i bilaga. För klarhetens 
skull skall här påpekas, att det här liksom i fortsättningen alltså rör 
sig om en sexdecenniersperiod och inte avser redovisning för e tt visst 
bestämt tillfälle!

Till grupp 1 har förts de som har e tt så kvalificerat yrke, a tt de 
torde vara ensamma om det i hela staden med omnejd (och inte bara 
på Torget), t ex landshövding. Grupp 2 utgörs av just Berggrens 
»betydande personer», fast måhända med vid tolkning av begreppet 
»betydande». De är allesammans på e tt eller annat sätt kvalificerat 
folk, med gedigen yrkesutbildning och med omgivningens respekt 
bakom sig, i varierande grad, typ bokhållare. De mindre kvalificera
de, typ betjänt, har förts till grupp 3 medan främst tjänstefolket,



118

alltså drängar och pigor, hamnat i grupp 4. Grupptillhörighetens 
korrekthet kan givetvis ifrågasättas i en del fall, men här har gjorts en 
subjektiv värdering med objektiv strävan. I enstaka fall, då veder
börande saknar yrkesbeteckning och i stället redovisas med en 
»kvalificerande titel», typ överstinna, har den beteckningen använts 
som »yrkestillhörighet».
Grupp 1 Grupp 2
k am m arrä t tsråd auditör hattm akare
landshövding avvi ttringsl an tm ät are hushållerska
landskamrer befallningsman häradshövding
överstelöjtnant bokhållare jungfru
överstinna borgare konsul

brukspatron källarmästare
collega scholae mamsell
demoiselle målare
doktor mästare
fröken rådman
färgare sjökapten (skeppare)
guldsmed skräddare
gördelmakare smed
handelsman styrm an
löjtnan tunderlöjtnant-fanjunkare furir

Grupp 3 Grupp 4
betjänt dräng (gosse)
bodsven förgångsgubbe
gesäll piga
sjöman
skrivare
tjänsteflicka
yngling

undan tagshjon

Rådhustorget om fattade kvarteren Ulfven 49 och 50, Stjernan 51, 
59 och 60, Wapen (senare Stadswapnet) 61, 62 och 63 samt slutligen 
Falcken (eller Falken) 75. Vissa tom ter slogs ihop, andra åter stycka
des upp i mindre. Här har dock allt tagits med för fullständig
hetens skull. Som varje Pite-bo lätt inser, utgjorde Torget långt in 
på 1800-talet (och i viss mån även 1900-talet) stadens centrum för 
administration och handel, tillika undervisning och rederiverksamhet. 
Nästan undantagslöst fanns affären—kontoret och bostaden i samma
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hus eller i dess omedelbara närhet. Detta var en praktisk nödvändig
het med hänsyn till dåtidens dåliga framkomlighet på gatorna under 
mörker och vid otjänlig väderlek. Rådhustorget och innevånarna vid 
detta bildade en värld för sig, »the upper ten» med ett m odernt u t
tryck. Naturligt nog blev följden också åtskilligt ingifte, vilket för
klarar den släktskap som än idag råder bland åtskilliga av stadens 
äldsta, mest kända familjer.

Några förklaringar till vissa yrken torde vara på sin plats. Kam
marrättsråd är en ledamot i kam m arrätten, vars uppgift främst är att 
behandla och avgöra besvär i skattemål. Landskamrern är en tjänste
man i länsstyrelsen närmast under landshövdingen. Som juridisk 
rådgivare åt högre militär chef, t ex en regementschef, fungerar 
auditören. Awittringslant mätaren skötte avvittringen, en lantmäteri- 
förrättning som skulle skilja kronans jord från de enskildas. Vad som 
idag kallas polismästare (polischef) motsvarades förr närmast av 
landsfiskal (länsman) eller ännu äldre, som här på 1800-talet, av be- 
fallningsman. Dagens kamrer har övertagit yrket från gårdagens bok
hållare. R ätt till titeln borgare hade egentligen bara de självständiga, 
näringsidkande männen, främst då köpmän och hantverkare.

Eftersom titeln (bruks-)patron ofta figurerar än idag vid samtal 
men endast m ycket få har mer än en dunkel aning om dess egentliga 
innebörd torde det vara befogat att tämligen utförligt förklara den 
och därigenom täcka e tt känt behov. Patron-titeln tillkom endast den 
store godsägare eller köpm an, som uppfyllde rä tt högt ställda krav på 
inte minst god ekonomi och mångårigt yrkeskunnande. Den var dess
utom en hederstitel. E tt förstadium eller nära nog liktydigt begrepp 
utgjorde förvärvandet av handlande-titeln. Alhild Axelson skriver i 
Så var det en gång i Piteå.

»Att etablera sig som egen 'patron’ var inte gjort i en handvändning, det 
skulle Anders nogsamt erfara. F.d. bruksbokhållaren P.O. Wallbom, som 
bodde granne med Lindgrens, hade lovat a tt ordna de sju intyg, som rådhus
rätten  fordrade för vinnande av stadshandelsrättigheter... Första handlingen 
som skulle företes i rä tten  var prästbeviset. Det präntades av stadskommi- 
nister A.A. Steckzén och lydde: Handelsbokhållaren Anders Jonsson Lund
berg är född den 27 april 1820, eger wälgrundad Christendom skunskap, 
förer en silla och ärbar wandel, begick H.H. Nattward sednast den 8 April 
d.å. och har haft Skyddskoppor. A ttesteras af Piteå Stad den 30 Jun i 1850. 
A.A. Steckzén Com minister loci.



120

Nummer 2 var e tt kv itto :T ill burskaps (=rättigheters; författarens anm) 
winnande här i Staden såsom Handlande har Handelsbokhållaren Anders 
Lundberg betalt Burgäld med Sex riksdaler 32 skillingar Banco, hwarå détta  
till bewis och quitto  meddelas. Piteå Stads Uppbörds Contor den 25 Jun i 
1850. J .  öhm an.

’I ofwannämnde ändamål, har Herr A. Lundberg betalt 1 Riksdaler 16 
Skillingar Banco qwitteras, dag som ovan N. ö h s te d t’.

T ill Piteå Stads Fattigcassa har Herr A. Lundberg betalt 1 Riksdaler 
16 skillingar Banco qwitteras ut supra C.A. Gowenius».

En borgensrevers: 'För betalningen af de Utskylder (=skulder; fö rfatta
rens anm) till Piteå Stad, som under de Sex första åren komm a a tt påföras 
Bokhållaren Anders Lundberg i egenskap af Handlande gå undertecknade, 
en för bägge och bägge för en, i borgen såsom för egen skuld; försäkras Piteå 
den 30 Ju n i 1850. A. Lindgren J .A . Engman (Sigill) (Sigill)’.

’A tt Handelsbokhållaren Anders Lundberg kan skrifwa, räkna quattuor 
species i enkla tal och bråk, samt föra Bok och räkning på det för Handel i 
almenhet öfliga (=vanliga.; författarens anm) sätt, betygar Piteå den 30 Jun i 
1850. A. Lindgren (Sigill)’.

’Med anledning af Wällofliga Magistratens Communications resolution 
(=beslut; författarens anm ), tecknad å Handelsbokhållaren Anders Lund
bergs ansökan a tt här i Staden winna burskap såsom Handlande, få wi här
medelst förklara, a tt något hinder från Handelsföreningens sida ingalunda 
derem ot m öter. Piteå den 3 Ju li 1850. På Handels Föreningens wägnar A.B. 
E din’.

På grund av dessa akters inlämnande kom i magistratens domboks 
protokoll för den 11 Augusti 1850 följande paragraf a tt införas:

Närvarande Borgmästare Baudin, 
Rådm ännen Falck och Svedberg. 

Som Handels Bokhållaren Anders Lundberg, genom de wid ansökningen 
fogade bewis styrkt, a tt han besitter de egenskaper och kunskapsm ått, som 
uti gällande Handelsordning äro stadgade såsom willkor för winnande af 
Handels R ätt i Stad, sam t jemwäl ställdt Borgen för Sex års Utskylder till 
Staden; altså och då Handels Föreningen ej haft något a tt m ot ansökan på
minna finner Magistraten skäligt bewilja bemälde Lundberg rättighet a tt 
idka Handel i denna Stad och i detta  Yrke winna Burskap, i hwilket afseen- 
de intyg skall för honom  utfärdas, sedan han aflaggt Tro-. Huldhets- samt 
Borgare Ed; åliggande Lundberg a tt inom en månad från det han börjar 
Yrket utöfw a, erlägga Stadgad Afgift till Handels Föreningens Cassa. S.D. 
Sedan Magistraten genom beslut denna dag bewiljat Handels Bokhållaren 
Anders Lundberg rättighet a tt här i Staden idka Handel och a tt derå winna 
Burskap, fick nu Lundberg med Finger å den Heliga Skrift aflägga Tro-. 
Huldhets- samt Borgare Ed deröfwer bewis meddelas. S.D. MAGISTRATEN 
uti Sjö- och Stapelstaden PITEÅ gör weterligt, a tt som Anders Lundberg, 
efter a tt hafwa genom företedda bewis sty rk t, a tt han uppnådt myndig 
ålder, är wälfrägdad och ordenteligen begagnar Nådemedlen samt innehaf- 
wer stadgade kunskapsm ått äfwensom wisat a tt han utlaggt stadgade afgif- 
ter och stäldt wederhäftig Borgen för sex års Utskylder till Staden, blifwit



121

genomBeslut denna dag berättigad till Handels idkande och a tt såsom Hand
lande winna Burskap i Staden; alltså och då Lundberg jemwäl aflaggdt Tro-, 
Huldhets- och Borgare Ed aktar Magistraten skäligt genom detta  öppna Bref 
tillerkänna honom Anders Lundberg Burskap och Borgare R ätt såsom Hand
lande i Staden, derwid han eger tillgodonjuta de Rättigheter, som bestäm
mas i Handels Ordning af den 2 December 1846, em ot det a tt han fullgör 
motswarande skyldigheter. Till y tterm era wisso warder detta  Burbref 
egenhändigt underskrifwet samt med Stadens insegel bekräftadt. Piteå 
Rådhus den 3. Julii 1850.»

En akademiskt skolad lärare vid trivialskola kallades collega scholae 
och har sin motsvarighet närmast i dagens adjunkter och lektorer.
— Demoiselle, mamsell, fröken och jungfru betecknade alla en ogift 
dam. Mer därom längre fram. —Gelbgjutaren var en hantverkare som 
tillverkade mindre föremål av mässing eller liknande legeringar, exem
pelvis spännen, knappar och beslag. Ibland sammanföll hans verksam
het med gördelmakarens. — Domaren tillika ordföranden vid en 
tingsrätt kallades fram till 1971 häradshövding och heter nu lagman.

E tt rike kan låta sig representeras på mindre orter i utlandet av 
en betrodd medborgare i det landet, en konsul (eller vice konsul) 
som dock endast sköter mindre betydande ärenden och därför inte 
åtnjuter diplomatisk status. — Forna tiders rådman motsvaras idag av 
nämndemannen. — Den lägste och vanligtvis därigenom även den 
yngste »tjänstemannen» i affären var bodsvennen, och han fick skota 
en mångfald mindre viktiga sysslor, oftast av mer tillfällig natur. 
Tjänsteflickan var närmast kvinnliga motsvarighet.

Främst hantverkarna måste förr tillhöra skråväsendet. D etta hade 
tre »klasser» eller grader: först kom den store Mästaren (eller Mäster) 
själv med sin långvariga yrkeserfarenhet och verkstad. Under sig 
hade han gesällen med färdig yrkesutbildning men med ansvaret 
ytterst hos sin chef,mäster. Lägst ner bland de anställda kom lärlingen 
(eller lärpojken), som bara påbörjat sin utbildning.

Undantagshjon, förgångsgubbe eller födorådstagare betecknade 
alla den f d ägaren av en gård, som genom kontrakt med den nye 
ägaren, vanligtvis den äldste sonen, skaffat sig garantier för en lekam
ligen tryggad ålderdom på gården för sig och oftast även för sin 
hustru.

Benämningarna bodpiga, tjänsteflicka, bodsven, gosse och yngling 
träffar man på någon gång alltemellanåt i husförhörsländema. Praxis
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vid längdens upprättande eller förande var att skilja på herrskap och 
tjänstefolk. Dock kunde prästen, som ju förde längden/boken, och 
som ju ända fram till våra dagar var en mycket självständig herre och 
skötte sin tjänst åtskilligt efter eget gottfinnande, sköta placeringen 
liksom kyrkobokföringen i stort tämligen godtyckligt. Oftast följdes 
dock uppdelningen i de två klasserna, och även inom dessa var rang
ordningen tämligen fast. Först bland herrskapet kom gårdsägaren, 
familjens överhuvud, sedan följde hustrun, makarnas föräldrar (om 
de bodde i samma hus) och slutligen barnen. Någon åtskillnad bland 
tjänstefolket, som till 99% var ogifta, mellan könen, pigan och 
drängen, tycks inte ha förekommit. Insprängda bland dessa möter 
oss ynglingen, som av allt att döma ansågs något finare, en »poten
tiell herreman». Bodsvennen hamnade efter honom och sist bland de 
manliga tycks gossen kommit. Bodpigan tycks ha haft högre status 
(beroende på högre ålder och fler tjänsteår?) än tjänsteflickan. De 
nämnda fem typerna av yngre tjänstefolk är i förhållande till mäng
den vuxna pigor och drängar mycket få. Förklaringen ligger knappast 
i omtanke i vad gäller de ungas bästa. Snarare torde 1842 års skol- 
stadga om allmän skolplikt ha börjat slå igenom. Men framför allt 
hölls barnen hemma och fick göra rätt för sig där efter bästa förmåga. 
Vid Torget fanns, som nämnts, så gott som inget gift tjänstefolk. 
Och ogifta mödrar var vid denna tid sällsynta — framför allt i Råd
hustorgets »moraliskt högtstående» kvarter — även om något enstaka 
exemplar faktiskt fanns. Mer därom längre fram.

Av yrkesredovisningen på sid 117 och 118 framgår med all önsk
värd tydlighet i hur hög grad Rådhustorget var centrum för handel 
och hantverk: handelsmän, bokhållare och hantverkare. De närmare 
femhundra pigorna är visserligen som alla utspridda på sex årtionden, 
och de flesta tycks ha stannat på samma plats endast något eller 
några år, men a tt varje familj normalt höll sig med e tt flertal pigor 
och drängar är klart. Gränserna mellan arbete i familjen och för 
firman tycks dessutom varit mycket flytande. Till det kvinnliga 
tjänstefolkets åligganden hörde främst skötsel av lokaliteterna (i 
hemmet och i affären, allt under samma tak). Dessa traditionella 
kvinnosysslor, grovgörat, befattade sig husfrun personligen mycket 
litet med utan nöjde sig med att vara arbetsledare, a tt fördela, 
övervaka och leda arbetet. Detta var ju det gängse m önstret ända
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fram till andra världskriget här i Sverige. Husmodem måste vara fin 
dam och hemmafru. Drängarna stod för grovgörat utanför hemmet. 
Förutom att hjälpa köpmannen med varutransporterna ända in i 
lagret, där bodbetjänterna tog vid, svarade de manliga tjänarna för 
vedhanteringen.

Piteå är en sjöfartsstad. Ovan har redovisats sju sjöbefäl (fyra 
skeppare, två styrmän) men endast fyra sjömän. Det relativt sett 
stora antalet befäl har sin naturliga förklaring i a tt vi här har att 
göra med högre ståndskvarter. De många sjömän som måste ha 
funnits i staden bodde säkert i andra mindre burgna stadsdelar och 
ute på den angränsande landsbygden.

Enbart tre officerare (en överstelöjtnant, en löjtnant och en 
underlöjtnant-fanjunkare) framskymtar i huslängderna. A tt det inte 
är flera beror säkert på att indelningsverket, som ju avskaffades först 
1902, vid 1800-talets m itt fortfarande härskade och stadgade 
tjänstebostad (på landsbygden) för såväl manskap som för befäl. Och 
de två omnämnda officerarna (och ett underbefäl finns faktiskt 
också) var förmodligen inte yrkesbefäl utan antingen pensionerade 
eller på reservstat. Det faktum , a tt en awittringslantm ätare samtidigt 
hedras med titeln löjtnant tyder på detta.

2. MÄNNISKORNA OCH UPPVÄRMNINGEN
Mångfalden av öppna spisar i husen slukade givetvis stora mängder 
ved. Man kan förvåna sig över att pigorna var ungefär dubbelt så 
många som drängarna, men en av förklaringarna torde vara den att 
vi här har a tt göra med gårdar belägna m itt inne i stadskärnan. Där 
var handeln huvudnäringen och endast i mindre utsträckning ägnade 
man sig åt jordbruk och boskapsskötsel. Drängen med sin stora slit
styrka, »råa manskraft», kunde säkert u trä tta  sina sysslor, fysiskt 
krävande men inte så mångskiftande, t ex vedhanteringen, smidigare 
än pigornas mer mångskiftande och kanske tröstlösa arbete med t ex 
eldningen. Den bränslesnåla kalkelugnen slog faktiskt igenom mer 
allmänt i Sverige först m ot slutet av 1800-talet. 1850 flyttade den 
nyssnämnde handelsmannen Anders Lundberg som nygift in i Ulven
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50 i Rådhustorgets sydöstra hörn. Alfhild Axelson berättar i Så 
var det en gång i Piteå:

»I den mindre byggningen, som inrym de butiken, hade Anders bra gärna i 
bodkam m aren velat ha en kakelugn, men det satte sig Anna em ot, det fick 
räcka med öppen spis där såväl som hos de flesta. I bostadsrum m et skulle 
dock en sådan m odern tingest muras i norrkam m aren. Man skulle inte 
glömma, menade hon, a tt det främst gällde a tt spara på allt, som icke var 
rena nödtorften . Tänka sig — rådhuset hade ej /en/ enda kakelugn — så 
fattades det bara a tt de skulle u tsätta sig för folks prat. Visserligen var det 
nästan e tt under med en sådan värmekälla, som hela dagen utstrålade värme 
efter m orgonbrasan, men man fick vänta än e tt tag, skulderna skulle först 
betalas. Anna hade förra vintern ... hos överstinnan Möller, som också bodde 
vid torget, alldeles intill skolan ... gått ur rum i rum och sett på de nyupp- 
satta kakelugnarna, som fru överstinnan häm tat från tegelbruk i mälardalen 
och tillika med murare fraktat hit. Men det hade stans rikaste fruntim m er 
råd med...»

3. DE OGIFTA KVINNORNA I YRKESGRUPP 1 -3
Antalet ogifta kvinnor, tillhörande yrkesgrupperna 1—3, uppgick 
under åren 1812—1871 kring Rådhustorget till cirka 50. E tt exakt 
antal är svårt a tt ange, då vissa någon gång redovisas även som piga 
förutom som t ex demoiselle. Vidare nämns en del i två kvarter under 
samma årtionde eller något följande, beroende sannolikt på a tt hon 
har by tt tjänsteställe, familj. De ogifta kvinnorna i grupp 1—3 förde
lar sig på fyra »klasser»: demoiselles cirka 30 st, jungfrur tiotalet, 
fröknar dussinet, samt slutligen mamseller bara någon enda. Nyss
nämnda siffra 50 skall ställas i relation till antalet pigor, ca 450. 
Omkring 50 kvinnor var antingen gifta, icke yrkesarbetande kvinnor 
samt deras döttrar. Det låga antalet demoiselles, jungfrur, mamseller 
och fröknar tyder på a tt de utgjorde en särskild grupp. I gruppen 
demoiselles finner vi den äldsta kvinnan, Elisabeth Andriette Clausén, 
57 år vid början av perioden 1862—1871. Räknat från årtiondenas 
början är medelåldern för demoiselles 28 år, vilket tyder på a tt dessa 
var mer eller mindre kvalificerade. Bland dem m öter vi en kvinna, 
Selma Serafia Granström, som 1891 blev den kände patron C.A. 
Hedqvists andra hustru. Hon bodde under årtiondet 1862—71 i
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kvarteret Stadsvapnet 63 hos handlanden och vice konsuln Carl Erik 
Elfgren. Hon var vid årtiondets slut 20 år. Yngsta demoisellen är vid 
»sitt» årtiondes slut 1851 blott 17 år, heter Greta Berg, födelseår 
1834, bodde i Stjernan 51 hos råd- och handelsmannen Anders 
Lindgren.

Eftersom vi inte har något gemensamt enstaka årtal a tt utgå ifrån 
måste vi även i jungfru-grupp en (liksom i de två återstående) utgå i 
våra ålder sberäkningar från det årtiondes början och slut, då veder
börande nämns först och sedan förlägga medelåldern till årtiondets 
m itt. Den blir då här 21. Äldsta jungrun blir Sofia Aurora Norén, 
född 1816, bodde hos råd- och handelsmannen Hans Gustaf Falck 
i Ulven 49 1842—51. Yngst är Fredrika Wilhelm. Engstrand 
född 1846, tjänade 1852—61 hos nyssnämnde Anders Lindgren, 
och var alltså bara 15 år vid årtiondets slut. Hon gifte sig 1841 med 
en man ur den kända Pite-släkten Markström, kofferdikaptenen Fred 
Victor M. De nygifta flyttade från Stjärnan 51 och stadsförsamlingen 
till landsförsamlingen, varifrån maken kommit året innan.

Fröken-gruppens medelålder ligger på 12 år. Yngst är en dotter 
till landshövdingen och greven Carl Sparre med födelseåret 1832 an
tecknat för årtiondet 1822—31 (!) och således egentligen ofödd vid 
dess slut. Systern Paquette Francisca Carolina, född 1827, hann sluta 
decenniet som fyraåring. Familjen Sparre bodde på landshövdinge
residenset Wapen 61. Äldsta fröken hette Gustava von Walter, bodde 
på Falken 75 1852—61 hos förutnäm nda överstinnan Gustava 
Mathilda Möller. Hon var 21 vid årtiondets början och 30 vid dess 
slut.

Av mamsellerna är den yngsta arton år vid »sitt» decenniums bör
jan och tjugosju alltså vid dess slut. Mathilda Helen Klum föddes 
1844. Hon tjänstgjorde hos överstinnan Möller på Falken 75. Äldsta 
tjänsteflickan var Elsa Lovisa Holmberg, född 1827 och vid början av 
,årtiondet 1832—41 således 5 år och vid slutet 14.

Vilken var då skillnaden mellan fröken, demoiselle, mamsell och 
jungfru? »Fröken» var vid 1800-talets förra hälft en högre ståndstitel,
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som brukades om t o m  döttrarna till högre oadliga ämbetsmän. 
Omkring 1870 (genom den s k Aftonbladsreformen) blev det en mer 
allmän titel (till en början dock blott till ogifta kvinnor av de högre 
klasserna och medelklassen. Genom det starka franska inflytandet i 
Sverige med början under 1700-talet kom »demoiselle» a tt i viss mån 
ersätta »fröken». Snart började även det i både skrift och tal enklare, 
»folkligare» tilltalsordet »mamsell» att användas. Båda titlarna ersattes 
dock — som antytts ovan — av »fröken». »Jungfru» användes under 
1800-talets förra hälft om kvinnor ur de lägre samhällsklasserna men 
ersattes under den senare hälften först av »mamsell», senare av »frö
ken». Man kan ana en sjunkande skala från »fröken» till »jungfru». 
Alfhild Axelson berättar i ovan nämnda Piteå-bon om två »demoi- 
seller» under senare hälften av 1800-talet, som värjer sig m ot att 
»deklasseras» till »mamsell».

Om en ung mans (en underofficer, en sergeant) svårigheter med 
titulaturen berättar Carl Jonas Love Almqvist i Det går an:

»Den unge hygglige sergeanten hade fr, fördäcket varseblivit henne, som 
skilts från sin m oster; och det väckte hans uppm ärksam het, a tt  hon vid 
avresan stå tt i en liten n ä tt fruntim m ershatt av vit kambrik, men efter en 
liten stund låtit hatten  försvinna av huvudet, visade sig nu i stället med en 
silkesschalett över hjässan, såsom »jungfrur» bruka. Frågades alltså: var den
na passagererska mamsell eller jungfru? och, i vilketdera fallet, huru kom det 
sig, a tt hon b y tt huvudbonad? ... Mig förefaller, sade han till sig själv, a tt 
denna vackra flicka är mamsell — från någon landsort troligen..jnen... 
hindrades a tt i tid nedhinna till ångbåten. Då detta  m ötte , bortlägger flickan 
hastigt utseendet av mamsell, genom hattens avtagande, så a tt hon må und
vika det oskickliga i a tt resa utan beskydd; och med schalettens påsättande 
gör hon sig i stället till jungfru, varefter hon kan resa fram, hela Mälaren å t
m instone, utan förtal.

...Sergeanten steg nu  m untert fram och sade: Tillåt, mamsell Vid- (han 
hejdade sig) — tillåt a tt jag köper de här två tagelringarne av den stackars 
dalkullan... Var det inte denna, som mamsell Sar — hm — var det icke just 
den här, som behagade? var så god, tag och behåll den. Jag  själv behåller 
den andra. Flickan...släppte ringen i sjön.

Prosit sergeant! sade han till sig... Det vill så m ycket säga som a tt jag 
är ordentligt avbiten. Bravo junker! vårföre skulle jag kalla henne mamsell, 
då hon anlagt huckle och vill vara okänd! Man kallar en sådan du, snarare, 
om så skulle vara: och vårföre bjuda en okänd flicka på en ring? Fy skock, 
A lbert!... — Ser du, sade han och höll fram sina händer... — Han sade till sig 
själv: ...hon misstyckte icke, a tt jag vågade säga du till henne. Fördenskull 
och alltså, aldrig mamsell mera!
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...Sergeanten gick fram till henne med en artig bugning och sade:Tack, 
söta jungfru! min cigarr förtjänade väl icke a tt röras av jungfruns fo t — men 
— ...Anfäkta, Albert! tänkte han... Jag  kallade henne jungfru; det fördrog 
hon lika litet, som då jag kallade henne för mamsell. Rackartyg! ...Hastigt 
rann honom själv frim odighet in; han beslöt undvika alla de där farliga 
orden, jungfru, mamsell, och över huvud varje titel.»

(Del II följer i årsboken 1987)
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GUN LIDSTRÖMFödd i kolonatområdet Mellanboda, Hortlax. Arbetar med en grupp som doku
menterar pitemålet och skriver som hobby. Utgiven bok »Myrlandet:» 1983 Vill 
med denna novell skildra hur e tt barn från glesbygden upplevde m otet med den 
gamla bondbyn.
INACKORDERINGSFLICKAN
I skogsbyn där Greta växte upp var det så långt mellan gårdarna att 
små barn inte kunde gå ensamma på besök till varandra. Greta hade 
förstås sin lillebror a tt leka med och dessutom hundar och kattor 
och många andra saker. Dagarna flöt lugnt och stilla. Besök av gran
nar eller gårdfarihandlare blev till märkliga händelser, och det fanns 
gott om tid att älta och begrunda dem och sedan stoppa in dem i 
minnets fack, innan nästa företeelse kom och pockade på uppm ärk
samhet.

För det mesta trivdes Greta bra med sin tillvaro, men hon längta
de obeskrivligt till dess hon skulle börja i skolan. Då skulle hon bli 
inackorderad i en stor by där det fanns många barn att leka med. Det 
måste vara underbart!
Ja , visst blev somligt roligt men inte allt, långt därifrån. Första tiden 
hade Greta sjå med att lära sig namnen på alla människor och att 
registrera allt annat ny tt och ovant. I den stora byn var det mycket 
som var annorlunda än hon var van vid.

När hon första morgonen gick genom den främmande byn till
sammans med sin mamma, frågade hon gång på gång:

— Är det där skolan?
Det fanns ju  så många stora, långa hus med många »murpipor» 

på taket. A tt det kunde vara vanliga bostadshus förstod hon inte då, 
men det lärde hon sig snart.

Många av de där husen hade namn, som ibland var lustiga och 
ofta svåra att uttala. Gårdsnamnet följde invånarna så att man nästan 
glömde vad de hette i verkligheten. Greta tyckte det var krångligt 
att komma ihåg att familjen Nilsson bodde i gården som kallades 
»Ströms» medan de människor som verkligen hette Ström bodde i 
»Lars Persa-gården» och så vidare.

Språket var annorlunda i den här byn. I Gretas hem talades 
visserligen bondska, men i den gamla bondbyn förekom många ord 
och uttryck som flickan inte hört förut. A tt potatisskalet hette
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»flöse» lärde hon sig genast, men när tanten som hon bodde hos, sa 
att vantarna låg på »fjöla», då måste hon skratta. »Fjöla» var ju den 
stora brödspaden i bagarstugan, och vantarna låg inte alls där utan på 
hyllan i förstugan.

I den stora byn fanns många gamla. De bodde tillsammans med 
sina barn eller ensamma i små stugor. I Gretas hemby fanns inga 
gamlingar. Det var en så ung bebyggelse. En grupp familjer hade 
flyttat dit för några tiotal år sedan, och de som bodde kvar var nu 
mellan fyrtio och sextio år. Greta kände inga gamlingar, förutom sin 
mormor och henne träffade hon på sin höjd ett par gånger om år, och 
hon hyste följaktligen en skräckblandad respekt för de gamla.

Hennes skolkamrater gjorde sig ibland ärende in till en gammal 
farbror som bodde ensam i en liten stuga, men Greta stannade alltid 
utanför. Det var ofarligare a tt plocka hallon — »brambär» — i diket. 
En av flickorna hjälpte ibland farbrorn att städa och fann en gång 
några kronor på golvet. Som tack för hjälpen fick hon pengarna. En 
tid efteråt var det många som erbjöd sig att sopa hos gubben — dock 
inte Greta — men ingen annan vare sig fann eller fick några pengar.

De flesta större gårdar hade en sommarstuga på tom ten, och den 
hösten Greta anlände bodde hennes inackorderingsfamilj ännu kvar i 
sommarbostaden. Det stora huset — »bönninga» — hade stått fint 
och uppskurat ända sedan midsommar. Inte förrän efter potatis- och 
skördeanden flyttade man in dit.

Kornet skördades med skära, bands i kärvar och sattes upp i 
snesar. Allt detta var ny tt för flickan från skogen. Där slogs kornet 
med slåttermaskin eller, om det var en regnig höst, med lie, och man 
torkade det i hässjor. Senare i livet kom hon a tt undra över detta 
och hon antog då att man hässjade kornet därför att man inte kunde 
få snesar a tt stå upprätta på myrmarken. Det var svårt nog att stötta 
hässjorna tillräckligt. En annan orsak kunde vara att det var svärt 
för nybyggarna att anskaffa virke till både hässjor och snesar. Det var 
enklare a tt använda samma till både hö och korn.

Själva marken var annorlunda i bondbyn. På odlingen där hemma 
var jorden svart och ofta mjuk och vattensjuk. Här var den ljusbrun 
och hård som ett stugugolv, om det inte regnade ovanligt mycket.

I mörka höstkvällar drog Greta och hennes kamrater omkring på 
de snaggade åkrarna. De gick sjungande i en lång rad med armarna
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om varandra tvärs över tegarna — tills de under skrik och skratt 
dråsade ned i e tt dike. Där fanns inget vatten, men diket var smalt 
och kanterna hårda. Någon kunde ha brutit benet om det velat sig 
illa, men det tänkte de inte på. Ingen tvekade utan alla travade glatt 
framåt i mörkret.

Efter skördeanden bakade byns kvinnor tunnbröd och de tjocka
re riskorna, som i Gretas hem kallades framugnsbröd. I flera dagar 
stod kvinnorna från tidig morgon till sen kväll i bagarstugan. På långt 
håll hördes fjädernaggarnas dunkande.

— Ska vi gå till bagarstugan och tigga tullor? föreslog Gretas kam
rater.

De klev in men blev försagda stående innanför dörren. Kvinnorna 
visste vad de åstundade.

— Jaha, ska ni ha ett mjukbröd? frågade de.
Så tog de brödet i förtid ur ugnen, rullade ihop det och delade 

det åt ungskocken. Det fanns tanter som inte brukade ge något åt 
barnen. Om de visste a tt en sådan regerade i bagarstugan gick de inte 
dit den dagen utan väntade tills gästvänligare bagerskor var i tur.

Egentligen tyckte inte Greta om de halvgräddade »tullorna». 
Brödet blev snart kallt, och då var det både hårt och segt. Men det 
föll henne inte in att avslöja vad hon tyckte. A tt följa med kamrater
na in i bagarstugans värme och dela ett mjukbröd med dem var så 
mycket värt a tt brödets smaklöshet inte hade någon betydelse.

Till och med ladugårdslukten var olik den där hemma. Vad det 
berodde på kunde inte Greta begripa, men faktum kvarstod; det 
luktade annorlunda.Kanske var det därför att den här ladugården var 
av sten och den andra av timmer.

Här fanns fler kor, men annars var det samma sorts djur: kalvar, 
får och en gris. En häst fanns också, men den hade sitt stall på andra 
sidan ett stort vagnslider.

En annan ovanlighet var a tt husbonden hjälpte till med mjölk- 
ningen när han var hemma. Det förvånade Greta mycket. Hennes 
pappa kunde inte mjölka och inte heller någon annan farbror hon 
kände. Men den här farbrorn var inte det minsta lik hennes pappa. 
Första tiden undvek hon honom så mycket som möjligt.

Nej, allt var inte roligt på det nya stället. Inte ens detta att ha 
många kamrater var alldeles problem fritt. Ibland hade hon funde
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ringar på att rymma från alltihop, men hur det nu var så stannade 
hon. A tt gå i skola var trots allt roligt. Hon visste också att vägen 
hem var lång och backig, och dessutom skulle hon troligen bli häm 
tad eller skickad tillbaka om hon gick hem.

Hon grät ganska ofta den första vintern. Ibland visste hon inte 
ens varför. Men hon lärde sig a tt gråta så ingen såg det. Om hon bara 
lät tårarna rinna och sedan självtorka, syntes det inte så mycket 
efteråt. Bästa sättet var a tt låta solen torka dem, och om den inte 
lyste kunde man klara sig genom att titta  på en brinnande lampa. 
I nödfall kunde det till och med gå an att stirra på en släckt lampa. 
Huvudsaken var att man inte gnuggade sig i ögonen. Det var snöran
det och gnidandet som gjorde a tt man blev rödögd, och då kom alltid 
någon och frågade varför man gråtit. Och det kunde sällan förklaras.

Alltihop var egentligen den dumma Skolstyrelsens fel, hade 
Greta förstått. Det var den som bestämt att hon och de andra barnen 
från skogsbyarna inte skulle få bo hemma när de gick i skola, och 
vad Skolstyrelsen bestämde, det kunde visst ingen ändra på.
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ERIK  WE STLIN G
Född och uppväxt i Piteå, under första kvartsseklet av sitt liv vid Piteå Hospital 
och Asyl, numera Furunäsets sjukhus, pga faderns anställning där. Har i mer än 
50 år synts i Piteå-Tidningens spalter, först som reporter och sedermera som 
chefredaktör och ansvarig utgivare. Gör här en nostalgisk vandring i sii} uppväxt
miljö, som han minns i en lycklig och bekymmersfri dager.

SÄ MINNS JAG

Piteå museum kom med en förfrågan. Skulle jag ha lust att medverka 
i nästa årsbok? Genom att exempelvis skriva något om Furunäsets 
sjukhus, den snart sekelgamla inrättningen, som nu håller på att 
avvecklas.
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Det kunde jag väl tänka mig.
Dock med en viktig reservation. Museet kunde inte räkna med 

någon dokum entär framställning. Men väl en personligt färgad och 
sannolikt delvis nostalgisk återblick på livet omkring själva sjukhuset.

Närmare bestämt om den tid då jag var pojke och Furunäsets 
sjukhus hette Piteå Hospital 8c Asyl.

Det förbehållet accepterades.

»Hospitalare» 1918
Jag blev »hospitalare» 1918, ett år gammal. Vår familj bodde i e tt 
litet rödmålat hus med vita knutar. Det låg i sjukhusområdets syd- 
ände alldeles intill det staket, som skilde Hospitalet från Munksund.

Staketen, ja, de ändrade karaktär med åren. Det första jag minns 
bestod av horisontala plankor fästade vid stabila pålar. Det staketet 
var lågt och lätt forcerat.

Sedan byggdes ett ganska högt staket av kraftig järntråd, som 
väl skulle anses rymningssäkert. Utan a tt i praktiken vara det.

En olycklig människa på desperat flykt undan isolering och 
tvångsvård behövde knappast besitta större spänst eller förslagenhet 
för att ta sig över stängslet.

Instängd värld
Också delar av det inre sjukhusområdet omgavs av staket och grindar, 
hermetiskt tillslutna. Dessutom hindrades tillträde till själva sjuk
huset och åtskildes avdelningarna av låsta dörrar.

Nycklar var alltså en nödvändighet för oss, som arbetade eller 
bodde där ute.

I nostalgins backspegel ser jag trots allt barna- och ungdomsåren 
som en idyll.

Hospitalet låg naturskönt längs Piteälven. Välskötta parker 
grönskade. Vägarna kantades av vackra björkalléer.
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Sjukhuset uppfördes ursprungligen i två plan. På 1920-talet lyftes taket fö r  att ge 
plats åt en tredje våning.

Festsalen var plats fö r många glada tillställningar. Här är allmän samling fö r av- 
tackning av några veteraner från sjukhusets tidigaste skede.
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Lekar vid vattnet
För oss barn var stränderna och det långgrunda vattnet om tyckta 
lekplatser.

Älven flöt mäktigt men stillsamt förbi som om vattenmassorna 
samlade sig inför passagen genom det smala Munksundet, utloppet 
till Yttre Pitefjärden.

För det lättrörliga barnasinnet erbjöd Munksundet fantasieggan
de upplevelser.

Stora lastfartyg tog sig in till och u t från lastageplatserna i Piteå 
stad, Lövholmen, Bergsviken, Storfors och Tingsholmen. För det 
mesta utan att krocka med Fingermanholmen.

Och med de vackra vita Svea-båtarna med ett stort S på skor
stenen blev vi praktiskt taget bundisar. Så ofta som de flytetygen 
klöv vattenytan med gods och passagerare och med Piteå inre hamn 
som destination. Njord, Thule, Oscar II och allt vad de nu hette.

Munksund 1, tvåmastade Munksund 4 och Munksundsbolagets 
andra bogserare, ofta med pråmar eller timmersläp efter sig, var 
närmast vardagsmat.
Spännande ögonblick
Den smala passagen bjöd också på uppskattad spänning ibland. Det 
hände a tt stora båtar greps av den starka strömmen och lade sig på 
tvären med grundstötning som följd.

Jag erinrar mig också tragiska drunkningsolyckor i sundet, vilka 
djupt grep oss och fördystrade våra strandlekar.

Byggandet av sulfatfabriken i Skuthamn under senare hälften av 
20-talet skänkte ny spänning åt barnatillvaron.

Traktorer, en ny bekantskap för oss, drog nämligen slädar lastade 
med stora ångpannor och annat tungt gods på isen från järnvägs
stationen inne i stan till »vår» strand för fortsatt landtransport till 
fabriksbygget.

Lite senare följde en fortsättning som på e tt omvälvande sätt 
förändrade sjukhusområdets strandmiljö. För transport av flis från 
sågverken byggdes nämligen en linbana från Lövholmen till Skut
hamn.
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Björkalléerna var många och noggrant anlagda. De naggades dock i kanten då 
bilepoken kom och vägbredden blev otillräcklig. Idag finns knappt skönjbara 
rester kvar.
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Från den sedan länge upphörda epoken finns för övrigt än i 
denna dag ett slags minnesmärke. På e tt ställe nära sjukhusområdet 
bryts nämligen vattenspegeln av en samling stenblock, som på sin tid 
utgjorde grund för en av de stora linbanebockarna.

Strandlinjen ser förstås helt annorlunda u t i dag. Där vi som barn 
plaskade omkring med våra hembyggda träbåtar eller jagade lata 
solgäddor utbreder sig nu grönskande fastland.

Fotbollsspel mellan furor
Naturligtvis var vi pojkar flitiga bollsparkare. Sjukhuset höll en fo t
bollsplan, som den nu såg ut. Ena långsidan m ot Munksund var 
närmast e tt stycke skogsmark. För tekniska bollbegåvningar (till 
vilka jag själv inte hörde) utgjorde de massiva furorna utm ärkta 
medspelare...

Borggården — äppelparadiset
Borggården, det vill säga området innanför sjukhusfyrkanten, fylldes 
vid anläggningen på 1890-talet med s k  prydnadsäppelträd. Sorterna 
var många och i sitt skyddade läge växte sig träden imponerande 
stora. De syrliga för att inte säga sura frukterna var omåttligt popu
lära hos oss barn.

Något egentligt plockningsförbud utfärdades aldrig men det 
hindrade inte att det var med spänning som vi under några intensiva 
höstveckor varje år klängde i grenverket på jak t efter »äppelkart». 
Var man inte ute på olovlig klättring så gick det ju bra att låtsas. För 
spänningens och äventyrslystnadens skull.

Med byxfickorna putande av sura frukter var m an, vill jag lova, 
populär hos skolkamrater, som inte hade tillgång till denna form av 
livets goda.
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Det var vanligt att pensio
närer bars eller skjutsades 
hem efter sista arbetsskif- 
tet. Före galavagnen, dragen 
av tvä hästar körda av 
livréklädde Lennart Hellman 
går på den här bilden 
Helge Utterström som fan
bärare. Musikertrion består 
av från vänster räknat John 
Eklund, Acke Norberg och 
Erik Lundqvist.

Bror Isaksson (t.v.), chaufför och allmän hjälpreda, hade e tt hjärta som 
klappade fö r  skidsporten. Hans var initiativet till de skidtävlingar fö r per 
sonal och deras familjer, som så småningom blev en tradition. Den unge 
mannen i vitt är Einar Svärd. Han blev senare utenattvakt på sjukhuset. 
Ingen av de två är längre i livet.
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Vi »hörde» inte
För utom stående var Hospitalet synonymt med obehag. Fördomarna 
m ot mentala sjukdomar var djupt förankrade. Många kände formlig 
fruktan inför närmare kontakt med sjukhuset och dess tillslutna 
värld.

Och visst var miljön avvikande. Innan de medicinska landvin
ningarna och förbättrade vårdmetoderna började ändra bilden— och 
det skedde inte under »min» tid där ute — var de mentala sjukdoms- 
yttringarna ofta både syn- och hörbara. Sjuka människors ångest och 
förvirring tog sig inte sällan uttryck i rop för a tt inte säga skrik, som 
då de gallerförsedda fönstren sommartid stod på glänt hördes vida 
omkring.

Men för oss närboende blev det där en vana. Man avtrubbades 
och »hörde» helt enkelt inte.

Dagliga kontakter
Bidragande till avdramatiseringen var den praktiskt taget dagliga 
kontakten med patienter ute på s k frigång. Eller tillhörande de 
arbetslag, som under sjukskötares tillsyn vistades i relativ frihet i 
olika uppdrag. En terapiform, som länge nästan uteslutande tillämpa
des för manliga vårdtagare.

Arbetslagen fyllde många av sjukhusets egna behov. De höll 
vägar öppna vid snöfall, försåg tjänstebostädem a med ved osv.

Varierande bostadsstatus
Ja, åtskilliga anställda bodde i tjänstebostäder, som alla låg innanför 
sjukhusområdets gränser. Av husens storlek och interiöra utform 
ning och utrustning kunde man tydligt avläsa hyresgästernas sociala 
status. Jäm likhet var ett lika okänt som otänkbart begrepp.

»Höjdarna» bebodde stora villor, ofta inbäddade i parkmiljö, 
medan »fotfolket» var hänvisat till betydligt enklare förhållanden.
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Järnspis och utedass
Jag minns mycket väl min barndoms tjänstehus med ett stort järn 
spiskök och en kakelugnsvärme, som då kölden knäppte i knutarna 
inte förmådde hindra isbildning på golv och väggar intill de'dragiga 
fönstren.

Bara utedass fanns, förstås, och det låg en bra bit från bostaden. 
Brådskan inför ett besök fick därför lämpligen inte vara alltför stor...

Ärligt talat hann jag dock uppleva installationen av en vatten- 
klosett hemma hos oss.

Badmöjligheter saknades länge och väl. Det hände dock att vi 
kunde »smyga oss till» e tt och annat varmbad i något av sjukhusets 
badrum. Men för det krävdes de »rätta» förbindelserna.

Smärtsam tandutdragning
Sjukhusets läkare fick anlitas vid akuta behov. Jag minns fortfarande 
med viss fasa hur jag fick en värkande kindtand utdragen av en 
läkare, som egentligen bara hade mental sjukvård på sitt program. 
Han hade dock en kraftig tång i sin arsenal och starka nävar.

Så kindtanden åkte all världens väg. Utan att pjåsk i form av 
bedövning var aktuellt...

Rikstelefon förekom på min tid praktiskt taget inte alls hos 
»vanligt folk». Däremot fanns hemma hos oss en lokaltelefon. Den 
hängde där inte för vår bekvämlighets skull utan för att sjukhusled
ningen snabbt skulle få kontakt med min pappa elektrikern om en 
propp gick eller ledningar trasslade till sig.

Också förmåner fanns
I rättvisans namn skall sägas att personalen också åtnjöt vissa för
måner som pålägg till den inte särskilt höga men å andra sidan säkra 
lönen.

I centralmagasinet, vars gavelklocka ringde in ekonomipersona
lens mattider, fick man köpa lådförpackat margarin till hyfsade
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Ilöga murar och plank hind
rade de sjukas kontakt med 
y ttervärlden.

Natt efter natt vakade L. 
Markström från Pitholm  
över den yttre sjukhusmil
jön. Hunden var storvuxen 
men snäll som ett lamm, 
sa man.

Äldre barn till anställda fick  
sommarjobb som ogräs
plockare. Fliten varierade 
förstås men nog var vi alla 
förtjänta av den tvåkrona, 
som utgjorde dagslö nen.
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priser. Och i medhavda kärl tappades nybryggd svagdricka från sjuk
husets eget bryggeri. Billigt, tror jag.

»På bok» med månatlig avräkning på lönen kunde anställda in
handla produkter från den ganska stora trädgården. Den förestods av 
en slagfärdig västgöte med stor förmåga till glädje spridning.

Jordbruk drevs också. Stallets hästar — Frej, Villas och Nora — 
höll länge stånd m ot påträngande konkurrenter med hästkrafterna 
dolda under motorhuven.

Och i en ganska stor svingård producerades m ycket av det fläsk, 
som storhushållet behövde.

Portland och Mossen
Intill huvudporten m ot Klubbgärdet låg en potatisodlad areal, som 
av någon fyndigt döpts till Portland. Och där villaområdet Mossen 
i dag är etablerat fanns för så där ett halvsekel tillbaka betydande 
potatis- och spannmålsodlingar. Kallades just Mossen.

Festliga stunder
Patienternas liv präglades inte enbart av m onotoni och dysterhet. 
Många kunde också roa sig. Det skedde huvudsakligen i sjukhusets 
festsal. Dans och bioföreställningar var dominerande nöjesformer. 
Vi barn släpptes in till filmvisningarna och då blockerade vi de främ
sta stolraderna. Där invigdes vi i stumfilmens fascinerande värld och 
bekantade oss med Chaplin, Buster Keaton, danska paret Fyrtom et 
& Släpvagnen och många andra av dåtidens stjärnor på det huvudsak
ligen komiska filmfirmamentet.

Själv glömmer jag aldrig den söndageftermiddag i m itten av 
20-talet då jag för första gången upplevde fenomenet radio just i 
festsalen. Ansträngde man sig trängde genom brak och knak och 
återkopplingstjut vissa toner av en Straussvals u t till en häpen och 
fascinerad lyssnarskara. Trådlöst eterljud — en svindlande upp
levelse!
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Aret var 1927 och den 
första skidtävlingen på Hos
pitalet förestod. Bara pojkar 
fick  starta premiäråret men 
sedan blev klasserna många 
fler och könen två. Själv 
bar jag nummerlappen med 
den kanske snyggaste 3:an, 
men det blev inte seger för  
det...

Borggårdens träd var en fröjd fö r ögat i blomningstider. 
»Äppelkarten» var på väg.
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Ingenting sig likt
Ja , det var alltså Hospitalet då det. En rundvandring i barndomens 
miljöer nådens år 1986 ger klart besked: ingenting är sig likt.

Alla staket, stängsel och grindar är borta.
Mitt barndomshem är jäm nat med marken. Jag känner igen ett 

par knottriga björkar, som för mig utgjorde pojkårens klätterhagar. 
Men jag letar förgäves efter mina kära häggar och den lilla bersån 
framför farstubron. Diket, som i snösmältningstider förknippades 
med Mississippi, Volga, Niagara och andra vatten i spännande även
tyrsböcker existerar inte längre.

Och Perssons backe, som för en liten kille en gång i världen reste 
sig m ot himlen som en gigantisk skidbacke, avslöjar sig i dag som en 
knappt märkbar sluttning...

Sjukhusträdgården är kvar men parkerna har fått förfalla.
Hästarna har gått till sina fäder. Grisarna är uppätna. Där vi 

brukade fånga feta storråttor i sinnrika plåtburkar breder nu den 
totala tystnaden ut sig.

Sjukhusets kyrkogård gör ett musealt intryck. Den används inte 
längre.

Där vi sparkade boll mellan tallstammarna hindrar nu tråkiga 
hyreshus all idrottslig utövning.

Av stora kajen, där då och då stora lastbåtar lade till för a tt 
trygga sjukhusets behov av stenkol, finns knappt märkbara rester. 
Och av det väldiga kollagret bara betongplattan.

Nostalgin sitter trångt.
Bara genom att blunda kan jag återkalla de soliga minnena från 

lyckliga barnaår.
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E VA-LENA WIKAN DER
Ung fo tograf från Piteå 'som urider hösten 1985 var anställd vid Piteå Museum 
fö r  att dokumentera stadens nöjesliv fram till 1950. Resultatet visades som en 
utställning i museet och finns kvar som en dokumentation i dess arkiv. Här be
rättar hon om arbetet och visar bilder ur dokumentationen.

PITEÅ DANSADE OCH LOG
Hur roade sig människorna förr' i Piteå? Det var en fråga vi ville ha 
besvarad och dokumenterad i vårt projekt »Piteå dansade och log» vid 
Piteå Museum. Tiden begränsade vi bakåt till ca 1900, då vi antog att 
materialet före det var alltför tun t, och framåt till ca 1950. E tt halvt 
sekels nöjen...

Till a tt börja med besökte jag PT för a tt läsa i gamla tidningslägg. 
Tanken var a tt på så sätt kunna välja u t de populäraste nöjesplatserna 
med hjälp av artiklar och annonser. Det materialet var naturligtvis 
inte kom plett. För a tt få en bild av det forna nöjeslivet måste de som 
var med berätta om det.

Den första intervjun gjorde jag hos Kurt och Märta Lundberg. 
Kurt hade spelat i olika dansband och Märta hade besökt många av 
festplatserna i Piteå. De berättade om dansplatserna, det rika café- 
livet, Barnens Dag och Gotis.

Efter det följde många fler intervjuer med hjälpsamma pitebor. 
Många av dem hade även bilder, som vi lånade för avfotografering. 
Efter några månaders tid hade vi e tt ganska om fattande material.

Tanken på att göra en utställning började ta form. Efter viss 
gallring bestämde vi oss för att koncentrera oss på Svartudden, 
Perudden, öholm a, Gotis, Folkets Hus i Munksund, Piteå Stadsho
tell, Societetshuset, Barnens Dag samt caféer och biografer.

För att ge liv åt utställningen hörde vi med Piteås folkdanslag 
KadrelPn om de kunde göra en dansuppvisning till invigningsdagen. 
De tände på idén och startade ett fantastiskt arbete. Vi fick även 
kontakt med några musiker som skulle framföra dansmusik från förr.

Och slutligen — efter m ycket hjälp från alla inblandade och en 
stor portion arbete — stod utställningen färdig. Vi invigde den lör-
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dagen den 1 februari. Invigningen blev en större succé än någon av 
oss kunnat drömma om. Folk strömmade till för att se på dans och 
bilder, lyssna på musik och dricka kaffe. Det blev en riktig festdag 
på Piteå Museum!

Det blev fullsatt och mer därtill i rådhusets sessionssal när KadrelVn dansade 
sig igenom seklet i tidsriktiga kläder.
F o to : Eva-Lena Wikander/Piteå Museum.

KadrelVn dansar in i en gammelpolska från seklets början. 
F oto : Eva-Lena Wikander /Piteå Museum.



Martin Lundqvist ingick i fyr- 
mannaorkestem som spelade vid 
invigningen.
Foto: Eva-Lena Wikander /Piteå 
Museum.

Servitrisen Ragnhild Ferguson 
hade fu llt upp hela dagen med att 
förse besökarna med kaffe och 
»prinsbullar».
Foto: Eva-Lena Wikander/Piteå 
Museum.
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Två pitebor som mindes och njöt av musiken: Märta Lundberg och A xel 
Bogren.
Foto: Eva-Lena Wikander/Piteå Museum.
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Svartuddens dansplats, där många pitebor dansat. 
Originalfoto i Anna Bäckströms ägo.

Publik vid Sikfors festplats, som var m ycket populär under midsommar
helgen. 10.000 besökare var inte ovanligt.
Originalfoto i Allan Lövgrens ägo.
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Barnens Dags-generalen Folke Lindholm kröner B D-drottningen Maj-Britt 
Lindström 1949 eller 1950.
Originalfoto i Folke Lindholms ägo.
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Merry Players var ett populärt dansband i pitebygden på 30-talet. Medlem
marna var Folke Nordlund, Kurt Lundberg, Acke Nordberg, Ragnar Nordling, 
Uno Johansson, Erik Tollin och Sven Johansson.
Original fo to  i Kurt Lundbergs ägo.

Festivitetssalen på Piteå Stadshotell vid stadens 3OO-årsjubileum 1921. 
Original fo to  i Karin Hägg bergs ägo.
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DEN GAMLA VISAN
Under denna rubrik hoppas vi kunna återkomma i årsboken med en 
visa ur den lokala repertoaren. Har den minnesgode läsaren ett bidrag 
att lämna, så hör av er till museet.

Årets visa är skriven av Anton Leonard öhm an i Ersnäs. Han 
föddes 1864 och blev blind i unga år efter en misslyckad ögonopera- 
tion, vars syfte var att bota skelögdhet.

Visan går att sjunga på melodin »Alpens ros» och texten har med
delats hit av Hanna Lundström i öjebyn. Den är e tt bra exempel på 
den typ av lokalt skrivna vistexter, som tog upp den vistradition 
skillingtrycken förmedlade.

Skillingtryck utgavs i Sverige från slutet av 1500-talet fram till 
1920-talet. Namnet kommer sig av priset under en period, troligen 
början av 1800-talet, när trycken kostade en eller e tt par skilling. 
Skillingrycket bestod av e tt vikt ark med 4—8 sidor försett med 
text och angivelse på en därtill användbar melodi. Trycken hade sin 
största spridning vid sekelskiftet 1800 och övergick på 1920-talet 
i schlagerhäften o dyl. De såldes mest av kringvandrande försäljare.

På samma melodier som de kända skillingtrycken skrevs det 
många texter med lokal anknytning, om olyckor och missdådare till 
allra största delen. A tt blinda skrev visor om sitt oblida öde var inte 
ovanligt, och många av författarna gjorde det som sitt levebröd. Det 
var dock troligen inte fallet med öhm an i Ersnäs. Redan före 1800 
finns ett trettio tal sådana visor av blinda bevarade och de ökade i 
omfattning under 1800-talet.

Notera i denna visa, a tt visan är skriven så att första bokstaven i 
varje versrad bildar författarens namn, en idé som ofta användes av 
lokala förmågor i stället för att sätta u t sitt namn under visan.

Dikt efter A n ton  Leonard öhm an i Ersnäs, som blev blind i unga år. 
Mel. »Alpens ros».
Ack ungdom säg var skall en yngling finna 
sin tröst som ensam sorgsen vandrar här.
När skall den sista tår från ögat rinna 
när skall jag finna någon lycka mer.
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Nu är jag hårt i sorgens bojor fängslad 
och ängslan sårar djupt m itt unga bröst.
Ju  mer jag gråter och i världen ängslas 
ju  längre borta syns för mig min tröst.
Ty då jag ser på sorgebägarn rågad 
som ställs för mig jag dricka skall därav.
Då tändes upp i hjärtat m itt en låga 
som gör a tt kindens rosor vissnat av.
O varför skall jag sorgebägarn tömma 
säg varför skall jag dricka därutav?
Det Herrens vilja är han vill mig döma 
jag skall den dricka tills jag läggs i grav.
När skall den dimman skingras från m itt öga 
som skiljer mig från vårens glada tid?
Skall jag ej mer få se de blom m or röda (ev spröda) 
den gröna skrud som jorden klär sig i.

Liksom en fången fågel (ofta) gråter 
så gråter jag för vad mig fattas här.
Min syn, var kan jag gåvan åter 
skall jag den gåvan aldrig finna mer.
Evad mig fattas borde jag ej klaga 
det kan ej lätta bördan som jag bär.
Då Gud av kärlek vill en yngling aga 
då borde »han» förglömma världen här.

O varför kan jag icke mera »vila» 
på denna jorden som mig fostrat har.
Men mina tankar vill kring världen ila 
och söker efter vad jag saknat har.
När skall jag finna lust till Fadershuset?
När skall mig trösta fädrens ömma vård?
»Jag» som så ensam är och dunkelt ljuset 
och djupt insnärjd uti min sorg så hård.
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Ack! Undra inte varför då jag klagar.
Jag som är ung och i min blomstringstid. 
Det moget var det blev ifrån mig taget 
och kindens rosor blir ej mer vid liv.
Räkna icke att jag ensam felat
och att jag ensam har förtjänt min lön.
Om Gud som rättvis är som straff utdelar
o säg, vem skulle bliva utan lön?
Dyra vänner liten ej på eder 
betänk hur viktig som vår vandring är.
E tt mäktigt öga ser ju till oss neder 
och straffet över alla tecknat är.
ö m  än min sorg var morgon när jag vaknat 
jag ser ej straffet vika ifrån mig 
ett år förgånget är, jag synen saknat 
och ingen dag däri har tröstat mig.
Min ungdom här jag vill er aldrig glömma 
som i m itt sällskap menat väl m ot mig.
Jag vill er kärlek uti minnet gömma 
och då jag saknas »glömmen aldrig mig».
Ack undra icke på min enkla visa 
som jag i ensamheten diktat har.
Om min förmåga vore till a tt skriva 
jag gärna diktat en som bättre var.
Nu slutar jag för denna gång min klagan 
giv akt därpå: jag namnet tecknat har.
För varje vers e tt ord i första raden 
Ni finner den som visan diktat har.
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HANNA LUNDSTRÖM
Född 1917, bosatt i öjebyn. Skriver noveller, hemby g ds skildringar mm som 
publicerats i tidningar och tidskrifter. Utgiven bok »Bland Pitestuvar och Lule- 
hasafötter» 1979 med berättelser och sägner ur fo lkm un.

VÄRT ORGANISKA AVFALL
A tt kroppens avfall var den bästa gödseln framhöll docent Kalju 
Valdmaa i ett föredrag på Grans lantbruksskola. Den saken kände 
förra generationer väl till. Konstgödsel förekom knappast så det 
gällde att ta tillvara det naturliga avfallet från både människor och 
djur.

Omsorgen kunde hänga med in i det sista. En sjuk gammal kvinna 
ropade på sin make: — Alfred, Alfred, ber eot hinken. Män sia ne 
näggerst där he kän grönsk! (Alfred, Alfred, bär ut hinken. Men slå 
ut den nånstans där det kan grönska.)

En del skogsarbetare tog med sig ett ämbar på sina skiften och 
uträttade där sina behov.

Städers och större samhällens »spillningstunnor» brukade hämtas 
av jordbrukare som bodde i närheten. Det var en eftertraktad vara. 
Men även de som var långt ifrån kunde göra sig stora besvär.

En man fraktade tunnorna i sin segelbåt. Sedan körde han dem 
till sin nyodling. Där öste han u t dem på åkern och sådde kom . Han 
fick en god skörd och yttrade: — Den vöntern släpp ve swelt... (Den 
vintern slapp vi svälta.)

Någon ersättning behövde i regel inte lämnas. De flesta tyckte det 
var bra a tt få tunnorna tömda. Det fanns dock undantag. En man för
sökte kräva en bonde på betalning. Han fick till svar: — Män he vär 
där ju åsot, in skarpstjit o in gämmel kurir. (Det var där ju  ingenting, 
en skarpskit och en gammal kurir.) Kanske var det frågan om »herr
skap»?

E tt arbetslag beslöt sig för att slå på stort och beställde lunch 
från en matservering. När de öppnade lådan där m aten var nedpackad 
blev de besvikna. En av dem yttrade: — He jer nestan bara pappre, 
som ini i härrskäps stjittonn. (Det är nästan bara papper, som i en 
härrskaps skittunna.)
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Naturligtvis var det m örka kalla utedasset en stor nackdel särskilt 
för barnen. Det berättades mycket spökhistorier i gårdarna och bar
nen blev mörkrädda. A tt gå kvällsturen på utedasset var gruvensamt. 
Ofta måste de större syskonen följa de mindre.

Man kan ju  på skämt undra över varför spökena måste hålla till 
i och omkring utedasset. Blev de också kvällsnödiga? I så fall blev de 
visst aldrig färdiga heller utan satt där ända till morgonen.

Varför byggdes inte en liten avbalkning i stallet i stället? Där var 
ju  varmt och skönt, och kanske kunde hästens trygga närvaro lugnat 
de mörkrädda barnen. D et fanns ju ingen sanitär olägenhet heller, 
för hästen skulle ju  inte mjölka.

Numera spolas ju  allt vårt avfall ned i sjöar och vattendrag. Däri
från häm tar vi även vårt dricksvatten. Visserligen finns det renings
verk som silar ifrån den tjockaste delen. Men det hela liknar nästan 
historien om gubben som frågade sin gumma: — Vo jer velingen so 
gul? (Varför är vällingen så gul.) Hon svarade: — Kåow dasse ini 
stövo, män jö  tåow uppe ve tvo reina stick, so he jer ränt vesen. (Kon 
sket i stävan, men jag tog upp det med två rena stickor så det är rent 
väsen.)

Hon hade nog rä tt den gamla sjuka kvinnan, det bästa vore om vi 
kunde slå u t allt vårt avfall där det kunde grönska.
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MAJLIS GRANSTRÖM

SVENSKA HEM, SÄD AN A VÄRA FÄDER BYGGDE
Till Piteå Museum har av Stig Lönnberger i Uppsala donerats bygg
nadsritningar, hörande till boken Svenska Allmogehem som utgavs 
1909. Boken och ritningarna avser byggnader på egnahem och speglar 
hela den ideologi och de intentioner som arkitekturen vid sekel
skiftet om fattade och som överfördes till den tidiga egnahemsrörel
sen.

Akvarell i boken Svenska Allmogehem av arkitekt Ivar Tengbom 1909. Förslag 
14, Småbruk i Jämtland.

Den svenska egnahemsrörelsen växte fram under slutet av 1800-talet 
som en tänkt lösning på flera olika problem i samhället. En' av de 
stora farorna som hotade vårt land var emigrationen. Den skulle 
kunna motarbetas genom att fler kunde skaffa e tt eget jordbruk, en 
egen bärgning, och på så sätt stanna kvar i fäderneslandet. Det var i 
jordbruket som framtiden låg, trodde man, och a tt emigrera var att 
svika Sverige. I en inledning till Svenska Allmogehem skriver Adrian 
Molin under rubriken »Sverige»:

»Sverige lefver icke i våra hjärtan så som det borde. Det visar sig bäst hos alla 
de hundraden, som hvarje år öfverge Sverige för e tt ovisst öde hos främ
lingar. De sakna kanske, när de rest, släktingar och vänner. Men de sakna 
icke Sverige. De söka lyckan, där de tro sig finna henne. Men de finna på 
sin höjd välstånd. Och först i ensamma stunder, när det stora främmande 
landets kyla sveper omkring dem — då få de en aning om sin samhörighet 
med Sverige.»
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Men om den svenske arbetarens förhållanden kunde ändras, så a tt 
han hade e tt eget hem, då skulle allt bli annorlunda:

»På så sätt få de e tt hem, som de kunna kalla sitt eget, och som är e tt hem, 
inte b lo tt en bostad. Och då skall det o fta tunga arbetet bli lättare för dem. 
I det hem m et bo nyktra , glada och arbetsamm a människor. Och där skola 
växa upp sunda, friska barn.»

Den andra stora faran i det svenska samhället var den framväxande 
socialismen. År 1890 m otionerade t ex den konservative godsägaren 
E. Åkerlund i riksdagen om underlättande för mindre bemedlade att 
skaffa eget jordbruk. Hans motivering var att de på så sätt inte skulle 
lockas

»att ansluta sig till de socialistiska och andra samhällsupplösande läror, 
hvilka allt mer sprida sig och synas afse a tt slita alla hittills i allmänhet för 
heliga ansedda plikter m ot Gud, nästan och fäderneslandet.»

En ägare till ett egnahem flyttades nämligen till en helt annan kate
gori i samhället enligt riksdagsmotionären:

»Det kan inte finnas bättre korrektiv för strejker och pretentioner på högre 
arbetslöner och för sociala åsigter än det, a tt man anvisar arbetarne egna 
jordbruk , och så ber ’a tt få tala med herram e’.»

Genom hela egnahemsdebatten går som en röd tråd den nyväckta 
nationalismen. Det var under 1890-talet som vi fick Svenska flaggans 
dag och nationalsången och som A rthur Hazelius skapade Skansen. 
Carl Larsson målade sitt svenska hem, Vemer von Heidenstam skrev 
om sitt livs längtan till fosterlandet och Bruno Liljefors skildrade den 
svenska naturen, en viktig del av vårt nationella arv, som också den 
framväxande turismen tog vara på. Det var den svenska allmogens 
historia och hembygd som var idealet och som framhävdes som något 
ursprungligt och primitivt, ännu oförstört av den industriella utveck
lingen.

»Så är Sverige e tt godt och härligt land, hvartän vi se. Det är det landet, som 
har skapat oss svenskar. D et har gett norrlänningen, i den långa vintern och 
skogstystnaden där uppe hans tungsinthet och dåsighet, men också hans 
allvar och djup i sinnet.»

Även arkitekterna greps av de nationella och romantiska strömningar
na. I e tt examensarbete vid Chalmers Tekniska Högskola, »Svensk 
arkitektur 1900—1930 — nationalromantik och funktionalism»,
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skrivet av Ulla Antonsson och Stefan Lundin, beskrivs arkitekternas 
sökande efter de inhemska värdena på följande sätt:

»Med skissblock och akvarellåda gav sig arkitekterna av på upptäcktsfärd i 
vår byggnadshistoria och vår svenska natur. Med penna och pensel trängde 
de in i sitt byggnadsarv. De smög genom slottens salar, hoppade över vall
gravar, skred genom väldiga portar och kände historiens vingslag på Vasa
konungarnas borggårdar. Vid ritbordet i ateljén eller bland hantverkarna på 
byggnadsplatsen försökte de förläna de nya byggnaderna den stämning och 
skönhet som de fångat på sina resor och som de upplevde som genuint för 
vårt land och folk.»

Teckning av arkitekten Ragnar Östberg i en artikel med namnet »Fot- 
vandringss tudier» 1894.

Arkitekterna i fråga hette bl a Ragnar Östberg, Carl Westman, Ivar 
Tengbom och Torben G rut. Den arkitekturstil de vände sig em ot och 
som varit förhärskande under 1800-talets slut var den s k elekticis- 
men som lånade fritt u r de historiska stilarna och blandade stilele
m ent allt efter byggnadens funktion och eget skön. Det bästa var 
redan skapat i tidigare kulturers arv, det kunde bara sammanställas
i nya konstellationer.

Mot detta lånande från främmande kulturer vände sig nu arki
tekterna och pekade på de nationella värdena. Industriell tillverkning 
skulle ersättas av hantverk i gammal tradition. I Svenska Allmogehem 
skriver Adrian Molin så här om hur byggandet skall ske:

»Inte tarfliga efterapningar af utländska herrskapsvillor utan svenska hem, 
sådana våra fäder byggde. Ty bakom dem lågo svenska tankar, och det är 
svenska tankar vi skola tänka.»
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Boken Svenska Allmogehem tillkom alltså för a tt överföra dessa 
nationalromantiska tankar till den gryende egnahemsrörelsen. 1904 
hade riksdagen tagit det första beslutet om inrättandet av en egna- 
hemslånefond med 10 miljoner kronor som kapital för åren 1905 — 
1909. Egnahem skulle vara småbruk i största möjliga utsträckning 
och för a tt erhålla e tt egnahemslån skulle man uppfylla följande vill
kor:

Man skulle vara svensk medborgare
äga god frejd (dvs medborgerligt förtroende) 
vara mellan 21 och 50 år
vara känd för sparsamhet, nykterhet och hedrande vandel 
icke sakna medel att bidra med till hemmets bildande men 

vara i behov av kraftigt stöd för dess förvärvande. 
Återbetalningen av lånet börjde 4 år efter låneåret och räntan var till 
en början 3,6%. Efter 29 år skulle lånet vara återbetalat.

Vid ansökande om egnahemslån måste den sökande presentera 
ritningar. De nybildade egnahemsnämnderna ställde sådana till för
fogande och många ritades också av lokala byggmästare. Till Svenska 
Allmogehem hörde också ritningar, vilka tillsammans med material- 
och byggnadsbeskrivningar kunde beställas för kr 7:50 för alla 15 
eller 65 öre per styck.

Ritningarna har utarbetats för olika delar av landet och bygger 
på lokala byggnadstraditioner samt en hel del idealisering i nationell 
anda. Kända arkitekter var engagerade i arbetet: Jakob J:son  Gate, 
Torben G rut, Alf Landén, Ivar Tengbom, John  Åkerlund och Ragnar 
Östberg. Förutom ritningsförslag innehåller boken andra nyttiga upp
lysningar för en egnahemsbyggare: hur man söker lån och skaffar 
tom t, hur man bör bedriva e tt småbruk med boskapsskötsel, råd för 
trädgårds- och fruktodling och hur räkenskaperna skall skötas bl a. 
Förutom dessa praktiska råd finns också en hel del etiska och este
tiska pekpinnar. Här följer e tt par sådana:

»Måla gärna en liten blom sterranka eller krans på enkelt vis här och hvar, 
på skåpets dörr, på stolsryggen eller längs en liten hylla, som sättes ofvan 
m atbänken. Därför finnas många vackra gamla m önster. Förresten, har man 
gry, kan man sätta ihop sådana själf.»
»Till ju l väfver hon (därmed menas mor i huset) samman en bonad, en dun
kel varm och härlig väfnad, kanske med några sagofigurer sömmade på. Det 
blir öfverraskning för far.»
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»Den ömkliga pjunkighet, som söker spara gossen eller flickan från de syssel
sättningar som inte öfverskrida deras krafter, får ej finnas i småbrukarhem - 
met, ty då bli barnen ej rustade för sin fram tida lifsverksamhet.»

Teckning av redskap för små
bruket i Svenska Allmogehem  
1909. Notera den nationella 
beteckningen på redskapet.

Svenska Allmogehem fick stor spridning, inte minst genom att ca 
60.000 gratisexemplar frikostigt delades ut. Boken bekostades med 
privata medel av grosshandlaren Gustaf Carlsson, en representant för 
den nya välbärgade medelklass, som under liberalismens tid växte 
fram i landet. Boken skulle främja »en sund och folklig byggnads
konst» och alla ritningsförslagen var preciserade till landskap. Varje 
ritning beledsagades av en akvarell med den färdiga gården. Försla
gen vände sig till noga fastställda målgrupper: »Handtverkaresmåbruk
i Ångermaland», »Småbruk i norra Östergötland» eller »Bruksarbetare
bostäder i Dalarne» kunde de heta. Förslagen byggde på lokala bygg
nadstraditioner och föregicks av studier i allmogens byggnadshistoria.

Förslag nr 15, av vilket e tt exemplar ingick i donationen till 
museet, avser N orrbotten, byggnader för småbruk på omkring 7 
hektar. Arkitekten Torben Grut har gjort ritningen och akvarellen. 
C rut levdel871—1945 och är ett av de stora namnen i den national- 
romantiska arkitektkadern. Han har bl a ritat Stockholms Stadion 
1911 med Visbys ringmur som förebild och han förekom ofta i 
artiklar med ställningstaganden i tidskriften Arkitektur, för vilken 
han var redaktör från 1904. Redan 1901 kallade han de svenska 
villorna för »en styggelse» som kommit i stället för de »präktiga gamla 
herrgårdarne och bruken, de vördiga köpmanshusen från ostindiska 
kompaniets dagar, de trefliga storbondgårdarne». Den linje han drev 
krävde av samtidens husbyggare att de främjade en byggnadskonst, 
som var hantverksmässigt utförd av svenska material med anknytning
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Arkitekten Torben Grut i sitt arbetsrum på den övre verandan i hans villa 
Sunnanlid. Foto ca 1910 i Nordiska Museet.

till svensk natur, svensk historia och svenska byggnadsminnen. Under 
Torben Gruts redaktörskap blev A rkitektur det främsta språkröret 
för de nationella strömningarna i arkitekturen.

På Gruts ritning och akvarell nr 15 i Svenska Allmogehem, små
bruk i N orrbotten, står timrade, omålade hus runt en gårdsplan. Det 
är bostadshus, bak- och tvättstuga, härbre och en ladugråd som har 
många funktioner inrymda under samma tak. Bostadshuset m äter ca 
10 x 6 m, bakstugan ca 7,5 x 4,5 m och den långa uthuslängan inte 
mindre än 37 m och 17 m i vinkel m ot varandra med en bredd av ca 
6 m.

I stort måste man nog anse, att Gruts ritning till småbruk i Norr
botten överensstämmer med de byggnadstraditioner som var — eller 
hade varit — rådande i regionen, dock med det tillägget a tt förslaget
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är ett hopplock från olika delar av landskapet och från ol^ka tider. 
Han har tydligen studerat ämnet innan han gjort sin ritning, allt i 
enlighet med hans eget uttalande i tidskriften A rkitektur 1901:

»Fram m ed m aterial och verktyg, fram  m ed våra gamla färger och m önster 
från stuga och slo tt. L åtom  oss förd jupa oss i våra gamla, goda byggnads- 
minnen.»

Några invändningar finns-dock att göra m ot Gruts norrbottniska för
slag. För det första själva gård sgrupperingen. Husen ligger runt en 
fyrkantig gårdsplan, helt kringbyggd på två sidor och med en inkörs
port genom uthuslängan. Den kringbyggda gården är inte främmande 
för den norrbottniska traditionen, speciellt har den förekommit i 
Tornedalen. Än mer förekommande har dock den oregelbundna 
gården varit, med många hus fritt lagda runt om. Vanligt var också 
att man hade ett speciellt sommarhus, men som sådant kunde också 
t ex en bagarstuga göra tjänst. Bagarstugan var oftast förlagd ett 
stycke från boningshuset och inte som på Gruts ritning i direkt an
slutning till gården. Vad som däremot stämmer väl överens med norr
bottnisk tradition är a tt gården hålls fri från djuren, utgången från 
ladugården ligger på utsidan och endast hästen hår ingång till sitt 
stall från gårdssidan.

Bondgård i Pello, Teckning i Journal 
d ’un voyage au Nord av Outhier 1 744. 
Här ser vi ett exempel på den samman
byggda och kringbyggda gård, som 
Grut tydligen haft i åtanke vid u t
form andet av sitt förslag.
Ur bebyggelsehistorisk tidskrift 1, 
1981.
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Boningshuset är inte den långa norrbottensgård, som vi förknippar 
med våra trakter. Det är i stället en enkel stuga med fars tu, farstukam
mare och stuga — en byggnadstyp som varit vanlig på mindre gårdar. 
Hustypen stämmer alltså med traditionen, även om man kan invända 
att det trots allt är parstugan — med ingång på m itten och ett större 
rum på varje sida — som är det typiska för vår del av landet. Ordet 
kove, som finns angivet på Gruts ritning, är det gamla ordet för för- 
varingsrum/Skafferi.

Den långa sammanbyggda ladugården/uthuset har varit vanlig i 
traditionen på mindre gårdar, där stämmer således Gruts förslag. 
Dock kan man invända a tt logen nog oftast var fristående och att 
ladorna var förlagda direkt på ängarna.

Bild ur Svenska Allmogehem i kapitlet »Från studieresor 
och förarbeten». Bildtexten lyder: »Kostall med skulle 
öfver, Piteå älfdal, Norrbotten».

Alla husen är byggda i liggande timmer helt enligt norrländsk tradi
tion. På Gruts akvarell är alla husen omålade. Det torde vara att 
återgå till forna tiders bruk i nog så hög grad, då det åtminstone 
sedan m itten av 1800-talet varit rödfärgning som dominerat på lands
bygden. Dörren till boningshuset har speglar och en omramning i
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Ritning och akvarell till småbruk på omkring 7 hektar fö r  Norrbotten, förslag nr 
15 i Svenska Allmogehem. Arkitekt Torben Grut 1909. Ritningen donerad till 
Piteå Museum.



klassisk stil, vilket var vanligt — inte minst i pitebygden. Däremot 
måste nog de hjärtdekorerade fönsterluckorna anses vara en rom an
tiserad företeelse.

Härbret är det som bäst för tankarna tillbaka till gammal tradi
tion, kanske mest för a tt sådana blivit bevarade i sin ursprungliga 
form i så hög grad, a tt det fanns många exempel kvar för studier.

Boningshuset har en krönt skorsten, något som var vanligt i 
Dalarnas byar och som också förekommit i dessa trakter. En resenär 
1758, Abraham Hiilpers, berättar att Piteå stad hade just skorstenar 
med kronor.

Boken Svenska Allmogehem är en företeelse som väl speglar de 
nationella strömningarna efter sekelskiftet och det medföljande 
arkitektoniska nytänkandet. Man kan också tydligt märka den patri- 
arkaliska ton som rådde i den tidiga egnahemsrörelsen. Boken vände 
sig direkt till egnahemsbyggarna och hade de bästa intentioner att 
göra en insats för kvaliteten på de många nya hem, som växte upp
— och då inte bara den materiella kvaliteten. E tt blomstrande jo rd 
bruk gagnade Sverige, det var man övertygad om. I början av egna
hemsrörelsen utformades husen ofta efter dessa ideal, men senare
— under den stora ruschen på 1920-talet — blev det de standardi
serade och betydligt förenklade — och förbilligade — byggnadsrit
ningarna från egnahemsnämnderna som användes mest.

Den ljusa bild som Adrian Molin tecknade av egnahemmets in
vånare blev inte heller verklighet. De blev i själva verket e tt skuldsatt 
proletariat med alltför små jordbruk, som inte var bärkraftiga i läng
den utan snart lades ner. Arbetsamheten var det emellertid inget fel 
på, den fick egnahemmens invånare hålla med själva.

Till sist Adrian Molins slutord i Svenska Allmogehem, där han 
uttrycker sin förhoppning om bokens framtida betydelse:

»Den boken har kostat m ycken m öda och stora uppoffringar. Den är dock 
b lo tt en liten insats i det stora arbetet för Sverige. Men kunde den hos de 
unga, till hvilka den går, finna öppna hjärtan och lydiga öron, så a tt de gå 
hvar och en med friskt m od och göra sin insats för Sverige — då har den fyllt 
en stor uppgift.»
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DONATIONER UNDER 1985

Arne Andersson, Piteå: Klubba 
Dan Andersson, Rosvik: Flottarstövlar
Doris Andersson, Piteå: Polisjacka, uniform sjacka, skärmmössa, pickelhuva och 

sabel
Åke Berggren, Piteå: Affärsskylt »Sigurd Wallstens bokbinderi»
Bodens Bokhandel, Piteå: Ju lbonader 
Bengt Clausén, Piteå: Bokpress
Hjalmar Edin, H ortlax: Skom akarbänk med tillbehör, pressjärn, gatuskyltar 
Helen Ferguson, Piteå: Orienteringsväska, syskrin, teckningar, räkneböcker, 

skrivböcker, häften
Raghnild Ferguson, Piteå: D uk, Rädda barnens gåvokalender, häfte, plåtburk, 

kopp, mugg 
Ingrid Grahn, Piteå: Ok och seltyg
Estrid och Hugo Grönkvist, ö jeby n : Minnesskrift »Piteå stads 300-årsjubileum
Britt-Inger Gustavsson, Piteå: Skridskor
Bojan Holmgren, Piteå: Foto
Gustav Holm lund: 2 lyktor till bussen
Karin Häggkvist, Piteå: Foton
Lena Johansson/M ärta Löfgren, Stockholm : Glasflaska från Långviken, böcker, 

tavla, brev, dokum ent och affärshandlingar 
Sven Jonsson, Piteå: Änglabloss och flugfångare 
Sven Jonsson, Piteå: Isskåp
Tage Jonsson / Ingvar Stridsman, Norrfjärden: Gjuten klocka från Storfors 

herrgård 
Tage Johansson, Alvik: Album 
Hilding Larsson, Piteå: Skylt från Piteå Elektriska 
Ingegerd Lindkvist, Piteå: Hyvlar och skjutm ått 
Helmer Lundgren, ö jeby n : Ljuster och laskarklämma 
Agnes Lundström , ö jebyn : Isskåp 
Eivor Lundström , Såtenäs: Duk 
Inez Lundström , Piteå: Kruka 
Stig Lönnberger, Piteå: Ritningar 
Ernst Nilsson, Hemmingsmark: Rivsten för färg 
Alida Nyberg, Piteå: Biblar och katekes 
Siv Ranggård, Piteå: Havretonister, karta över färgband
Sissi och Ivar Sandström, Piteå: M orfinspruta, snäppare, gesällbrev och m ästar

brev
Sjulnäs Centralskola, Sjulnäs: Skolböcker 
Erik Sköllermark, Ro knäs: Foton 
Peter Widman, Luleå: Philips radio 
Anders Wiklund, Piteå: Radio
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Övriga donationer
Svagdricksflaska, klippdocka, emaljtallrik, handdukar, servetter, förkläden, 

voiledukar, symaskin.
Strykjärn. Skolböcker.
Kranssåg, vedsåg, tråg, kafferost och bajonett.
Böcker »Världspolitikens dagsfrågor».

DONATIONER UNDER 1986

Siri Berggren, Piteå: Böcker
Ebbe Boström, ö je b y n : Minnestavla över sv. Statens Ransoneringskort
Inga Clausén, Piteå: Bok och fo to
Thomas Eriksson, Piteå: Planscher
Göran Hägglund, Roknäs: Film »En stad vaknar till liv»
Hilding Larsson, Piteå: K artblad, El.insp.kopior övrig teknisk förklaring, radio
Odal Larsson, Piteå: Foto
Eivor Lundberg, Piteå: Böcker
Helmer Lundgren, ö jebyn : Is-eka och stockläs
Ingrid Lundström , Piteå: P orträ tt
Stig Lönnberger, Uppsala: Ritningar
Astrid Lövgren, Luleå: Böcker
Ingrid Moberg, Piteå: V ykort
Åke Nordlund, Piteå: Stol
N orrbottens Museum, Luleå: Album
Astrid Oskarsson, Piteå: V ykort
Gustav Robertsson, Piteå: Trälåda med snäppare, koppningshorn, stetoskåp, sax 
Sissi och Ivar Sandström, Piteå: G ratulationskort och almanackor 
Dolly Sjöberg, Piteå: Fotoalbum  och porträ tt
Erkki Strandell, Piteå: Griffeltavla, läderfodral, fo ton , katekes, barnkaffeservis
Ingegerd Westerlund, Piteå: Barnkläder, barn täcke, skor, foto och karta, väskor
Elsa Wiklund, Piteå: Tång, korg, kopp, fat och glassbägare
Rickard Wikström, Svensbyn: Täckbåge
Arvid Öberg, Hortlax: Böcker
Karin Öberg, Piteå: Album
A rthur öh lund , ö jebyn : Ritningar

övriga donationer
Skruvstycke, verktyg, mässinglåda, strigel, skruvtving, klädhängare, järngryta och 

diverse andra verktyg 
Foton
Dopklänning





Piteå stads kyrka firar sitt 300-årsjubileum i år. Den är en av Norr
lands totalt 7 träkyrkor från 1600-talet och en av de första som bygg
des i korsforin. Pitebygdens Fornminnesförening vill med denna års
bok hylla stadens vackra kyrka och har av den anledningen några 
artiklar speciellt om den.
INNEHÅLL
Ett år har gått...
Piteå kyrka
Till trons uppbyggande och 
ögats fägnad
Seder och skick vid kyrkhelgs
firandet i Piteå landsförsamlings 
gamla kyrkoplats i öjebyn
De båda nummertavlorna
Gamla Lutherska Församlingen 
i öjebyn
Hesselgård — ett hus med anor 
I Patron Hedqvists skugga, del 11 
Dikter

Stenålder i pitebygden 
Posten 350 år
En militär som postmästare
Människorna kring Rådhustorget, 
del I
Inackorderingsflickan
Så minns jag Piteå Hospital och
Asyl
Piteå dansade och log
Den gamla visan
Vårt organiska avfall
Svenska hem, sådana våra fäder
byggde
Donationslista 1985/1986

Roland Selin Sid. 3-4

Henning Berglund Sid. 5-18

Majlis Granström Sid. 19-46

Arthur Cantery Sid. 47-66

Curt Carlsson Sid. 67-70

Lilian Dahlberg Sid. 71-76

Henrik Sandberg Sid. 77-82

Leif Björkman Sid. 83-87

Bengt »Goldodis» Sid. 88-90

Steggo
Ingela Bergman Sid. 91-103

Ingegerd Westerlund Sid. 104-111

Tage Lindberg Sid. 112-115

Bo Lindhammar Sid. 116-127

Gun Lidström Sid. 128-131

Erik Westling Sid. 132-144

Eva-Lena Wikander Sid. 145-150

Sid. 151-153

Hanna Lundström Sid. 154-155

Majlis Granström Sid. 156-166

Sid. 167-168
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