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FÖRORD 

Arbetet med denna uppsats har skett inom ramen för det tvärvetenskapliga 
forskningsprogrammet "Kulturgräns Norr". Det har gett mig möjlighet att 
under året delta i flera intressanta och lärorika seminarier kring de delpro
jekt som olika ämnesområden ansvarar för. Under våren 1997 har jag haft 
förmånen att på deltid arbeta som projektanställd assistent inom det etnolo
giska delprojektet. Ett stort tack till professor Lars-Erik Edlund och övriga 
medarbetare inom forskningsprogrammets kollegium för ett gott stöd under 
året. 

Jag vill tacka Kurt Genrup som har varit min handledare under året. Vi har 
träffats regelbundet och han har trots en pressad arbetssituation fullgjort 
handledaruppgiften på ett föredömligt sätt. Till personalen på Dialekt-, ort-
namns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM), Folkrörelsearkiven i Skel
lefteå och Umeå, Skellefteå museum och Forskningsarkivet vill jag till sist 
rikta ett varmt tack för god och kunnig service vid mina besök. 

Umeå i november 1997 

Lars Olov Sjöström 
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1 INLEDNING 

1.1 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett studium av festseder och matvanor i 
Skellefteåområdet visa hur olika livsstilar formas, utvecklas och uttrycks i 
såväl rural som urban miljö under perioden 1830-1900. Att använda Skellef
teå som forskningsområde ger en speciell möjlighet att följa de kulturella 
processer som stadsbildandet 1845 innebar. Uppsatsen ska visa hur interak-
tionen mellan land och stad har fungerat och hur kulturgränser skapas och 
reproduceras inom ett överskådligt geografiskt område. 

Jag vill fånga det väsentliga i olika gruppers kulturella register och hur 
dessa förändras över tid. Den ska vidare ge kunskap om hur kulturella in
novationsförlopp kan se ut. 

Slutligen ska den vara ett litet bidrag till "Kulturgräns Norr "-projektet med 
dess intentioner att med tvärvetenskapliga undersökningar på såväl makro
plan som mikroplan klarlägga mera av den kulturella differentiering som 
finns inom det nordsvenska området. 

1.2 TEORETISK METOD, TIDIGARE FORSKNING 
Teoretiskt/metodiskt kommer jag att låna kulturteoretiska perspektiv och 
etnologiska metoder från olika håll och vill därför närmast beteckna mitt 
arbetssätt som eklektiskt. De teoretiska diskussionerna försöker jag att place
ra "insprängda" i sitt sammanhang i de olika textavsnitten. 

Ett genomgående tema som formar den teoretiska strukturen är sociala 
och mentala gränser och dessas förändring. Jag har särskilt sökt efter hur 
Skellefteborna själva har beskrivit och definierat den sociala klassifikationen 
i såväl stads- som landsbygdsmiljö och hur detta har kommunicerats i fest
seder och matvanor. 

Polariseringen urbant - ruralt är naturligtvis genomgående ett centralt 
perspektiv som kännetecknar hela det etnologiska delprojektet i 
"Kulturgräns Norr". Här framträder omedelbart det starka och snabba för
borgerligandet av Skellefteå efter stadsbildandet 1845. 

När det gäller ämnesvalets förebilder finns ett antal i olika stadshistoriker 
(Svensk stad m.fl.) samt i olika gränsstudier. Värdefullt jämförelsematerial 
beträffande livet i de norrländska småstäderna på 1800-talet har jag funnit i 
böckerna Kulturmiljö och idéspridning (om Härnösand) och Den bildade borga
ren (om Umeå). Båda dessa studier har publicerats inom ramen för ett idé
historiskt projekt och kännetecknas av en fokusering på vardagens idéliv och 
"vanligt folks" idéer. 

Börje Hanssen har i flera sammanhang skrivit om samhällsklasserna i de 
svenska småstäderna på 1800-talet. Han har också forskat utifrån begreppen 
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urbant-pagant och kring självhushåll i den svenska småstaden, "Rus in Ur-
be". Hanssens intentioner att strukturera sociala grupper och gränserna 
mellan dessa med utgångspunkt från "aktivitetsfält" i stället för geografisk 
hemvist är intressanta ur kultur gränsperspektiv. 

Sven B. Eks etnologiska stadsstudie Nöden i Lund visar på landsbygdstra-
ditionernas styrka i den nya urbana miljön och på de klassmönster som där 
var gällande precis i övergången till arbetarrörelsens ideologiska genom
brott. Till sist vill jag nämna en forskare från tidigt 1900-tal, nämligen Ferdi
nand Tönnies som i sin forskning tagit upp kultur och gemenskapsformer i 
familj, by, stad och stat och hur samhällsförändringarna gripit in i dessa. 

1.3 MATERIAL 
Det material som används i uppsatsen har en stor bredd. Uppteckningar i 
Skellefteå museum, bandade intervjuer och uppteckningar på DAUM i 
Umeå samt lokalhistoriska dokumentationer utgör en viktig del av källmate
rialet. På DAUM har också en del material från klippsamlingarna använts. 
Museernas föremålssamlingar och fotosamlingar har naturligtvis också varit 
mycket betydelsefulla för undersökningen. 

I Skellefteås tidningar under 1800-talet, vilka finns arkiverade i Skellefteå 
museum och på Universitetsbiblioteket i Umeå, har jag funnit intressant 
information om socialt och kulturellt liv i Skellefteå. Även i 
ULMA:s frågelistsvar finns en del relevant material för uppsatsen insänt från 
Skellefteåområdet och Skellefteå stad. I folkrörelsearkiven i Skellefteå och 
Umeå har både ett par privata arkiv och något företagsarkiv genomgåtts. 
Gustav Höijers arkiv som deponerats hos forskningsarkivet ger i dagböcker 
och brev fina tidsbilder av borgerligt liv i Skellefteå vid början av 1870-talet. 

En hel del litteratur om Skellefteåområdet har naturligtvis lästs. De histo
riska kunskaperna om området har jag främst sökt i Karl Fahlgrens böcker 
om Skellefteå socken och Skellefteå stad samt i serien Skelleftebygdens historia. 
För förståelsen av social och materiell kultur har jag särskilt studerat Gustaf 
Renhorns böcker Gamla stadsbor och Ernst Westerlunds publicerade byun-
dersökningar. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Tidsmässigt avgränsas studien till perioden 1830-1900. Ämnet inbjuder na
turligtvis både till en innehållsmässig fördjupning och en utökning av den 
undersökta tidsperioden men det skulle spränga ramarna för denna uppsats. 
Genusperspektivet har inte utvecklats i uppsatsen på det sätt som var me
ningen från början. Jag hoppas dock att längre fram i projektet kunna stude
ra den nya "manlighet" respektive "kvinnlighet" som utvecklades i den nya 
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Staden Skellefteå. Här kunde t.ex. Leonore Davidoffs teorier om könsgränser 
i det expanderande borgerliga samhället prövas. Perioden kring sekelskiftet 
1900 skulle vara särskilt intressant att studera eftersom det då pågick stora 
förändringar i samhällsstrukturen, inte minst när det gäller kvinnors plats i 
arbetsliv och offentlighet. 
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2 BAKGRUND - SKELLEFTEÅ FÖRE 1845 

2.1 KYRKSTAD OCH HANDELSPLATS VID SOCKEN
KYRKAN 

På 1400-talet fanns fem storsocknar inom nuvarande Västerbottens län. En 
av dessa var Skellefteå. Det var ingen folkrik socken. År 1413 fanns enligt 
skatteboken 60 "rökar" i Skellefteå. Det kan ha rört sig om en befolkning på 
ungefär 360 personer om man räknar med sex personer per hushåll. Fram till 
1543 hade denna befolkning sexdubblats.1 

Befolkningsökningen från mitten av 1500-talet och fram till mitten av 1700-
talet var svag i Skellefteå. Skattekraften var densamma 1755 som den varit i 
genomsnitt på 1540-talet även om den totala befolkningen hade ökat något.2 

Här är konsekvenserna av krig och utskrivningar under 1600- och 1700-talen 
tydligt utläsbara. Från mitten av 1700-talet kom befolkningsökningen igång 
igen understödd av allt längre fredsperioder och bättre yttre förutsättningar 
för jordbrukets utveckling. Under denna period ökade befolkningen i Väs
terbotten betydligt snabbare än i övriga landet. 

Kring sockenkyrkan utvecklades i Skellefteå, som på många andra håll, ett 
centrum för handel och socialt liv. År 1624 gavs tillstånd till marknader i 
Skellefteå socken, motiverade främst av de långa avstånden till Piteå. I Skel
lefteå blev marknadsplatsen Storkåge som hade goda hamn-förhållanden.3 

På 1700-talet började marknader emellertid förläggas till kyrkstaden vid 
Skellefteå kyrka. 1781 hölls marknader i kyrkstaden 13-15 mars, 25-27 augu
sti och 12-14 december.4 

De långa avstånden inom en socken som Skellefteå och bestämmelserna 
om kyrkotur, dvs. regelbundna kyrkobesök gjorde det nödvändigt med 
övernattningsbostäder vid sockenkyrkan. 1686 års kyrkolag med dess beto
ning av kyrkans folkundervisning innebar en ytterligare förstärkning av den 
kyrkliga seden och aktiviteterna vid sockenkyrkan. Från 1600-talet utveckla
des kyrkstäderna i övre Norrland och det är lätt att konstatera sambandet 
mellan de gamla kyrkstadsplatserna och framväxten av städer och samhäl
len i Västerbotten. 

Abraham Hiilphers skriver i sina Samlingar till en beskrivning över Norrland 
om förhållandena i Skellefteå: "Umeå och Piteå städers handlande hava här 
marknadshus samt hålla ansenligt nederlag av varor som även emellan 
marknadstiderne genom kommissionärer försäljas och utborgas".5 

Skellefteå började alltså utvecklas till ett handelscentrum, inte bara vid 
marknadsperioderna utan också däremellan och det är tydligt att kyrkstaden 
spelade en viktig roll i sammanhanget. En förordning från Kungl. Maj:t 1817 
stadgade att det inte fick förekomma handel i kyrkstäderna mellan markna
derna och att kyrkstadshusen inte fick bebos vid andra tillfällen än markna-
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der och kyrkhelger. Denna förordning efterlevdes dock dåligt och i mitten av 
1820-talet fick myndigheterna ingripa för att rensa upp i Skellefteå kyrkstad. 

Från denna tid intensifierades dragkampen mellan borgarna i Piteå och 
Umeå om handeln i Skellefteå. Resultatet av många års skrivelser och upp
vaktningar blev att Skellefteå fick egna stadsrättigheter. En av de som akti
vast bidrog till denna utgång var prosten Nordlander som understöddes av 
landshövding Montgomery. Västerbotten skulle få sin andra stad och hösten 
1845 avslutades de markköp som var nödvändiga för en inflyttning i stads
området. 

2.2 UTVECKLINGEN I SOCKNENS BYAR 
NYODLING OCH EXPANSION 

Befolkningstillväxten var stark i Västerbotten från mitten av 1700-talet och 
det gäller också skellefteåområdet. Under åren 1772-1805 ökade t.ex. befolk
ningen i dåvarande Västerbottens län (Västerbotten och Norrbotten) med 
78,9% medan motsvarande siffra för hela landet var 19,2%.6 Hur har man då 
klarat försörjningen för en så snabbt tillväxande befolkning? 

I Västerbotten har den omfattande nyodlingen kunnat kompensera be
folkningsökningen under 1800-talet. I Skellefteå sockens historia (del 1) räknar 
J.G. Westin utifrån tillgängliga källor med att socknens åkerareal tiodubb-
lades mellan 1750 och 1870. 1914 hade ytterligare en tredubbling av denna 
areal skett.7 

SJÄLVÄGANDE BÖNDER 
Skelleftebygdens bönder har, på samma sätt som i övriga Västerbotten, till 
största delen varit självägande. I mitten av 1800-talet var omkring 90% av 
länets jord ägd av de bönder som brukade den. Det visar därmed en ägar
struktur som markant avviker från Syd- och Mellansveriges slättbygder där 
ett betydande landsbygdsproletariat hade hunnit utvecklas vid denna tid. 
Ellen Vleugel skriver 1905 om skelleftebönderna: 
"Jorddrottar finnas här inga, men ej heller några backstugusittare, utsläpade 
torpare eller skuldtyngda bolagsarrenden. Jorden är delad i smålotter, just 
som den skall vara, där enhvar är herre på egen torfva. Gårdarna i Skellefte
ådalen omfatta i genomsnitt 4 skäl eller 1/16 mantal och föda härå 5 a 6 kor, 
8 â 10 får jämte den oundgängliga julgrisen.1,8 

BYORGANISATION 
Inom Skellefteå socken har man haft en väl utvecklad byorganisation som 
går att följa i bevarade handlingar från 1600-talet. När en mönsterbyordning 
togs fram i mitten av 1700-talet på initiativ av riksdagen antogs denna med 
mindre ändringar omgående av 55 byar inom socknen.9 
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Byordningen fungerade som en lokal lag. Den största delen bestämmelser i 
byordningarna handlar om skötseln av jord, skog och kreatur och hur den 
samfällda egendomen skulle utnyttjas. Men byordningarna reglerade också 
andra plan i människors liv. Det gäller t.ex. hur söndagarna skulle respekte
ras genom byabön, hur folk inte fick inhysas utan byns samtycke eller hur 
barn och tjänstefolk skulle fostras. 

Under 1800-talets första del omarbetades många byordningar och blev då i 
regel mindre omfattande och detaljerade. I slutet av 1800-talet började byor-
ganisationen förändras. Samfälld egendom som kvarnar och vägar började 
skötas genom bildandet av föreningar där delägarna ingick och byastäm-
mans uppdrag blev allt färre. 

När det gäller festerna och högtider har byastämman fattat beslut om hur 
indelning av byn i bröllops- och gravölslag skulle göras. En by som Yttervik 
har t.ex. varit indelad i två bröllops- och gravölslag med en gräns ungefär i 
mitten av byn.10 

LÄSERIET ISKELLEFTEBYGDEN 
Skelleftebygden nåddes omkring 1814 av den s.k. "nyläsarväckelsen", en 
evangelisk rörelse som utvecklades i Norrbotten omkring 1810 och sedan 
spred sig söderut. Begreppet nyläsare har använts för att skilja rörelsen från 
en äldre, mera lagiskt inriktad läsartradition som fanns i Västerbotten. 

Brukspredikanten i Byske, O.D. Klockhoff (f.1818) skriver i sina anteck
ningar om det religiösa livet i Skellefteå: "Skellefteå har från äldre tider varit 
en stamort för religiösa rörelser, som under olika skeden under deras ut
veckling antagit en ofta emot församlingens lärare ganska hätsk sinnesstäm
ning sannolikt uppjagad af föreställningen derom att den från början af 
århundradet af Konungen påbjudna nya lithurgien och nya Psalmboken 
innehölle mot Bibelordet och den Lutherska bekännelsen stridande lära. Det 
torde dock kunna antagas att de ej alltid bemöttes med det upplysande och 
sansade bemötande som varit påkallat för att, hos en mindre reflekterande 
men vid det en gång inhämtade och inlärda trosnormen fasthållande all
mänhet göra begripligt och fattligt att bokstafven dödar men Anden gör 
lefvande...."11 

Här beskrivs striderna om de s.k. nöjböckren, de nya kyrkliga böckerna som 
utgavs på 1810-talet - katekes, kyrkohandbok och psalmbok. Dessa var 
präglade av neologin, den teologiska riktning som utvecklats under påver
kan av den rationalistiska upplysningsfilosofin. 

Den folkliga läsarväckelsen reagerade kraftigt mot de nya böckerna och 
valde att hålla fast vid de gamla ortodoxa böckerna. Därmed drogs en tydlig 
gräns mellan det gamla folkliga och det nya borgerliga. Naturligtvis kom 
denna väckelserörelse, senare till stor del uppfångad av EFS och de lågkyrk-
ligt inriktade prästerna i Skellefteå, att prägla socialt liv och kulturella 
mönster i bygden. 
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BEGYNNANDE INDUSTRIALISM 
De första ansatserna till industriell verksamhet i skellefteåområdet skedde 
inom skogshanteringen. Produktionen av tjära började få betydelse från 
1730-talet då en ökad efterfrågan i Frankrike och Nederländerna stimulerade 
marknaden. Trots kraftigt fluktuerande priser ökade produktionen av tjära i 
Västerbotten under 1700-talet. I början av 1760-talet fördes i genomsnitt 
11.000 tunnor tjära per år ut från nuvarande Västerbottens- och Norrbottens 
län. Värdet av denna utförsel var på 1770-talet över 150 000 daler. Skellefteå 
var övre Norrlands ledande socken för produktion av tjära, 12och tjäran var 
därmed den mest betydelsefulla binäringen för skelleftebönderna under 
1700-talet och början av 1800-talet. 

De sågverk som fanns i området i början av 1800-talet var endast i drift 
under delar av sommarhalvåret och flertalet sågar var anlagda för husbe-
hovssågning i byarna. Även sågverksarbetet var alltså en säsongsbetonad 
binäring för landsbygdsbefolkningen. Först när ångsågar togs i bruk och 
möjliggjorde kontinuerlig drift kunde arbete erbjudas året runt. Länets första 
ångsåg uppfördes 1858 i Sandvik.13 1859-1860 byggdes ångsågen i Sävenäs 
och markerade därmed starten för industriarbetarepoken inom skogsindust
rin i Skellefteå.14 

Tillverkningen av salpeter har varit en annan betydelsefull bisyssla för 
skelleftebygdens bönder. 1832 fanns 413 salpeterlador inom Skellefteå sock
en och dessa gav en avkastning på mer än 31 000 kg. 

Övrig industriverksamhet i Skellefteåområdet har kommit till efter 1850. 

2.3 BORGERLIG KULTUR FÖRE STADSBILDANDET 
Långt innan stadsbildandet fanns inslag av borgerlig kultur i Skellefteåom
rådet. Små borgerliga kretsar hade formats inom socknen inom vilka de 
högre samhällsskikten umgicks. Skellefteå prästgård var en viktig mötes
plats för skellefteåsocieteten under 1700- och 1800-talen. Och när socknen 
besöktes av förnämare gäster från annat håll var det naturligt att kyrkoher
den fick vara värd för besöket. 

I prästen J.A. Linders dagböcker skildras ett påkostat bröllop i Skellefteå 
prästgård 1815 vid vilket socknens dåvarande överklass var inbjudna. Skild
ringen innehåller många typiskt borgerliga kulturelement. Konversationen, 
tédrickandet, kvartettsången, klavermusiken, hyllningarna på vers och den 
tablåartade dramatiseringen är några av de företeelser som beskrivs. Just 
dessa kulturelement menar Gregor Paulsson (i Svensk stad) vara typiska i det 
borgerliga sällskapslivet i Sverige vid 1800-talets mitt.15 

Linders dagbok återger även de av honom för tillfället specialskrivna 
sångtexterna. De präglas tydligt av den litterära romantik med starka inslag 
av antikens mytologiska värld som fick sitt genombrott i och med bildandet 
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av Auroraförbundet 1807 i Uppsala. Just under dessa år (1806 och 1808-1809) 
vistades Linder i Uppsala för studier och tog där intryck av de konstnärliga 
och litterära strömningarna i tiden innan han blev präst i Norsjö. 

Officersbostället Nyborg, Sunnanå gästgivargård och postmästare Höi-
jers gård på Sunnanå var andra samlingspunkter i Skellefteå för de "finare" 
familjerna. 

När Skellefteå stad grundades fanns där alltså redan kretsar av människor 
som utvecklat en borgerlig kultur. 
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3 FEST- OCH MÅLTIDSMÖNSTER I SKELLEFTEÅ 
STAD 

3.1 SOCIAL GRUPPERING I SKELLEFTEÅ STAD 
Skellefteå utvecklades från sin tillkomst 1845 till en agrar köpstad. Det inne
bär för det första att staden framförallt har fyllt funktioner för tjänste- och 
varuutbyte. Och det innebär för det andra att staden för sitt dagliga liv varit 
beroende av jordbruk som en del av försörjningen. När de första tolv tom
terna i Skellefteå stad såldes 1846 var det till övervägande del familjer från 
bondesläkter i Skelleftetrakten som var köpare och bildade borgerskapet i 
den nya staden. Denna första generation stadsbor släppte inte kontakten 
med jorden och jordbruket. Självhushållsprincipen levde därför kvar länge i 
Skellefteå stad.16 

Befolkningen i staden kan delas in i tre samhällskategorier från mitten av 
1800-talet: 
* HÖGBORGERLIGA, t.ex. högre ämbetsmän, akademiker och förmög

nare köpmän. 
* LÅGBORGERLIGA, t.ex. lägre tjänstemän, handlande och hantverkare 
* ARBETARE OCH TJÄNSTEFOLK 

Motsvarande sätt att särskilja de sociala skikten i en agrar köpstad under 
1800-talets första del används av Gregor Paulsson i Svensk stad.17 Även i 
nyare historisk forskning, exempelvis hos Hans Norman, återkommer denna 
indelning.18 

När Birgit Falk (f. 1906) i boken Minnen från den lilla staden med trätrottoa
rerna berättar om Skellefteå delar hon också in stadsbefolkningen i tre sam
hällskategorier på motsvarande sätt så som hon minns förhållandena från 
sin uppväxttid.19 Det faktum att Skellefteå hade ett tunt egentligt hög-
borgerligt skikt med få högre ämbetsmän och akademiker har dock inneburit 
att en del av de stadsbor som normalt skulle ha tillhört den lågborgerliga 
gruppen fick flytta upp ett steg i hierarkin. 

3.2 FRAMVÄXTEN AV EN MODERN MENTALITET 
Det starka förborgerligandet i Skellefteå innebar att en modern mentalitet 
började göra sig gällande. I sin bok Skogarnas fria söner presenterar Ella Jo
hansson några generella kännetecken på modern mentalitet. Dessa känne
tecken är också påtagliga för den som studerar det sociala livet i Skellefteå 
från mitten av 1800-talet: 

1. Upptäckten av individen 
2. Idéer om frihet och jämlikhet 
3. Framstegstanken 
4. Fokuseringen på individers särdrag, personligheter och inre liv 
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"Framstegstanken" är knuten till den nya linjära tidsuppfattning som började 
ersätta det äldre bondesamhällets cykliska tidsuppfattning. Bondens år be
stämdes av naturens rytm, av årstidsväxlingar och växtlighetsperioder. Kyr
koåret integrerades med denna årstidsrytm och var väl anpassat till 
jordbrukets arbetsperioder. De viktigaste kyrkohögtiderna inföll inte under 
intensiva arbetsperioder. 

Bondens "tid" innebar att man gång på gång "kom tillbaka" till välkända, 
invanda arbetsmoment eller årsfester. De gamla kunskaperna och traditio
nen var tryggheten. Livskunskapen fanns i tillbakablickandet och de äldres 
kunskap var värdefull och respekterad. 

I den nya, borgerliga tidsuppfattningen sågs livet som en utvecklingslinje. 
Jonas Frykman och Orvar Löfgren skriver om denna förändring: "Tiden blir 
framtidsinriktad och utvecklingsfixerad i den borgerliga kulturen, där det 
gäller att få makt över tiden. 'Din framtid skapar du själv' är ett nytt och 
viktigt budskap. Tiden är knapp, man måste lära sig att hushålla med den."20 

Denna nya syn på tiden skulle självfallet längre fram också få ett genomslag i 
bondekulturen. 

3.3 BORGERLIG OFFENTLIGHET 
Individens förhållande till kollektivet förändrades under 1800-talet, en pro
cess som framförallt är tydlig i de borgerliga miljöerna. Den kultur teoretiska 
modell som utvecklats av Jürgen Habermas kan användas för att beskriva 
processen. Mats Dahlkvists sammanfattning av modellen ser ut så här: 

Statligt 
område 

STAT (kungamakt) 
"offentlig myndighet" 

Privat 
område 

MARKNAD 
"socialsfär", 
företag, produktion 

"politisk offentlighet" 
klubbar, tidningar, salonger 

Privat 
område 

FAMILJ 
"intimsfär" 
känslor, religion, moral 

"litterär offentlighet" 
klubbar, romaner, salonger 

Habermas understryker att de grundlagsförändringar som borgerligheten 
genomdriver vid denna tid befäster avgränsningen mellan dessa olika om
råden och sfärer i det borgerliga samhället. Han delar in samhället i två hu
vudområden: statligt och privat. Det privata indelas i sin tur i ekonomiskt 
liv, innefattande marknad och produktion (det som kan kallas "socialsfär") 
och familjeliv, innefattande känslor, religion och moral ("intimsfär"). Både 
ekonomiskt liv och familjeliv har var sin offentlighet på det sätt som model
len visar.21 
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Habermas är inte den förste som har försökt skildra förhållandena mellan 
gemenskapsformer i hela skalan från familj till stat med dess brytningar 
mellan privata intressen och samhällsintressen. Ferdinand Tönnies presente
rar i sitt verk Gemeinschaft und Gesellschaft en struktur av livsformer från 
familjeliv, byliv och stadsliv till storstadsliv, nationellt liv och kosmopolitiskt 
liv. I sin modell försöker han sedan påvisa utmärkande drag hos varje livs
form. Tönnies utvecklar dock inte maktperspektiven på det sätt som Haber
mas sedan har gjort.22 

3.4 DET OFFENTLIGA RUMMETS BETYDELSE 
I en studie av Härnösand vid mitten av 1800-talet resonerar idéhistorikern 
Roger Qvarsell om utmärkande drag hos städerna vid denna tid: 

Ett av de mest utmärkande dragen för staden var att en betydande del av dess liv 
ägde rum i vad man kan kalla ett offentligt rum. Torget var en naturlig mötesplats 
och en rad offentliga lokaler byggdes som mötesplatser för människorna. Även 
umgängeslivet, nöjeslivet och rekreationen fick ett offentligt inslag och bostadens 
betydelse som samlingsplats minskade. [—] Hemmet blev i allt större utsträckning 
inom dominerande skikt i städerna reserverade för det intimare familjelivet och 
tillgången på offentliga rum var i själva verket en av förutsättningarna för uppdel
ningen mellan privat och offentligt.23 

Denna beskrivning kan jämföras med Jürgen Habermas tal om en 
"polarisering av social- och intimsfär". Det handlar om hur den nya intimsfä
ren blir allt intimare medan den nya socialsfären blir allt socialare (se modell 
under 3.3). 

Skellefteå fick också sina offentliga mötesplatser - sina offentliga rum. Det 
började med att några privatägda salonger fick fungera som samlingsplatser 
för stadssocieteten. I det hus som hovkamrer Nils Clausén lät uppföra 1848 
(på nuvarande sparbankstomten) fanns en rymlig salong som ofta fungerade 
som festlokal. Källarmästaren Johan Lundeberg ordnade regelbundet festliga 
evenemang som konserter, teaterföreställningar, baler m.m. i sin "öfre sa
long", inrymt i det hus som han byggde 1849. 

Men det var uppförandet av stadshuset som på allvar innebar att den lilla 
staden fick offentliga lokaler. Det är också otvivelaktigt att stadshuset fick ett 
starkt symbolvärde för Skellefteå som en livskraftig, modern och expande
rande stad. När de cirka 300 stadsborna 1856 beslutade att förbereda byg
gandet av ett stadshus var det en storstilad byggnad som eftersträvades. Nu 
skulle Skellefteå sättas på kartan! 

Men finansieringen var ett problem. Kostnaden beräknades till 30.000 
Riksdaler medan de medel som staden förfogade över för ändamålet endast 
uppgick till 1 500 Riksdaler. Tack vare ett privatlån från änkefrun och hov-
kamrerskan Fredrique Clausén kunde projektet komma igång. Byggstilen 
präglades av nyrenässans i italiensk tappning och av ideal från stenarkitek-
turen. Det var alltså de modernaste trenderna inom arkitekturen som fick 
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komma till uttryck i det nya stadshuset. Och huset var troligen med sina 
nitton fönstergavlar i två hela våningar det största timmerhus som byggts i 
Norden!24 

De första verksamheter som flyttade in i stadshuset var telegrafen (som 
funnits sedan 1857) och den nya elementärskolan. Och naturligtvis hölls 
rådstuga i lokalerna.25 

Tillkomsten av stadshuset innebar att nöjeslivets utbud kunde utökas yt
terligare. Källarmästare Johan Lundeberg som var stadens förste nöjesarran
gör flyttade sin verksamhet till stadshuset. Skarpskytteföreningen fick 
använda sessionsrummet för underhållningar, konserter, basarer och baler. 

Nu fanns i Skellefteå, i samma byggnad, offentliga lokaler som kunde till
godose behovet för såväl den "politiska offentligheten" och den "litterära 
offentligheten". Nöjesliv, affärer och politiska strävanden kunde på denna 
arena integreras och forma en modern stadskultur. Om detta fenomen skri
ver Habermas: 

De båda formerna av offentlighet glider över huvud taget in i varandra på ett sär
eget sätt. Inom bägge formeras en publik bestående av privatpersoner, vilkas 
autonomi baserad på förfoganderätten över privat egendom presenterar sig som 
sådan i den borgerliga familjesfären, i kärlek, frihet och bildning, kort sagt: som 
skulle vilja förverkligas innerligt som humanitet. [ ] Så snart privatpersonerna 
inte bara samtalar i egenskap av människor om sin subjektivitet, utan i egenskap 
av egendomsägare vill få den offentliga makten att tjäna deras gemensamma in
tressen, tjänar den litterära offentlighetens humanitet som en förmedlare av den 
politiska offentlighetens effektivitet.26 

När föreningslivet började utvecklas från 1880-talet tillkom nya offentliga 
lokaler genom nykterhetsrörelsen, väckelserörelsen och så småningom ar
betarrörelsen. 

3.5 SYNEN PÅ FAMILJ OCH SÄLLSKAPSLIV 
Signaturen "F-ée" skriver 1860 en artikel i Skellefteå Nya Tidning under rubri
ken "Några ord om Sällskapslifwet". I artikeln kritiseras ett överdrivet säll
skapsliv utom hemmet. "Man bör icke bilda sig för societetslifwet så, att man 
glömmer och blifwer likgiltig för familjelifwet." 

Det betonas att familjelivet är statens rot och grundval och att man inom 
det egna huset inte behöver sakna sällskap och umgänge. Längre fram fort
sätter artikelförfattaren: "Det antyddes nyligen att Swenskarna urartat från 
sin fordna allwarlighet, och i stället blifwit angripne af en falsk och konstlad 
Societetssjukasmitta. Huru ofta har icke familjen blifwit ställd wid sidan och 
fått stå i skuggan för en slags komedie af konstladt sällskapslif?" 

Nyttoaspekten betonas också, t.ex det olämpliga i att ekonomiska bestyr 
försummas för att man deltar diverse bjudningar eller att så mycket tid, 
speciellt för de unga, upptas för sällskapslivet. Problemet är, enligt artikeln, 
att svensken börjat "efterapa de sydligaste och katholska ländernas fjärils-

20 



lätta seder, hwarigenom han i borgerligt afseende gjort sig en oberäknelig 
skada."27 

Hela artikeln åskådliggör tydligt den betoning av kontroll och hushållning 
som kännetecknar 1800-talets framväxande borgerliga medelklass. Jag vill 
här anknyta till Jonas Frykmans och Orvar Löfgrens resonemang om borger
lig tidsuppfattning utifrån Focaults begrepp "utvecklingsmässig tid". En 
kulturgräns markeras uppåt mot det gamla sståndssamhällets överklass som 
man tyckte levde ytligt och oansvarigt i kraft av sina gamla positioner och 
nedärvda privilegier.28 

3.6 KULTURGRÄNSER ÅTERSPEGLADE I 
TIDNINGARNA 

Tidningar började ges ut mera regelbundet i Skellefteå från mitten av 1800-
talet. Efter ett par mera kortlivade tidningsprojekt startade Skellefteå Tidning 
1849 och fortsatte sin verksamhet fram till 1860 då den uppgick i Skellefteå 
nya Tidning som i sin tur levde vidare fram till 1919. Efterhand kom nya, 
konkurrerande tidningar in i bilden, t.ex. Skelleftebladet. 

1840-talet är som Dag Nordmark har konstaterat "den stora tidningsgrun-
darepoken i Norrland". Under detta decennium fick 14 svenska städer sina 
lokaltidningar. Sju av dessa utgavs i Norrland. Dessförinnan hade bara 
Gävle och Härnösand egna tidningar. Ett viktigt skäl till alla dessa tid-
ningsetableringar torde ha varit 1840-talets gynnsamma konjunkturer, un
derstödda av trävaruhandelns starka utveckling. 

De nya tidningarna ville gärna visa på ett samband mellan en välskött 
lokaltidning och ett blomstrande näringsliv. Skellefteå Tidning hävdade t.ex. 
våren 1849 att tidningsutgivning är synnerligen gagnelig för den "täflan som 
karakteriserar ett framåt gående samhälles affärslif." Lokalpressen ansåg sig 
kunna stimulera den ekonomiska utvecklingen. 

Tidningarna bidrog till att förändra det politiska klimatet och att skapa en 
offentlig samhällsdebatt. Om detta skriver Dag Nordmark: "I stället för den 
gamla överhetsstatens 'vertikala tilltal', där undersåtarna underrättades om 
makthavarnas beslut, växte ett 'horisontellt samtal' fram, en form för offent
lig debatt där medborgarna själva dryftade sina gemensamma angelägen
heter, formulerade krav och kom med förslag till förändringar. I denna 
strukturomvandling ligger fröet till den politiska demokratin och till det 
moderna Sveriges födelse."29 

Det är främst den framväxande medelklassen i Skellefteå som "tar för sig" i 
den offentliga debatten i tidningarna. 

I tidningarna ges många glimtar av livet i den unga staden men också från 
socknen i övrigt, länet och "stora världen". En betydande del "Europeiskt 
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allmängods" av artiklar förefaller ha varit i cirkulation mellan de olika tid
ningarna. 

Tidningarna ger en god bild av det starka förborgerligande i Skellefteå från 
mitten av 1800-talet. Offentliga festligheter i Skellefteå stad annonseras och 
refereras och ger en uppfattning av åtminstone den del av nöjeslivet som 
pågick utanför de privata hemmen. 

Olika dagsaktuella frågor i Skellefteå debatteras och de synpunkter som 
framfördes i tidningarna tydliggör de mentala gränser som utvecklats i om
rådet. 

Också tidningar utanför länet skrev om den försigkomna nya staden. Ett 
ofta citerat avsnitt från Norrbottens-Kuriren 1866 beskriver Skellefteå: 

"Detta lilla magnifika samhälle av 428 själar med sina sundsvallsfasoner 
och sina parisiska damer lärer i umgängeslivet utveckla en här uppe icke 
vanlig storslagenhet och lyx, parad med viss ceremoniell stelhet. Ett sam
hälle i frack och glacéhandskar med konserter, solosångerskor, arior, qu
atre mains och konversation på tevatten, allt vittnande om en bildning, 
direkt införskriven från någon av Göteborgs mest lysande salonger." 

3.7 MARKNADER 

TIDPUNKT 
Marknaderna i Skellefteå hölls varje år i mars, augusti och december och då 
samlades folk från socknens alla hörn. Decembermarknaden förekommer i 
almanackorna fram till 1865 medan mars- och augustimarknaderna finns 
kvar till 1890. Den senare förlades dock till slutet av september efter 1865.30 

AKTIVITETER 
Vid marknaderna konfronterades alla samhällskategorier inom socknen och 
staden med varandra. Stadens köpmän höll sig framme för att bevaka sina 
intressen i förhållande till de kringresande försäljarna från andra håll. Hant
verkare erbjöd sina tjänster. Bönder, bondhustrur, pigor och drängar från 
Skelleftebyarna trängdes kring stånd och bodar. Ambulerande underhållare 
som teatersällskap, akrobater, pajaser, björndressörer och spågummor drogs 
också till marknaderna,31 och en rad näringsställen var öppna för marknads
besökarna, alltifrån enkla soppkök i "Bonnstan" till källarmästare Lunde
bergs eleganta restaurang i staden. 

Annonser och tidningsreferat ger en bild av de evenemang som erbjöds 
marknadsbesökarna. Den 10 december 1851 skriver tidningen: "Herr Petters
son med sin viol och orgel positiv var den ende, som på stadens källare, 
beredde den marknadsbesökande publiken tillfälle till förlustelse." 

1858 var nöjesutbudet större och i ett marknadsreferat kan man läsa: 
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På förlustelser var det ej brist. I källarmästare Lundebergs öfre salong fö
revisades ett Optiskt Konst-Kabinett, i källaresalen utfördes musik och 
sång, på ett annat ställe förevisades akrobatiska och eqvilibristiska konst
stycken, och slutligen gafs koncert af medlemmar af Westerbottens har-
monimusikcorps32 

Till det utbud som annonserades i tidningen och som väl främst vände sig 
till de övre samhällsskikten kan läggas de enklare, improviserade nöjen som 
pågick under marknadsdagarna. Pojkarna kunde roa sig med kraftprov av 
olika slag. Man drog dosa, slätkäpp eller fingerkrok, brottades eller lyfte 
tunga föremål. Flickor och pojkar sjöng och berättade historier eller gjorde 
lekar som "gömma ring". 

ORDNINGEN VID MARKNADERNA 
Fylleri och slagsmål var inte ovanliga inslag under marknadsdagarna. Skel
lefteå Tidning konstaterar efter decembermarknaden 1850: "Några oroliga 
uppträden af svårare beskaffenhet hafva ej afhörts. Ett och annat blått öga 
och rifven näsa, en och annan florshuva torde vid denna mörka tid ej böra 
såsom någon sällsynthet anmärkas."33 

Småstölder i samband med marknaderna var inte ovanliga och förslagna 
tjuvar kunde dra fördelar av folkträngseln. Våldsam framfart förekom också 
när ungdomar roade sig med kappkörning längs gatorna i staden med sina 
hästekipage. Att en och annan person blev påkörd i samband med detta 
förvånar knappast!34 

Det var framförallt i kyrkstaden som det uppstod oordning vid kyrkhelger 
och marknader. I en insändare till Skellefteå Tidning 1853 beklagar sig skri
benten: 

Alla, som på aftonen mot någon helg eller under marknaden färdats genom kyr
kostaden, i synnerhet körande, bewittna, att om man ock undslipper hand
gripliga öfwerfall, man likwäl förföljes af skriande och hojtande samt hwissling-
ar, äfwensom stundom af någon snöboll eller sten. Om ock detta ej är lifsfarligt, 
gör det dock så mycket, att knapt någon utan yttersta nödtwång wågar sig ge
nom den såkallade Bondstaden. Att wi för dylikt ej kunna skylla på den 
egentliga Allmogen är klart, utan blott det uppwäxande slägtets öfwerdåd och 
okynne i synnerhet uti de omkring Kyrkan liggande byar, med hwilka förena sig 
åtskilliga wildhjernor från mera aflägsne byar.35 

MARKNADEN UR ETNOLOGISKT PERSPEKTIV 
Marknaderna har ofta studerats ur ekonomiskt perspektiv och man kan då 
indela dem t.ex. efter dominerande varukategorier (skinn, oxar, tjära osv.) 
eller transaktionstyp (varubytes- varuförlags- eller kontanthandels-markna-
der). 

Men marknaden är något mer än en ekonomisk företeelse. Den var en 
träffpunkt för människor från när och fjärran och Ragnar Bergling skriver: 
"Marknaden var ett kontaktmedium och hade ett tydligt inslag av tjänste
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hjon, pigor och drängar, ungdom och egendomslösa, av vilka de flesta sä
kerligen knappast kunde räknas till den köpstarka marknadspubliken."36 

I tidningsreferaten från marknaderna i Skellefteå påpekas ofta att det inte 
handlades så mycket. Om vårmarknaden 1849 skriver Skellefteå Tidning att 
den var "ovanligt talrikt besökt" i det vackra vädret men att "brist på pen
ningar gjorde handeln klen för de trafikerande."37 

Börje Hanssen betonar marknadens relativt oordnade karaktär. Den stora 
gruppen av marknadsbesökare rörde sig fritt, bildade spontant grupper och 
följde stundens ingivelse. Här gavs utrymme för social improvisation.38 

Under 1800-talets senare hälft är det tydligt att marknadens ekonomiska 
betydelse minskar i takt med att nya strukturer och institutioner för handeln 
växer fram. Urbana förspråkare föreslog ofta under denna tid att hela mark
nadsväsendet skulle slopas som något onödigt. Men det starka behov som 
folk hade att få träffas på detta sätt höll marknaderna vid liv. För den som 
levde i en mera sluten vardagsgemenskap i byn under större delen av året 
betydde marknaden något man såg fram emot. Där kunde man möta främ
lingar och fick själv vara mera anonym i den stora massan. Om gemenska
pen i byn kännetecknas av kontinuerliga cumpaniska relationer odlades på 
marknaden temporära främlingsrelationer. 

3.8 OSCARSBALER 
Kungliga namnsdagar firades med pompa och ståt och dessa firanden var 
nästan uteslutande en överklassföreteelse. Oscarsbalerna den 1 december 
var länge viktiga årsfester i Skellefteå stad men man firade också Carlsdagen 
i januari med bal. En notis i Skellefteå Tidning den 7 december 1850 berättar 
följande: "Till firande av Kongl. Maj:ts Höga Namnsdag sistlidne Söndag var 
Bal anställd å Sunnanå Gästgifvaregård. H. Majits välgångsskål föreslogs af 
Herr Doctorn och Ordens ledamoten N. Nordlander." 

Det var under 1800-talet som de kungliga namnen inspirerade till namns-
dagsfirandet i societetskretsarna i de svenska städerna. Oskarsbaler hölls 
överallt i landet under Oskar I:s och Oskar II:s tid och man hyllade kungen 
med skålar och sång. Och under Karl XV:s tid hölls Karlsbaler.39 

3.9 TRETTONDAGEN - SOCIETETENS STORA BALDAG 
Om Trettondagsfirandet berättar John Landström i svaret på en frågelista 
från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA): 

Trettondagen var alltid på stadshotellet anordnad trettondagsbal. Denna till
ställning var egentligen "socitetens" stora bal. Den började kl.5 e.m. med barnba
len, som gick före de äldres. Den räckte fram mot kl.8 e.m. då barnen fingo 
avtroppa, sedan de fått sitt lystmäte och tilldelats 'gotta'. De avhämtades av 
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barnsköterskan eller 'injungfrun', som herrskapernas ena piga kallades. Pap
porna och mammorna samt stora bror och syster fingo stanna kvar. Först vid 
1800-talets slut började det mer och mer inträffa, att köpmans- och hantverka
reklassen började infinna sig vid dessa trettondagsbaler, vilka annonserades av 
stadens källarmästare i ortens tidningar. Det var inte med blida ögon den s.k. 
överklassen såg att det blev allmän anslutning till balen.40 

Det är tydligt att trettondagsbalerna var viktiga tillfällen för att markera 
social distinktion i förhållande till de lägre samhällsklasserna. Man ville inte 
att "vem som helst" skulle infinna sig, ett faktum som bekräftas av Birgit Falk 
i hennes berättelse om trettondagsbalerna i det gamla Skellefteå: "Dessa 
baler voro subskriberade och hölls på stadshotellet och den som - utan att 
höra till rätta 'sorten' - vågade sig uppträda där blev snart uttittad."41 

3,10 BARNBALER 

KUNGLIG FÖREBILD 
Barnbalen är en företeelse som är värd att kommenteras. De första barnba
lerna arrangerades i kungliga kretsar. Den 26 januari 1818 berättar en dag
bok om "en så kallad barnbal" hos norske statsministern som bevistades av 
drottningen, prinsessan och prinsarna. 1831 rapporterar den 15-åriga Minna 
af Edholm att hon bevistat en kunglig barnbal med 60 barn. 

Prinsarna Carl och Gustaf deltog medan den blygare prins Oscar och prin
sessan Eugenie inte var med. Tillställningen var i hög grad en kopia av de 
vuxnas baler och utspelades med hovdamerna och kammarherrarna som 
publik. En regelrätt supé serverades som avslutning. Vid supén proponera-
des prins Carls skål och barnen reste sig upp och drack den. I Stockholm 
nådde stadssocietetens barnbaler sin höjdpunkt under 1860-talet. Prinsessan 
Lovisa var huvudperson vid dessa fester som ofta hölls i västra valvet på 
slottet.42 

Barnbalerna spreds i landet och på samma sätt som i Skellefteå ordnades 
barnbaler i andra svenska städer. Så har t.ex. 1840-talets barnbjudningar i 
Uppsala skildrats av C.R. Nyblom. Pojkarna fick klä upp sig i svarta kläder, 
långbyxor och jacka med snibb. Och de fick ta på sig skor i stället för kängor 
eller stövlar. Balen började klockan 6 e.m. och varade till 9 eller 10. Barnen 
dansade till pianomusik, ibland förstärkt med violin och skildringar av dessa 
barnbaler beskriver en atmosfär av lillgammalt svärmeri.43 

SYFTE 
Vad var då syftet med dessa barnbaler? Ett syfte har naturligtvis varit att 
glädja barnen med en spännande festkväll. Men dessutom torde ett mycket 
viktigt syfte ha varit socialisation. En barnbal var ett bra tillfälle att förvärva 
kulturell kompetens för borgerskapets barn. Här kunde de börja skolas in i 
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societetslivets "dolda läroplan" och öva sig i de subtila umgängeskoder som 
drar gränser mellan det översta samhällsskiktet och övriga medborgare i 
lokalsamhället. Barnbalen är på så sätt ett exempel på vad kunskapssociolo
ger som Peter Berger och Thomas Luckman kallar sekundär socialisation. Be
greppet beskriver hur internaliseringen av normer och värderingar sker 
utanför familjen. 

Dansen kunde kommunicera klass och markera den egna gruppens sociala 
identitet. Redan 1852 annonserar Maria Lundin från Stockholm i Skellefteå 
Tidning: "Undertecknad får härmed äran Averterà Respektive Herrskaper 
och Familjer, det jag härstädes ärnar gifva Information i alla Moderna Soci
etetsdanser, - och får jag mig härmed Recommendera till vinnande af Elever; 
anmälan kan ske i mitt Logis å Stads-Källaren. För större Ungdom gifves 
enskild Undervisning."44 

Uttrycket "moderna societetsdanser" säger mycket. Ett viktigt inslag i den 
borgerliga identitet som växte fram i den unga staden var bejakandet av det 
moderna. Nu var blickarna riktade ut mot "stora världen" och de innovatio
ner som kom från huvudstaden och från kontinenten. Och "societetsdanser" 
ger också uttryck för medvetandet om den sociala och kulturella distinktio
nen. Bönderna och de lägre samhällsklasserna kunde fortsätta med de tradi
tionella danserna. Men det nya borgerskapet i Skellefteå skulle lära sig de 
nya, moderna societetsdanserna - en kompetens som skulle förstärka kultur
gränserna i Skellefteå. Vid samma tid, i början av 1850-talet fick barnen från 
de högborgerliga hemmen i Göteborg lära sig vals, fransäs, polka och galopp 
i mamsell Åbergs dansskola och det var förmodligen samma danser som 
lärdes ut i Skellefteå.45 

Medan de högborgerliga firade sina trettondagsbaler på stadshotellet höll 
stadens medelklass, dvs. lägre tjänstemän, hantverkare och mindre för
mögna köpmän motsvarande festligheter på Godtemplarhuset. Formerna 
var där enklare och naturligtvis helt spritfria.46 

3.11 TEATER 
Resande teatersällskap gästade då och då staden. Den 25 juli 1851 meddelar 
tidningen: "Från Theaterdirectören Roos har Redactionen emottagit skrifwel-
se från Luleå att han i början af nästa månad ärnar med sitt sällskap inträffa i 
Skellefteå för att här gifwa några spektakler." Denne teaterdirektör uppges 
för övrigt ha varit den som uppväckte teaterintresset i Härnösand genom att 
från 1848 göra återkommande turnébesök i staden.47 

Några veckor senare, den 15 augusti, är det J.F. Smitts skådespelarsällskap 
som annonserar om "awertissement" i brunnssalongen. Det är överhuvudta
get påfallande hur stort teaterutbudet var i den lilla staden Skellefteå redan i 
mitten av 1800-talet med tanke på att den huvudsakliga publiken torde ha 
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utgjorts av stadens societet, en liten skara på kanske 100-talet personer. Ge
nom att förlägga turnébesöken i samband med marknaderna kunde publi
ken utökas med en och annan ur landsbygdsbefolkningen. Till vinter
marknaden 1853 kom inte mindre än fyra teatersällskap till Skellefteå!48 

Dag Nordmark skriver att ett tiotal teatersällskap turnerade i landet i mit
ten av 1800-talet.49 Med ledning av annonseringen i Skellefteå Tidning kan 
man dra slutsatsen att åtminstone hälften av dessa besökte Skellefteå. 

De resande teatersällskap som kom till Skellefteå vid denna tid hade ingen 
särskild teaterlokal att tillgå. Man fick hålla till godo med något finrum hos 
någon av stadsborgarna i centrum av staden. Så småningom, en bit in på 
1860-talet, kunde man använda källarmästare Lundebergs festivitetssalong i 
det nybyggda stadshuset. Detta var det vanliga mönstret i svenska småstä
der. Gustaf Hillerström skriver att stående teatrar med några få undantag 
inte skapats i landsorten förrän långt in på 1900-talet: "Landsortsteaterns 
historia blir därför till största delen de resande teatersällskapens historia."50 

Den s.k. Brunnssalongen vid nuvarande Brunnsgården var en av de först 
använda teaterlokalerna.51 Inte förrän 1911 fick Skellefteå en riktig teaterlo
kal i godtemplarhuset. 

Teaterlivet sågs inte med blida ögon av väckelserörelsens folk. I brevväx
lingen mellan Emma Marklund och hennes fästman Oscar Sandström-
Sander kring sekelskiftet 1900 berörs teatern som företeelse. Emma var piga 
hos rådmannen David Markstedt i Skellefteå och Oscar var anställd hos 
distriktschefen för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i Umeå. Båda tillhörde 
väckelsekretsarna. I ett av breven skriver hon: 

Första var jag på Lejonström och sedan, ja sorgligt nog på - teater. Vi blev av 
herrskapet bjudna, men fast jag ville gå så ångrar jag det, ty det är bara ledsamt 
se och höra hur gräsligt dem håna och gäcka Gud dessa människor också blir en 
själv frestad att skratta åt dem. 

Oscar skriver i sitt brevsvar: 
Jag är mycket ängslig över att du blivit lockad att besöka teatern. Jag vill ej heller 
kan ej heller förebrå dig, ty du har nog fått tillräckligt med förebråelser av ditt 
eget samvete. Vet du min älskade, ännu har jag icke besökt teater det oaktat jag 
besökt jag tror det är 9 städer, näml: Falun, Kristinehamn, Karlstad, Södertelje, 
Stockholm, Uppsala, Gefle, Skellefteå och Umeå. Nog har jag blivit lockad många 
gånger men Gud har hjälpt mig så att jag lyckats stå emot. Teater, och allra helst 
där de smädar det heligt är, passar naturligtvis icke för Guds barn. Tänk om 
dombasunen har ljudit och du suttit där, nog har du i sanning blivit illa till 
mods.52 
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3.12 RESTAURANGER 

STADSKÄLLAREN 
Den förste källarmästaren i Skellefteå hette Johan Lundeberg. Han var född 
1822 och blev en av de första stadsborna. 1847 slog han sig ner i Skellefteå 
där han först öppnade bageri för att sedan etablera sig som traktör. Lunde
berg blev snart en av de ledande i den unga staden. Som ledamot i stadssty
relsen och av sundhetsnämnden fick han en central position i Skellefteå.53 

Johan Lundeberg och hans hustru Anna Sofia bidrog mycket aktivt till 
formandet av en stadssocietetskultur i Skellefteå. Och de tog initiativ till 
många aktiviteter i anslutning till källarrörelsen. Om detta berättar Gustaf 
Renhorn i boken Gamla stadsbor: "Sin källarrörelse stimulerade Lundeberg 
med konsert- och danssoaréer, avertissementer, Oscarsbal till firande av 
H.M. Oscar I:s höga namnsdag, slädpartier med åtföljande bal, första-majbal, 
bal till förmån för Skarpskyttecorpsens musikkassa etc. Lundeberg arrende
rade också en av holmarna i älven och där gjordes en vacker trädgårdsan
läggning med alléer, gångar och grässoffor, varav lämningar ännu finnas 
kvar. Holmen kallades Lustholmen (även Lundebergs holme) och var på sin 
tid en romantisk förlustelselokal i det gröna, omgiven av älvens glittrande 
vatten."54 

I anslutning till Lundebergs restauranglokal i staden uppfördes en kägel
bana. I övre våningen inreddes ett "billardrum" och i en flygelbyggnad upp-
läts rum för resande.55 

Musik i restaurangen annonserades regelbundet. I en kort annons i nr 36 
av Skellefteå tidning 1850 kungörs: "Hos källarmästare J. Lundeberg exeque-
ras hvarje afton musique." Utan tvivel var stadskällaren sålunda en restau
rang främst för det högsta samhällsskiktet. Där odlades den allmänna, 
svenska stadskultur som vi känner igen från många andra städer vid samma 
tid. När stadshuset hade byggts flyttade Lundeberg sin restaurangverksam
het dit. 

"SÄMRE KÄLLAREN" 
I flygelbyggnaden till det hus där Lundeberg drev sin källarrörelse fanns på 
nedre botten den s.k. "Sämre källaren" eller "Fähunn" som den ofta benämn
des av folkhumorn.56 

Om denna krog har Germund Renhorn (född 1887) skrivit: "Om aftnarna 
var 'sämre krogen' mycket besökt. Dagsverkare från staden och närgrän
sande byar samlades då för att skaffa sig litet alkoholglädje och dymedelst 
glömma livets vedervärdigheter. [ ] Där inne på krogen var stämningen 
god för att inte säga hög. Där träffade man både vänner och antagonister och 
sådana som man hade någon gås oplockad med. Där var ock stamgardet av 

28 



obotliga alkoholister, i de flesta fall snälla och beskedliga karlar, som genom 
vanesupandet fångats av begäret."57 

Här samlades alltså ett helt annat samhällsskikt än på stadskällaren. Och 
intresset förefaller ha varit mera inriktat på dryck än på mat. 

MADAME KÅGEMANS VÄRDSHUS 
Sofia Charlotta Kågeman (född 1788) drev från 1830-talet värdshusrörelse i 
sin fastighet på Körran. Hon upplät också rum åt resande. Nedanför hennes 
gård fanns en hamnplats där Körrbäcken utmynnade i Skellefteälven. Hit 
kom fiskarna med sina fångster. Fisk var också tidvis den stående kosten på 
värdshuset. En tysk resande klagade över maten. En dag var det stekt fisk, 
nästa dag kokt fisk med tjock mjölsås och så fortsatte det hela veckan. 

Hon födde också upp svin som slaktades inför de stora högtiderna. Ma
dame Kågemans värdshus var välskött och hade gott anseende. Bröllop och 
begravningar firades där när sockenborna kom ner till kyrkan. Varje sommar 
brukade hon göra en sjöresa till Stockholm där hon handlade för att fylla 
vinterförråden på värdshuset. Det var inte det högre borgerskapet som var 
matgäster på hennes värdshus utan stadens lägre medelklass och arbetare 
samt bönder och resande på besök i staden eller i kyrkstaden. 

3.13 LUSTHOLMEN 
Uppgifterna om "Lustholmen" i Gustaf Renhorns bok gjorde mig nyfiken på 
platsen. Den ligger strax öster om Lejonströmsbrons norra brofäste. Jag har 
besökt platsen och även om området idag är igenvuxet av sly och buskar är 
det lätt att föreställa sig hur det såg ut för 130 -140 år sedan. Med tillgängliga 
källor och en smula fantasi gör jag en resa i tiden: 

Här träffades stadssocieteten under varma sommarkvällar under kvällssolens 
röda strålar som färgade de grå kyrkstugorna där uppe på älvbrinken i ett trolskt 
skimmer. Från Lustholmen kunde man också se den mäktiga sockenkyrkan med 
sina klassiskt stilfulla vita kolonnrader skymta genom den skira försommar
grönskan. I sina eleganta sommarklänningar och hattar promenerade borgerska-
pets unga damer konverserande arm i arm med någon väninna längs stigarna på 
holmen. 

Några muntra ungherrar, sommarlediga från studierna i Härnösand eller Upp
sala iakttog dem kanske med intresse medan rökpuffarna från de nytända cigar
rerna förflyktigades över älven. Jag frammanar för mig själv bilden av självaste 
kyrkoherden sittande på en av grässofforna i samtal med någon av de äldre offi
cerarna vid Skellefteå kompani. 

Kanske rörde sig samtalet om den nya tiden, tydligt åskådliggjord genom det 
expanderande sågverket Lejonström som sträckte ut sig i all sin fulhet med såg-
spill och brädhögar störande nära kyrkan. Vem kunde ha trott något sådant för 
30-40 år sedan? Då var det ju förresten osäkert om Skellefteå överhuvudtaget 
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skulle förbli svenskt. Tänk, när västerbottensknektarna tvingades fly söderut 
över bron medan den ryska officersstaben kunde ta prostgården i besittning! 

En plats som Lustholmen är inte en för Skellefteå unik företeelse. Gregor 
Paulsson skriver i sitt arbete Svensk stad: "Det är mycket vanligt att ett för
lustelsecentrum uppstår på någon holme i städer som genomflytas av en å." 
Som ett exempel nämner han Strömsholmen i Motala ström i Norrköping 
där en serveringspaviljong anlades på 1840-talet.58 I många andra städer 
tillskapades liknande centra för nöjeslivet, gärna omflutna av vatten. I Os
karshamn finns t.ex. Badholmen (tidigare kallad Garnholmen). Den tillkom 
genom ett gåvobrev från ryttmästaren Hultenheim på Fredriksberg till Os
karshamns stad 1856. Holmen skulle användas "till planering och uppföran
de af badhus och andra för hamnen och stället prydliga och allmänt nyttiga 
byggnader." 

Staden utarrenderade sedan holmen till en privatperson, doktor Berman, 
på 30 år. Berman lät uppföra ett badhus med fyra bassänger och två stora 
dubbla altaner. Han erhöll också rättigheter att där driva restaurangverk
samhet med fullständiga rättigheter.59 Därmed blev platsen en viktig mö
tesplats för oskarshamnsborna på deras fritid. Badholmen fungerar än idag 
(1997) som sommarservering och där ordnas danser och andra nöjese
venemang. 

Till sist bör också Örebro nämnas. Där har flera av Svartåns cirka tio hol
mar nyttjats för stadens nöjesliv sedan mitten av 1800-talet. Mest känd är 
Varboholmen som idag utmärks av sin gula restaurang Strömparterren. Den 
första serveringen på holmen kom under 1850-talet. Glansperioden inleddes 
dock strax efter sekelskiftet då den stora musikpaviljongen restes i trädgår
den. Där spelade militärorkestrar i uniform och medan örebroarna läppjade 
på kaffe och punsch vid marmor- och järnborden på den stora grusplanen.60 

3.14 KAFÉER 
Försäljning av kaffe i samband med marknader och kyrkhelger förekom 
redan på 1790-talet i norra Västerbotten.61 Och det var naturligtvis möjligt att 
få en liten extrainkomst genom att sälja kaffe och bullar. Bonden Abraham 
Haeggström berättar t.ex. i sin dagbok för åren 1836-39 om hur han genom 
brödförsäljning tjänar en slant. 

I oktober 1859 lät sockerbagare W.A. Hallgren annonsera i Skellefteå Tid
ning om den försäljning av kaffe, lemonad, choklad, viner, mjölk, öl och 
porter som han skulle starta i Per Bergströms gård vid torget. Det blev en 
kortvarig verksamhet. Underlaget var nog för litet vid denna tid. På 1880-
talet startade dock tre kaféidkare sin verksamhet i staden, nämligen J.A. 
Bergqvist, Fredrika Stenberg och O.M. Andersson.62 Fredrika Stenbergs kafé 
blev stadens "finkafé" dit bara finare folk gick. 
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3.15 LUSTRESOR PÅ SKELLEFTEÄLVEN 
Lustturer på älven hörde till sommarnöjena i Skellefteå. I staden fanns ett 
antal mindre ångbåtar. De första ångbåtarna kom på 1860-talet. Folk som 
inte ägde egna lantställen gjorde lustturer med båtarna till Ören, Fagerviken 
eller Burvik. Matsäck medfördes och man var borta hela dagen. I Gustaf 
Höijers arkiv finns en skildring av en sådan resa bevarad under rubriken 
"Lustresan till Ursviken den 21 juli 1867". 

Fartyget Concordia, som byggts i Skellefteå ett år tidigare, hade nu åter
vänt efter en långresa och låg ankrat i Ursvikens hamn. Concordia fördes av 
kapten Anton Markstedt från staden och nu åkte syskon, föräldrar och andra 
ur stadssocieteten i Skellefteå honom och den övriga besättningen till mötes. 
Med poetiska ordvändningar skildras lustresan med ångslupen Lovisa från 
staden till Ursviken: "Bjudningen kom och vi stego ombord å en ångslup 
med namnet 'Lovisa7. Vi ilade ned på gungande våg så hastigt som hade vi 
flugit å en stormbys väldiga vinge. Hän öfver skyarnes vidsträckta fält. Hän 
öfver landen och hafven." 

När man anlänt till Ursviken och beundrat de fartygen i hamnen var det 
dags att gå ombord på Concordia för aftonens festligheter. Där saknades 
varken mat eller dryck och jag tänker mig att stämningen blev hög framåt 
kvällen: 

Vi fördes ombord till Concordia straxt och der vi tillbragte vår afton under lekar, 
skålar och skratt. Allt var så trefligt, allt var så väl ordnat ombord som hade det 
varit en konglig familj som der skulle vistas. Sedan nu der den sista skålen vi tömt 
vår hemfärd vi genast anträdde. Hemresan gick under conversationer så glada lus
tigt och glatt. Och med ilande fart vi foro förbi de grönskande stränder som pryda 
de glänsande böljornas yta.63 

Detta var alltså det stora nödåret 1867 och sjöfarten hade öppnat endast 
fyra veckor tidigare. Så sent som i mitten av maj hade några handlande från 
Umeå återkommit från Finland med en hästtransport ryskt mjöl över den 
bäriga isen i Kvarken för att lindra den mest akuta nöden i länet. Men inga 
skuggor förefaller ha vilat över det glada ressällskapet från Skellefteå bor-
gerskap. 

Godtemplarrörelsen ordnade också från 1880-talet utflykter längs älven 
och ut till skärgården varje sommar. Då var det stadens mellanskikt som 
följde med.64 

När EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) bildats i Skellefteå 1897 fick de 
stora sommarutfärderna stor betydelse under de första decennierna av före
ningens historia. Dessa utfärder gick mest till Fagerviken med två förhyrda 
älvsbåtar som bogserade björkprydda pråmar "med människor och orgel och 
i övrigt vad man hade med sig." Under hela färden sjöng man ur Sions To
ner.65 Också EFS förefaller ha varit främst en medelklassföreteelse i staden 
om än inte så utpräglat som för nykterhetsrörelsen. 
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Arbetare och tjänstefolk kunde också göra utfärder på älven. I häftet Min
nen från den lilla staden med trätrottoarerna berättas: "Kategori 3 hyrde 
ibland den största av båtarna och med en stor lövprydd pråm på var sida 
och några duktiga dragspelare ombord tråddes dansen i pråmarna hela 
natten medan båten gled ner mot havet och Gåsören och tillbaka igen på 
morgonkröken med sin trötta last." Lustresorna längs älven var alltså en 
företeelse som omfattade alla samhällsklasser i Skellefteå stad. Men skillna
der framträder när det gäller formerna för utflykterna. 

De högborgerliga avgränsade sig mot övriga samhällsklasser genom att 
tillämpa särskild personlig inbjudan till dem som man ansåg "kvalificerade" 
att deltaga vid en societetsutflykt. När de nådde sitt utflyktsmål fanns där 
mat och dryck framdukat och klart. Dyra importerade viner och spritvaror 
markerade festens exklusiva klass och helnykterhet var en sällsynthet i dessa 
kretsar. 

De lågborgerliga, stadens medelklass, var organiserade i föreningar och 
sammanslutningar. Vid deras utflykter markerades respektive folkrörelses 
ideologi och målsättning. En viss nyttoaspekt finns alltså med i bilden. Väck
elserörelsen och från 1880-talet nykterhetsrörelsen präglade länge Skellefteås 
medelklassliv. I detta samhällsskikt förefaller helnykterheten ha varit nära 
nog total. För den uppåtsträvande medelklassen har nykterheten varit en 
markering av självdisciplin och flit som viktiga egenskaper. Här framträder 
alltså en tydlig kulturgräns mellan medelklass och överklass. De yttre for
merna var något enklare än hos överklassen och i de medförda matsäckarna 
förekom inga lyxvaror. 

Arbetare och tjänstefolk gjorde sina utflykter under enklare former och 
utan begränsningar av vilka som fick deltaga. Här är syftet återigen mera 
renodlat nöje och avkoppling. Utflykten blev ett avbrott från vardagens slit. I 
detta samhällsskikt var alkohol återigen legitimt även om nykterister före
kom. 

3.16 SLÄDPARTIER 
Vintertid var slädpartier ett vanligt societetsnöje i Skellefteå. Från staden 
åkte man ut till någon gästgivaregård eller till burgnare hem på landet. John 
Landström har berättat om "mellanhelgsbjudningarna" mellan jul och nyår: 
"Hos 'societeten' voro dessa mellanhelgsbjudningar av hög klass och ofta 
förbundna med slädpartier, varvid damerna bjödo herrarna att deltaga i 
slädpartiet. Det var såväl fruarna inom staden och orten som deras döttrar 
som stodo för arrangemangen. Fruarna bjödo då icke sina äkta män, ej heller 
fröknarna sina fästmän eller uppvaktande kavaljerer, utan man bytte män 
och fästmänner. Man åkte då till någon gästgivaregård, där det festades och 
dansades eller dracks kaffe och åts våfflor, och så vände man hem till någons 
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våning i staden eller stannade på vägen hos någon statstjänsteman, krono
fogde, jägmästare, häradsskrivare eller officersfamilj."66 

Också vid vårfrudagen, "våffeldagen", arrangerades slädpartier med ut
flykt till något gästgiveri. Man hade då veckor i förväg förberett "ett väldigt 
gästabud" med "en mångfald maträtter, bröd, kakor och smörbakelser" och 
naturligtvis med våfflor som en huvudrätt. Spritvaror hade man tagit med 
från staden och "det söps och dansades."67 

Ett speciellt slädparti skildras i den blivande prästen Gustaf Höijers dag
bok för 1871. Han var då 22 år gammal: 

19 februari: Kl. 9 infann sig undertecknad till A., hvarefter, då vi intagit varm 
punsch, det bar av för oss och Th. och E. ut på lustturen till B. Kall t var det väl, 
men såsom väl klädda mådde vi utmärkt bra. Efter en rolig resa, kommo vi till vår 
ort. Hit samlades en stor mängd till. Dagen var ganska treflig för sin ovanlighets 
skull, ehuru såsom kalasen i allmänhet den ej kunde fullt tillfredsställa mig. 
Egentliga nöjet började för mig först på qvällskulan då jag fick komma mig ibland 
flickorna, i hvilkas tal min A. naturligtvis var ena numeru. 

Sedan vi nu krupit till kojs - fruntimren på övre bottnen (märk 12 i ett rum och 
om ej fasan för 13-talet varit så stor, hade troligtvis äfven den utvoterade fått rum 
på golfvet eller någon annorstädes!) och 8 ungkarlar på nedre bottnens kontors
rum samt till sist alla gubbar hos grannen Bentzlin - fingo vi omkring 3-tiden på 
morgonen litet hvila, som räckte till kl. 7-8 för öfra våningens invånare och 8-9 för 
de andra. Då frukostmiddag intagits, en sväng på köpet och några glas i pelsen, 
begåfvo vi oss åter hem, en mycket angenäm resa; rolig var utflykten; bäst mådde 
jag, när jag fick åka med min A."68 

Några förklaringar: "A" i skildringen är Anna Lovisa Markstedt f. 1851, dot
ter till den framgångsrike handlanden och sågverksägaren Anders 
Markstedt. Anna Markstedt gifte sig 1876 med Gustaf Höijer. "E" är Annas 
äldre syster Emma. 

En av de sista häståkarna i Skellefteå, Simon Lindgren född 1913, var ofta 
med som kusk på 1920- och 30-talen vid slädpartierna i Skellefteå. Man åkte 
då t.ex. till Idas café i Kåge där kaffe och våfflor var beställda, berättar han. 
Det kunde vara 5-6 inhyrda hästar med risslor. Risslan var utrustad med 
tjärbloss, bjällerkrage och skakeltjuka. En fin rissla skulle ha björnskinn över 
bakkarmen. I risslan fanns naturligtvis också fårskinnsfällar. På frågan om 
vilka som beställde dessa slädpartier svarar han: "Ja, he va ju de här lite 
noblessen inom stan ...ungdomar, handelssöner och döttrar."69 

Slädpartier var, liksom promenaden och utflykten, typiska inslag i fritids
miljön i de svenska städerna under 1800-talet. Från trängseln och instängd
heten i staden gick eller åkte man ut till landet och friheten. Borgerligheten 
upptäckte vid denna tid naturen. Den betraktades som ett slags 
"konstgalleri" där man kunde gå omkring och hitta vyer med estetiska vär
den. Men en färd ut på landet eller en resa genom vildmarken var också 
spännande och kittlade fantasin. Fredrika Christina Linder f. Fant berättade i 
ett brev om sin resa till det nya hemmet i Norsjö 1814: "Allt här förekommer 
mig ej så olikt sagorna i min barndom, där man också på en gångare grå blev 
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förd på obanade stigar, genom tusen farligheter, till dess man slutligen kom 
till ett förtrollat slott."70 

När det gäller synen på naturen framträder en kulturgräns mellan den 
borgerliga kulturen och bönderna. För bönderna var naturen något som man 
betraktade utifrån praktiska, försörjningsmässiga aspekter. I naturen fanns 
det som man skulle leva av i form av vilt, virke, husdjursföda osv. Och bon
den måste på olika sätt arbeta med naturen för att kunna avlocka den dess 
resurser. Så här kan skillnaderna beträffande synen på naturen beskrivas i en 
modell: 

Bondens natur Vardag och arbete Välkänd Naturens produ Kollektiv arbets
ktionsvärden plats 

Borgarens natur Helg och avkoppling Exotisk Naturens skönhets Individuell upp
värde levelse-

plats 

3.17 HÄLSOBRUNNEN 
1825 anlades "Skellefteå Brunns- och Badhusinrättning" på initiativ av dok
tor Carl Jonas Genberg, f. 1795. Brunnsinrättningen sköttes genom ett bolag i 
vilket ett flertal av församlingens mest framstående män var delägare. Så var 
t.ex. kyrkoherde Ström, hovkamrer Clausén och häradshövding Kjellerstedt 
med bland aktieägarna. 

Brunnen låg på kyrkoherdeboställets mark. Där restes ett litet brunnshus 
över källan och i närheten uppfördes en paviljong för brunnsgäster. Dess
utom byggdes en ordentlig körbro över Klockarbäcken.71 

1846-47 gjordes tillbyggnader med en flygelbyggnad och några uthus. 1866 
hade tydligen en renovering gjorts och Skellefteå Nya Tidning skriver i en 
annons: "Härmed får underrätta att Brunns- och Badinrättningen härstädes 
nu är reparerad, och att brunnsdrickning redan börjat. Så fort tillräckligt 
antal brunnsgäster anmält sig, serveras direkt ur apparaten Marienbader-
vatten. I badhuset erhålles kalla och varma bad, äfvensom gyttjebad och 
dusch."72 Vid denna tid var rådman D.R. Markstedt ägare. 

Brunnskuren innebar att en sträng diet fördes och att man dagligen intog 
många glas av brunnsvattnet, som enligt uppgift var starkt järnhaltigt. Häl
sobrunnens gäster kom från ett stort upptagningsområde och det kan näm
nas att ett 50-tal finska gäster besökte brunnen varje sommar. Även 
sockenborna drog nytta av brunnsinrättningen och bodde då under brunnss-
kurerna i sina kyrkstugor i närheten. 

När det gäller nöjesutbudet vid Skellefteå hälsobrunn har jag tidigare 
nämnt teatersällskapen. Baler hölls vid midsommartid där Skellefteå skarp-
skyttecorps stod för musiken. Societetsdamerna i staden värnade om corpsen 
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och understödde dessa med årliga anslag. Nöjesavdelningen var en viktig 
funktion vid brunnen. Därför fanns den särskilda "Direktionen för nytta och 
nöje".73 

På 1870-talet avtog intresset för hälsobrunnen och till slut stängdes bygg
naderna och verksamheten upphörde. Men under 1700- och 1800-talet var 
det mycket vanligt att städerna hade hälsobrunn, vilket tydligt framgår av 
de förteckningar över svenska hälsobrunnar som finns bevarade. Brunnarna 
i städerna har haft flera olika funktioner. Gregor Paulsson nämner tre: Den 
medicinska, den att vara ramen kring det borgerliga societetslivet under 
sommaren samt den att vara folkliga förlustelseställen, dvs. ett slags tivolin. 
De sociala funktionerna har i de flesta fall varit viktigare än de medicinska.74 

3.18 OFFICERSFEST I SKELLEFTEÅ 
Den 31 mars 1852 redogör Skellefteå tidning för ett festligt möte med "Wester-
och Norrbottens Officerscorpser" i Skellefteå. Syftet var att förnya den gamla 
bekantskapen mellan de båda länens militärer. Den 27 mars var "en festlig 
middagsmåltid arrangerad i Apothekaren Dyhrs vackra och rymliga local, 
dit de fleste af socknens Embetsmän och Ståndspersoner jemte åtskillige 
Resande af Herrar Officerare voro inbjudne." Tidningen berättar vidare att 
skålar föreslogs och tömdes i underdånighet under fanfarer och livliga hur
rarop för kungen och kronprinsen samt för landshövding Montgomery och 
naturligtvis för "begge Corpsernes gamla, oupplösliga kamratskap." Lands
hövdingen hyllades särskilt för att han delat mödor och faror med Väster
bottens Regemente under krigsåren då han tjänstgjorde som fänrik. 

Montgomery höll sedan ett tal, "fullt av eld och kraft, anslog såsom en 
blixtrande generalsalva alla sinnen." Aftonen fortsattes under ytterligare 
skålande, livliga samtal, sång och musik. Tidningen försäkrar att "alla voro 
högeligen upprymde och belåtna." 

Påföljande dag var alla officerare tillsammans med en del övriga gäster 
inbjudna till prästgården på middag. Samma dag hölls "Entrébal" i skolsalen 
som var "lika talrikt besökt som animerad". Ytterligare en dag fortsatte fest
ligheterna, nu hos hovkamrerskan Clausén.75 

Det var alltså en fest för stadens högsta sociala skikt som firades dessa 
marsdagar 1852. 

3.19 FÖDELSEDAGSFIRANDE 
Födelsedagsfirandet var länge en typiskt borgerlig livsrit. Traditionen sam
manhänger med den nya syn på tiden och livscykeln som utvecklades inom 
1800-talets borgerliga kultur. Jonas Frykman och Orvar Löfgren konstaterar 
att: "medan bondesamhällets festliv hade dominerats av kollektiva årsfester 
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och arbetsgillen kom nu fokus att förskjutas mot individualiserade livscykel
riter, som ofta baserades på den mekaniska tidmätningen och det nya karri-
ärtänkandet."76 

Bland societeten i Skellefteå firades födelsedagar. När hovkamrerskan 
Fredrique Clausén fyllde år den 1 maj ordnades varje år en stor fest. Till 
denna fest, som varade i två dagar, inbjöds 100-talet gäster. "Fint och präk
tigt gick det till."77 Från hennes åttionde födelsedag 1887 finns en hyllnings
dikt, tryckt på Nya Boktryckeriet i Skellefteå, bevarad. I en av verserna 
betygas: 

I den stund du föddes, våren, nyfödd sjelf, slog ögat opp. 
Derför, genom långa åren, i din själ bott vårens hopp. 
Och, fast vintern silfrat håren, ung ibland oss än du står, 
Trots de flydda åttTåren, ung alltjemt i hjertats vår.78 

Om komminister Nils Erik Mallmin, som tjänstgjorde i Skellefteå från 1849 
berättas att han i samband med sin födelsedag den 5 december 1876 utfär
dade ett donationsbrev på 1500 riksdaler som stipendiefond till Skellefteå 
läroverk. När han fyllde 78 år 1873 delade han ut gåvor till ett värde av 600 
riksdaler till sina tjänare.79 

3.20 SJÄLVHUSHÅLL OCH IMPORT - MATVAROR I 
SKELLEFTEÅ STAD 

SJÄLVHUSHÅLL 
Som jag tidigare har nämnt levde självhushållet kvar länge i Skellefteå stad. 
Många av den första generationen stadsborgare kom från byar i Skellefteå 
landsbygd och ägde egna jordbruk. Senare blev det modernt ha en lantgård 
så nära staden som möjligt. Risön, Tuböle, Anderstorp och Morön är några 
exempel. Dessa egendomar sköttes av tjänstefolk. Matvaror som mjölk, ost, 
kött, fläsk, potatis och kornmjöl har alltså varit tillgängliga för många stads
bor genom egen produktion. 

Om företeelsen lanthushållning i staden har Börje Hanssen skrivit i sin bok 
om Österlen. Under rubriken "Rus in urbe" klargör han att åkerbruk och 
boskapsskötsel i Simrishamn inte bedrevs av näringslöst och fattigt folk 
utan främst av de borgare som hade blomstrande rörelse och en stor omsätt
ning. Hanssen visar också på ett parallellt mönster i Örebro.80 

IMPORT 
Genom att läsa de tullhandlingar som finns i Skellefteå museum kan man få 
en uppfattning om vad som skeppades till Skellefteå under 1800-talet. Här 
framgår t.ex. vilka importerade matvaror som var efterfrågade och vilka 
livsmedel som fick komplettera den egna produktionen. Jag har gått igenom 
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tulljournalerna för år 1854 för att kartlägga ett mönster för införsel av livs
medelsprodukter till Skellefteå. 

Först kan nämnas kompletterande spannmålsprodukter, t.ex. råg och 
rågmjöl, vetemjöl och havregryn. Västerbottens egna spannmålsodling har 
varit starkt dominerad av kornet och råg har därför varit en vanlig import
vara. Från Finland har man ofta köpt råg, ibland i utbyte mot strömming 
som där har varit en bristvara. Detta framgår av finska hushållningssällska
pets handlingar.81 

Torkad frukt, som russin, sviskon, fikon och nypon var en viktig del av 
införselvarorna och finns alltid med i handelsmännens beställningar. 

Kryddor som peppar, kanel, saffran, muskot, ingefära och fänkål samt 
naturligtvis salt finns med i leveranserna. 

Frukt är mindre vanligt, men en och annan tunna vinteräpplen kan före
komma. Någon gång finns citroner med, men då bara i mycket små kvanti
teter. 

Te och framförallt kaffe infördes i stora mängder. Att kaffet fick en stark 
frammarsch under 1800-talet bekräftas också av landshövdingeberättelserna. 
Den starka ställning som kaffet uppnått vid mitten av 1800-talet framgår av 
landshövdingens femårsberättelse 1856-60: "Yppighet i klädedrägt, bättre 
ordnad mathållning, samt i synnerhet ett öfverflödigt förbrukande af kaffe 
är rådande bland allmogen och den arbetande klassen, hvaremot förbrukan
det af spritdrycker, åtminstone på landsbygden, af tagit." 

Övriga drycker som förekommer i tullhandlingarna är porter, olika typer 
av vin och rom. 1855 startade bryggeriet i Skellefteå och det påverkade 
dryckesvanorna så till vida att brännvinskonsumtionen minskade. Den mer 
exklusiva importspriten infördes dock även i fortsättningen i oförminskad 
skala. 

MATVAROR I ANNONSERNA 
De annonser som förekommer i Skellefteås tidningar ger också en bild av de 
matvaror som salufördes i staden. I Skellefteå Tidning den 31/5 1854 återfinns 
följande annons: 
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Undertecknad försäljer till billiga priser: 
* Medvurst, Lübsk 
* Fikon, Smyrna 
* Curaçao & Anisette i krus 
* Rosé 
* Sardiner i qwarts & halflådor 
* Champignoner i qwarts & halflådor 
* Selterwatten i hel- och halfkrus 
* Sill, Holländsk i kaggar 
* Senap, Fransk i burkar 
* Peccod- & Kongo The 
* Chocolade, sockrad och osockrad 
* Warstaplar 
* Ansjovis, Norsk 
* Sicilianska hasselnötter 
* Capris i flaskor 
* Oliver i d:o 
* Cajenne Peppar i d:o 
* Bruna bönor 
* Lucka Olja i half flaskor 
* Soija i hel bout. 
* Syltad Ingefära 
* Maccaroni 
* Kummel Ost 
* Sötmjölks d:o 
* Norsk S tor sill 
* Malt 
* Sädes-korn från Burträsk 
O.F. Häggqwist 

KOMMENTARER 
Curaçao är en likör, beredd 
med extrakt från pomerans-
skal, från ön med samma 
namn i Karibien. Den mest 
kända curagaolikören är den 
franska Cointreau. 
Anisette är en söt, fransk 
likör, smaksatt med anisolja. 
Seltervatten var ur
sprungligen källvatten från 
kurorten Selters i Tyskland. 
Numera är det ett artificiellt 
mineralvatten. 
Luckaolja: osäkert vad som 
avses, kanske har det med 
Lucca (ort i n. Italien) att 
göra. Det kan kanske röra 
sig om olivolja. 

Det fördes alltså in livsmedel och drycker till Skellefteå, främst från olika 
delar av Europa men även från andra håll i världen vid denna tid. Vägarna 
för innovationsflöden inom matkulturen var öppnade. 

GRÖNSAKER 
Grönsaker hade i äldre tid liten plats i det västerbottniska kosthållet. I Skel
lefteå blev dock grönsakerna en statussymbol för stadsborna. Erik Säfström 
(f. 1834) kom 1859 till Skellefteå och Strömsör där han arbetade som träd
gårdsmästare hos konsul Häggbom. På sin personliga jordlott väster om 
Strömsör odlade han bl.a. tomater, gurkor och meloner. 
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Till den 6 juni skulle gurkorna vara klara för att kunna levereras till post
mästare Höijers årliga kalas på Gustafsdagen. Tomaterna skördades gröna 
och syltades. Stadshotellet var den största kunden på tomater. 

På höstarna skickade Säfström stora korgar med grönsaker till herrskaps
familjerna i staden och dess omgivningar. Det var Markstedts, Ekevalls, 
Nettelblatts, Clauséns, Lundebergs, Klockhoffs i Ursviken m.fl. I alla hus 
konserverades det och "Billig blecken" - bleckslagare Viklund åkte mellan 
familjerna med sin lödkolv för att löda ihop bleckburkarna.82 

3.21 MAT OCH MÅLTIDSSEDER 
Inga tidigare försök har gjorts att kartlägga maten och måltidssederna i 
Skellefteå stad. Inte ens den legendariske Ernst Westerlund, chef för Skellef
teå museum 1950-1971, har ägnat sig åt ämnet. Det är därför ett fragmenta
riskt källmaterial som står till buds för den som försöker få en bild av 
matkulturen i staden. 

STADENS SJÄLVHUSHÅLL 
De första generationerna stadsbor behöll kontakten med jorden som då var 
en nödvändig del av försörjningen. Så skriver Gustaf Renhorn t.ex. om bok
tryckaren och tidningsutgivaren Per Olof Ellversson: 

I l ikhet med de flesta stadsbor i den tidens Skellefteå drev även Ellversson jord
bruk som födde 4 â 5 kor. De Ellverssonska skiftena voro belägna delvis å Ålhem, 
delvis å de nuvarande tomterna mellan Varvsgatan och Manhemsgatan. Under 
slåttern fick personalen hjälpa till med jordbruket mellan tidningsdagarna, då hela 
Ellverssonska familjen och alla tryckerianställda med liv och lust deltogo i det 
friska utearbetet.83 

Det betyder att man i staden själv producerade mjölk och kött som täckte 
åtminstone hushållets egna behov. Därmed fanns förutsättningarna för en 
kostprofil som till stora delar sammanföll med byarnas. Vardagskosten i 
staden torde väl heller inte ha avvikit nämnvärt från landsbygdens. 

JULMAT I STADEN 
Om julmaten bland stadsborna skriver John Landström: "På den tid då djur
skötsel förekom i staden, slaktades julgrisen en vecka före jul, och kalvkött 
inköptes i och för förfärdigandet av fläsksylta och blodkorv, vilket var stå
ende julmat." I julbaket ingick alltid s.k. "sötstöpta limpor" (skållat rågbröd). 
Man bakade också saffransvetebröd formade till kusar och julbockar av deg 
som inte var färgad med saffran utan på annat sätt. Stora pepparkakor ba
kades med mandel intryckt på mitten och smörbakelser var också vanliga. 
Egen juldricka bryggdes i stadshemmen fram till 1890-talet då svagdricka 
från bryggerierna tog överhanden. Stadsborna odlade själva humle. Enbär 
brukade man samla under sommaren och torka. Drickan bryggdes i tvätt-
eller bagarstugan.84 
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MAT PÅ RESTAURANG 
Det skulle vara spännande att veta vad som serverades t.ex. hos källarmäs
tare Johan Lundeberg i Skellefteå från 1850-talet och framåt men källorna är 
mycket knapphändiga. Mera detaljerade uppgifter från restaurangmenyerna 
i staden omkring 1910 återfinns i den märkliga skriften Kommunala interiörer 
från Skellefteå stad eller Sista droppen i nöjets bägare är bitter. Den utgavs 1915 
under signaturen "Observer" och är en uppgörelse med de kommunala re
presentationskostnaderna i Skellefteå. Bl.a. återges en komplett krognota för 
hamnstyrelsens sju ledamöter den 15 januari 1912: 

7 extra smörgåsbord 5 kr 25 öre 
7 brännvin 1 kr 40 öre 
5 pilsner 1 kr 50 öre 
7 portioner soppa 3 kr 50 öre 
7 portioner Rhenlax 14 kr 
7 fågel 8 kr 75 öre 
4 blandad frukt 1 ost o. cakes 6 kr 50 öre 
2 hel. Larose (vin) 12 kr 
2 hel. Clicquot (vin) 26 kr 
_ Malvoise _ S:t Antonio (vin) 7 kr 25 öre 
7 kaffe 1 kr 75 öre 
Cognac V.S.O. 9 kr 
4 halvor punsch 6 kr 40 öre 
Supén: 7 extra smörgåsbord 5 kr 25 öre 

brännvin 80 öre 
7 pilsner 2 kr 10 öre 

7 halva dussin ostron 14 kr 
2 hel. Clicquot (vin) 26 kr 
7 kaffe 1 kr 75 öre 
1 halv punsch 1 kr 60 öre 
1 spelbord 4 kr 
10 vatten 2 kr 50 öre 
Cigaretter 2 kr 15 öre 
13 cigarrer â 20 öre 2 kr 60 öre 
2 cigarrer â 75 öre 1 kr 50 öre 
5 cigarrer å 25 öre 1 kr 25 öre 
1 låda cigarrer = 100 stycken â 
20 öre styck 20 kr 

188 kr 80 öre 
drickspengar 10 kr 
Summa: 198 kr 80 öre 
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Restaurangnotan är ett praktexempel på att politikers festande med offent
liga medel inte är något nytt problem! Dessutom ger den prov på vad en 
finare middag vid denna tid kunde innehålla. Jag lägger särskilt märke till 
"Rhenlax" som en exklusiv importdelikatess samt "ostron". 

41 



4 FEST- OCH MÅLTIDSMÖNSTER BLAND 
BÖNDERNA I SKELLEFTEÅOMRÅDET 

4.1 SOCIAL GRUPPERING I SKELLEFTEÅS BYAR 
Även om bondebefolkningen i Västerbotten har kännetecknats som egalitär 
och föga socialt skiktad, speciellt då i jämförelse med de sydsvenska slätt
bygdernas bönder, fanns en värdehierarki med framstående och mindre 
framstående bönder. Den som hade en tunna skatt eller åtta skäl betraktades 
som en storbonde. En "medelklassbonde" skattade för en halv tunna eller 
fyra skäl och småbönderna skattade för ett skäl.85 

Det skulle alltså vara möjligt att dela in bondebefolkningen i tre klasser på 
samma sätt som jag tidigare delat in stadsbefolkningen. 
* STORBÖNDER 
* "MEDELKLASSBÖNDER" 
* SMÅBÖNDER 

4.2 SJÄLVHUSHÅLL OCH IMPORT - MATVAROR I 
SKELLEFTEÅS BYAR 

Att matvarubehovet i byarna från äldre tid och en bra bit in på 1900-talet till 
övervägande delen tillgodosågs genom självhushåll är allmänt känt. Men det 
betyder inte att byarna var helt avskurna från matvaror utifrån eller nya 
innovationer i matkulturen. Böndernas matkultur har genomgått en ständig 
förändring, även om det under vissa perioder har gått långsamt. Mera 
märkbara förändringar kan, som Ernst Westerlund påpekat, märkas från 
perioden 1910-1920.86 

Den ökade sjöfarten till och från Skellefteå gjorde sig märkbar också i 
Skellefteå landsbygd. Bönderna kunde få avsättning för tjära, pottaska, nä
ver, skinn, mastträd m.m. i Skellefteå. I utbyte fick man salt, socker, vetemjöl 
m.fl. livsmedel samt brännvin. 

Varutransporterna till och från Skellefteå stad skedde till större delen vin
tertid med häst. Det fanns två viktiga transportvägar från Skellefteå till in
landets byar. Den ena gick över Bastuträsk till Norsjö och Malå och den 
andra, "gamla Jörnsvägen", gick till Jörn, Glommersträsk, Arvidsjaur och 
Arjeplog.87 

Viktiga varor som fick komplettera de egenproducerade livsmedlen var 
vete- och rågmjöl, salt, socker, torkad frukt som sviskon och russin, kaffe och 
vissa kryddor. 
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4.3 VARDAGSMAT OCH VARDAGSMÅLTID 

MATORDNING 
I Skelleftebygdens bondehem började man sin dag tidigt. Det var nämligen 
en utbredd sedvänja att flytta fram klockan 1-2 timmar före normaltid, inte 
bara under sommarmånaderna som vår "sommartid" utan under hela året. 
Det var alltså vid 4-5-tiden man åt sin frukost. Ofta dracks en eller flera 
koppar slätt kaffe sedan man fått eld i spisen. 

Sedan brukade husbonden gå ut i stallet och utfodra hästen, som behövde 
god tid för sitt morgonmål och kanske också de övriga kreaturen. Därefter 
samlades familjen till den obligatoriska tunnbrödsbrytan, "ramfilet". Mjölk 
hade silats upp i skålar på kvällen och stått i mjölkskåpet, "kantoret" över 
natten. Om det var sommar ställdes mjölken i matkällaren. På morgonen 
smulades tunnbröd i mjölken till "bryta", ibland med lingonsylt som tillsats.88 

Vid 11-tiden på förmiddagen åt man "Morgonmål". D å serverades lagad, 
varm mat. Den kunde bestå av kornmjölsvälling med bröd och fisk som 
tilltugg, klimpmjölk, flatpalt (palt utan fläskfyllning), smör och bröd etc. 

Stekt eller kokt fisk var vanligt förekommande, likaså "blöta", dopp i gryta 
med tunnbröd. Sommartid då färsk fisk fanns att tillgå gjordes ofta fisksop
pa, bestående av färsk fisk kokt i mjölk och smaksatt med gräslök. Givetvis 
kunde uppstekta rester av föregående dags mat förekomma, som stekt gröt, 
palt, pannkaka m.m. 

Middag åts vid 3-4-tiden. Det var dagens huvudmål och middagen bestod 
av kokt eller stekt kött, potatis, fläsk, palt eller pannkaka. Pannkakan blev 
vanlig vardagsmat när järnspisen kom i bruk. I palt och pannkaka blandades 
ofta blod eller riven potatis. Palten gjordes av kornmjöl. Strömming eller 
insjöfisk förekom ofta och på höstarna åts mycket fårkött.89 

Kvällsmålet vid 7-8-tiden utgjordes nästan alltid av kornmjölsgröt och 
mjölk, ibland med bröd och smör. 

Måltidsdrycker var mjölk eller skummjölk eller vatten. Egen dricka 
bryggdes på gårdarna, men inte så att tillgång fanns året om. Till jul och till 
sommarens "anntider" brukade dock dricka finnas. Drickan kan karaktärise
ras som ett överjäst öl med begränsad hållbarhet. 

Bröd fanns nästan alltid till måltiderna och det var då hårt bröd eller tunn
bröd. "Mjukt bröd förekom ej eljest än vid de stora helgerna; jul, nyår, påsk, 
pingst, midsommar och på en del ställen 'mickaelihelj'", skriver John Land
ström om brödvanorna i Skellefteå. 

Sommartid, när arbete pågick på utängar och utägor medtogs matsäck -
"Näst-jäla" till arbetet. Det var ofta fil, som satts med hjälp av tätört eller med 
ett par teskedar fil från granngården. Filet förvarades i en oval mjölkflaska 
av trä eller i en större bleckflaska. Till detta åts korntunnbröd och salt stekt 
eller gravat fläsk s.k. "fähl-fläsk". Kall pannkaka eller palt åts som smörgås -
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med smör på om inte fläsk eller ister redan fanns i detta sovel. En torkad 
fårbog var också en läckerhet som kunde förekomma i matsäcken.90 

BORDSSEDER 
Bordsbön, "bordsböna" lästes vid måltiderna. Ofta fick något av barnen läsa 
bönen högt.91 Bordsbönen skulle man lära sig tidigt i livet och kunna läsa 
upp för prästen vid husförhöret. Den ingick i det "kunskapsminimum" som 
församlingsborna förväntades behärska. Böneorden var hämtade från Psalta-
ren 145: "Allas ögon väntar efter dig, Herre, och du ger dem deras mat i rätt 
tid...." osv., alltså den medeltida consecratio mensae som levt vidare från 
katolsk tid i ABC-böcker och katekesutgåvor ända fram till 1878 års kate
kesutveckling.92 93 9 4 

Gröten serverades i djupa tallrikar och var framsatt på bordet när man 
satte sig till bords. Fram till mitten av 1800-talet åts mjölk till gröten ofta ur 
ett gemensamt trätråg. Sedan blev det vanligare att var och en fick egen 
mugg eller skål av porslin eller bleck. De små, runda porslinskopparna be
nämndes "spillkum". 

Om t.ex. fläsk och potatis stektes tillsammans i en kastrull eller stekpanna 
sattes pannan på bordet. Var och en serverade sig själv på sin tallrik men om 
bara några få matgäster satt kring bordet kunde man lika ofta äta direkt ur 
kokkärlet och äta bröd som tilltugg. På samma sätt serverades och åts upp
skuren palt eller pannkaka direkt ur stekpannan på bordet. 

Män och kvinnor i bondehemmen, födda före 1830-1840 ville gärna behålla 
sina egna träskedar, diska och förvara dem själva. I väggen vid bordet fanns 
en rem eller träskiva bakom vilken man kunde sticka ner och förvara ske
den.95 En informant från Sörträsk, Skellefteå landsförsamling har berättat att 
träskeden förvarades under bordet vid den plats var och en hade. Efter mål
tiden slickade man skeden väl och satte den under bordet. Där fick den sitta 
tills nästa måltid och "flugun fick va'där under den ti'n" (flugorna fick vara 
där).96 

Serviserna bestod länge i huvudsak av träkärl och i 1800-talets bouppteck
ningar dröjer sig träkärlen envist kvar. De flesta tillverkade själva vad de 
behövde för husbehov. Porslin blev vanligare förekommande från 1860-
1870-talen men övertog inte träföremålens plats definitivt förrän efter sekel
skiftet 1900. Knivar och skedar kunde finnas i hela uppsättningar i 1800-
talets bondehem i Västerbotten medan gafflar kom in senare som allmänt 
måltidsverktyg. 
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JÄRNSPISEN GER NYA MÖJLIGHETER 
Redan under 1700-talet började vedbesparande järnspiskonstruktioner upp
finnas ute i Europa. Fysikern greve Rumford, som var verksam i München 
och London inspirerade genom sina teorier och praktiska experiment till nya 
innovationer kring eldning och uppvärmning. 

I Sverige nämns i slutet av 1700-talet " Silfuersparres köksspisinrättningar". 
1807 sökte C.G. Sjöstén privilegium på tillverkning av en vedbesparande 
kokugn som han tillverkat.97 

Bergsunds och Owens verkstäder i Stockholm var de första som tillverkade 
gjutjärnsspisar och kaminer i Sverige. Vid Motala verkstad gjordes på 1840-
talet helgjutna spisar, som levererades med kokkärl, långpanna och vatten
cistern. Dessa järnspisar kostade 133 riksdaler. Järnspismarknaden i Sverige 
kom sedan att domineras av Bolinders, Kockums, Nävekvarn och Husqvar-
na.98 

Ankarsrums bruk upptog tillverkning av köksspisar i gjutjärn 1862. Det 
framgår av brukets räkenskaper att man detta år köpt in tre modeller av 
Bolinders spisar samt en serie kokkärl av samma tillverkare. Med ganska 
små förändringar av dessa modeller började man sedan med egen tillverk
ning. I en offert från 1865 erbjuder man spisar "av Bolinders modeller, men 
till lägre priser".99 

Från mitten av 1860-talet kommer allt fler tillverkare in på marknaden och 
prisnivåerna började pressas ner. I Västerbotten började järnspisens intåg i 
bondehemmen från 1880-talet. Ernst Westerlund har daterat de första 
järnspisarna i olika skelleftebyar och anger just det decenniet som genom
brottsperiod för järnspisarna. En informant från Lillkågeträsk (f. 1877) minns 
att hon som fyraåring omkring 1881 följde med sin mor till den gård, där den 
första järnspisen i bygden installerades. Modern hade då med lite bröddeg 
för att få provbaka i det nya underverket.100 

Järnspisarna i Västerbotten har som regel kommit från de stora tillverkarna 
som nämnts härovan. Robertsfors bruk har visserligen tillverkat järnspisar, 
men materialböckerna i bruksarkivet visar att tillverkning aldrig fick någon 
nämnvärd omfattning.101 1868 erbjuder Robertsfors Bruk i en annons i Skel
lefteå Nya Tidning spishällar och köksspisar från sin gjutgodstillverkning.102 

Även Ursvikens mekaniska verkstad har haft viss tillverkning av järnspisar. 
Förekomsten av järnspisar förändrade matvanorna i bondehemmen. 

Tillagningssättet för kött ändrades t.ex. successivt från kokning till stekning. 
Fram till 1890-talet torde det ha varit en sällsynthet att man blev bjuden på 
en stek i västerbottensbyarna. Järnspisens intåg i hemmen innebar också att 
bakning av vetebröd och småkakor blev vanligare från början av 1890-talet. 
Tidigare förekom sådant bröd endast vid kalasen, då kalaskokerskan skötte 
om brödbaket.103 
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4.4 DOP 
När ett barn hade fötts ville man få det döpt så snart som möjligt. Redan 
dagen efter födelsen körde man till prästen med det nyfödda barnet, en resa 
på många många mil för de byar som låg i socknens utkanter. Det förekom 
att det nyfödda barnet fick följa med för att döpas när barnmorskan skjutsa
des hem. Ellen Vleugel skriver 1905: "Inget klemande råder; äfven i bistraste 
midvinterskyla tagas de nyfödda ut. Endast när lifsgnistan flämtar matt, kan 
barnmorskan gifva dem nöddop i hemmet, tills prästen i någon förrättning 
kommer till byn."104 

Anledningen till brådskan har varit rädslan för att vissa onda makter 
skulle skada barnet eller att det skulle "dö osaligt". Nöddop, dvs. dop av 
annan än präst har varit vanligt i vissa byar, något som framgår av Ernst 
Westerlunds byundersökningar i skelleftebygden. Dessa omständigheter har 
inneburit att dopkalas knappast har förekommit. 

4.5 BRÖLLOP 
Ett bröllop var det festligaste gästabudet inom bondesamhället. För bröl
lopsgästerna var det en överdådig fest som med sitt överflöd kontrasterade 
mot vardagens knapphet. Många belägg finns för hur myndigheter som 
sockenstämmor och landshövdingeämbete försöker ingripa mot överflödet 
och festandet. 

Bröllopen var i myndigheternas ögon för långa, ibland uppemot en vecka, 
och tidsbegränsning till två-tre dagar infördes på en del håll.105 Överflödet 
på mat och dryck kritiserades också i sockenstämmorna och flera dagars 
sysslolöshet ansågs naturligtvis omoraliskt i sig. En tydlig konflikt mellan 
folklig praxis och myndighetskontroll visar sig alltså vid bröllopen. 

För brudparet innebar bröllopet en tydlig övergång till nya roller och en ny 
social status i byn. Skillnaden och gränsen mellan ogift och gift var tydlig 
och bröllopets karaktär av övergångsrit visar sig i olika ritualer under fest
dagarna. Andra bröllopsdagen skulle bruden byta till 
"ungmorsklänningen".106 Det var också en sed att bruden skulle överlämnas 
symboliskt från de ogiftas krets till de gifta kvinnornas genom att dansa 
något varv med varje ogift flicka, tacka artigt och sedan fortsätta med de 
gifta kvinnorna. Det samma gällde för mannen som lämnade pojkarna för att 
hälsas "väkommen i gubbriket".107 

Vigseln hölls ofta i brudens hem, där parstugans stora sal smyckats för 
festligheterna.108 Den påföljande bröllopsmiddagen var utan tvivel bröllopets 
ceremoniella centrum. Jag har i en tidigare uppsats, "Bröllopsmåltiden i 
Västerbotten", gjort en närmare studie av enskilda maträtter, drycker, bröl
lopsmatsedlar och bordsseder vid bröllopen i Västerbotten. För att inte upp
repa mig i denna uppsats låter jag en i det sammanhanget ej använd källa 
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skildra en typisk bröllopsmiddag i Skelleftebygden i slutet av 1800-talet: "Så 
äro då alla där. Ett barn, vanligen något av brudparets syskon, läser nu 
bordsbönen, ju längre ju bättre. Belöningen härför af de rörda gästerna är 
fyra eller fem blanka silverkronor. Måltiden inledes alltid med smör, bröd, 
ost och pressylta, utplanterade här och hvar på festbordet. Allt under det 
värden träget låter de flata, rödrosiga snapsflaskorna gå laget rundt. Blå
brännvinet är festdrycken, den enda, som förtäres under hela middagen. 
Och skralt bröllop är det, där icke enhvar får taga till sig så mycket han vill. 
Icke underligt därför om efter fyra till fem timmars kraftprof i mat och dryck 
mången på gammalnordiskt vis somnar både ofvan och under bordet. 

Rätternas rad börjar med lutfisk och mjölksås, eller ändå finare med färsk 
sik och löksås. Potatisen föraktas såsom högtidsmat. Af det slaget tyckes 
bonden ha nog hemma i hvardagslag. Nu följa pepparrotskött och kokt skin
ka. Så buljong eller, ändå bättre, 'sötsoppan', rikligt fylld af sviskon och 
russin. Se det är kalasmat, som duger, det! Därefter oxstek och bruna bönor. 
Till slut saftkräm med väldiga, halfmånformiga smörbakelser till. Kaffe 
kringbjudes sedan och dansen börjar." 

Det är den, för västerbottniska förhållanden, typiska bröllopsmåltiden som 
skildras och både de enskilda rätterna och måltidsschemat som helhet följer 
det gängse mönstret. 

När dansen inletts samlades de äldre gifta kvinnorna för sig och gubbarna 
tillsammans med de mera inbitna ungkarlarna för sig medan ungdomarna 
stod för dansandet. Medan kvinnorna umgicks mera lugnt i gemytliga sam
tal och med te och dopp framåt natten var gubbarnas samkväm något som 
lätt kunde urarta: "Ju längre det lider fram på natten, desto mer sättes ölsin
net på prof. Gammalt groll öfver misslyckade häst- eller klockbyten blossar 
upp, och lös sitter då ofta knifven i slidan." 

Om dansen sägs det att 
första dansen var alltid förr kadriljen, i hvilken prästen förde bruden och brud
gummen brudframman. Skickligaste dansaren var den, som kunde 'fläta fötterna 
finurligast' och göra de högsta skutten i figuréen. De vanligaste äro nu vals, pol-
ketta, och framförallt schottis, i hvilka de ranka gestalternas smidiga styrka 
kommer till sin fulla rätt.109 

Dansen fortsatte ända till morgonen med avbrott för något nattmål. Brud
paret brukade då och då få visa upp sig för "koxarna", de objudna gäster 
som samlats utanför bröllopsgården för att se bruden. De brukade hurra för 
brudparet men tvekade inte heller att framföra mindre hedrande synpunkter 
på brudens utseende eller vandel. 

Bröllopsgästerna brukade få några timmars vila i "flatbäddar" i bröllops
gården eller hos grannarna innan andra dagens festligheter började. Även då 
bjöds frikostigt av mat och dryck med dans och musik som underhållning. 
Senare på eftermiddagen började gästerna bryta upp men den närmaste 
släkten och långväga gäster kunde stanna ännu en dag. 
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Ett markant drag hos bondbröllopen är deras kollektiva karaktär. Det 
handlar inte så mycket om brudparets "privata lycka". Även som gifta fort
satte de att höra till ett kollektiv. Mannen blir nu på allvar en av männen i 
byn och övertog ofta en hemmansdel eller ett hemman i samband med bröl
lopet. På motsvarande sätt blev kvinnan en del av de giftas kvinnokollektiv. 

Det nya hushållet tog plats i bykollektivet medan den äldre generationen 
drog sig undan till födorådskammare eller undantagsstugor. Man var en del 
av ett kollektivt "kretslopp" där allt hade sin givna tid och varje person sin 
plats. 

Om detta fenomen i bondesamhället skriver Jonas Frykman och Orvar 
Löfgren i Den kultiverade människan: "Parbildningen var ekonomisk snarare 
än emotionell, och makarna utgjorde inte någon tvåsamhetens ö. Granskar 
man det sociala livet i bondesamhället - det dagliga arbetet på gården eller 
ute på fälten, mötena vid brunnen eller på bygatan, samvaron vid gillen och 
högtider, kyrkbesök och marknadsresor, slås man i stället av i vilken hög 
grad de båda könen uppträdde som skilda kollektiv - och detta gällde i lika 
hög grad för gifta som för ogifta, för unga som för gamla människor. Det 
existerade till exempel en mycket stark kvinnogemenskap som dels var 
grundad i produktionen, i kollektiva kvinnosysslor och i behovet av ömsesi
dig hjälp både i arbete och barnpassning, men även i social gemenskap utan
för arbetet."110 

4.6 GRAVÖL 
"Stiger åter döden öfver tröskeln i bondens gård, bör grafölet hedra den 
bortgångnes minne. Och förr firades detta så grundligt, att de lefvande voro 
färdiga att icke blott följa den döde till utan också i grafven." Så skrev Ellen 
Vleugel från Skellefteå 1905 i en skildring av folklivet i skelleftebygden.111 Ett 
gravöl i äldre tid kunde nog ofta bli det som vi idag kallar "en våt tillställ
ning", något som bekräftas av många källor i folklivsarkiven. 

När någon avlidit var det en utbredd sedvänja att "se den döde" som efter 
svepningen kunde vara lagd i en kista i något uthus. Före avfärden till kyr
kan på söndagsmorgonen brukade man placera kistan med locket avlyft 
framför brotrappan. Hackat granris ströddes fram till gårdsgrinden. De in
bjudna trakterades innan avfärden till kyrkan. För att ingå i gravölslaget, det 
i Skellefteå allmänt förekommande bjudlaget som reglerades av byastäm-
man krävdes att man ägde och skattade för jord. En gumma som ej inbjudits 
till ett gravöl i byn konstaterade med besvikelse: "Om I bara ha' haft uti 
tvåkannshämtarn na' jord, da ha I vorte bjude dell gravöls, men I nådd' in t 
opp dit sä att I fick allt vackert vara he m." Efter likvagnen följde den när
maste släkten och därefter övriga gravölsgäster i den s.k "gravölsraden". 
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Efter jordfästningen som hölls i anslutning till högmässan återvände man till 
sorgehuset där gravölskalaset tog vid. 

Gravölets status markerades av gravölsradens längd. Ju fler hästar i sor
getåget desto hedersammare begravning. Gravölskalaset skulle vara över
dådigt, något som för övrigt ofta markerades i de s.k. "födorådskontrakten" 
som reglerade de gamlas "pensionsförmåner" med husrum, ved, kläder, 
matvaror och kyrkskjutsar. "Gästninga va' ju riktiga storkalas". 

Gästabudsmaten var ungefär den samma som vid bröllop. Kött, fläsk och 
smörgåsmat var viktiga inslag, liksom de mjuka, hembakta råglimporna -
"sötstöptlimpen" som bara förekom vid högtidliga tillfällen: "Skarpkakun 
hört ju dell det dagliga sä hä var ju ingenting ovanligt in't. Men hembaka-
limpa, eller sötstöpt som hon hette...!"112 

Liksom vid bröllopen fick gästerna med sig en stor brödpåse hem. Den 
innehöll storkringla, anisbröd, tebröd och skorpor, allt väl tilltaget med 
tjocka skivor. Vid förmögnare begravningar förekom begravningskonfekt. 
Konfekten överlämnades i särskilda vita påsar med svart tryck. Det kunde 
vara kors och bibelspråk på papperet kring konfekten. 

4.7 ÅRSFESTER OCH KYRKHELGER 
Årsfester och kyrkhelger är ett stort tema som jag inte kommer att göra nå
gon djupare analys av i detta sammanhang. Det blir därför bara en kortfat
tad, rapsodisk översikt, inte minst med tanke på att det etnologiska 
delprojektet i "Kulturgräns Norr" kommer att presentera andra studier inom 
detta område. 

De viktigaste årsfesterna i Skelleftebygden var jul och midsommar. Redan 
från slakten på senhösten började julförberedelserna. Man kokade korv och 
pölsa, flådde och lutade lutfisk, gjorde ost, bakade bröd, bryggde juldricka 
osv. Höstens arbete planerades så att en rad arbetsuppgifter kunde vara 
slutförda innan jul. På så sätt kunde man unna sig vila och ledighet under 
julperioden. All ull skulle t.ex. vara uppspunnen före jul. Till julförberedel
serna hörde också att skrubba de obehandlade trägolven och att stöpa ljus. I 
många hem förekom inte gardiner och mattor under övriga delar av året. 
Men dagen före julafton hängdes gardinerna på plats och på julaftonens 
morgon lades mattorna ut på golvet.113 

Julgran kunde förekomma i enstaka fall före sekelskiftet men blev inte 
allmänt förekommande förrän en bit in på 1900-talet. När den första julgra
nen dök upp i Ersmark i början av 1890-talet var det en stadstradition som 
togs upp av hustrun i gården som umgicks med herrskapet i staden.114 Enligt 
någon källa var det källarmästare Lundeberg i Skellefteå stad som införde 
julgranstraditionen i området. Före julgranens tid kunde man lägga ut hack
at granris på golvet till jul.115 
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Julmaten under senare häften av 1800-talet utgjordes av lutfisk, risgryns
gröt, blodkorv, ost och kött i alla former. Det var vanligt att barnen fick en 
vetebulle som var större än en semla och som kallades julbulle eller 
"kleningen". 

Julklappar förekom och dessa kastades in i huset av vänner eller släk
tingar. Det kunde vara någon liten sak som en näsduk eller ett äpple. De 
som fanns inne i huset försökta ta fast inkastaren för att sedan ta in ho
nom/henne för traktering.116 

Jultomten i dess nuvarande skepnad är mycket ung i Skelleftetrakten. En
ligt Ernst Westerlund började den inte förekomma förrän någon gång på 
1910-talet. 

Naturligtvis åkte man till kyrkan på julottan. För de som bodde långt från 
kyrkan blev det en tidig morgon om man skulle hinna fram innan klockan 6. 
Efter julottan var det kappkörning med hästarna hem till byn. Ibland kunde 
prästens amen uppfattas som ett startskott så att små tumult uppstod. 

Traditionsmaterialet om julen tyder på att speciellt perioden 1900-1920 
innebar en tydlig förändring av julsederna med många nya innovationer 
från borgerlig miljö. 

Midsommarhelgen var en utpräglad kyrkhelg. Det var dock främst de 
äldres kyrkbesökshelg. Ungdomarna stannade hemma i byarna och roade 
sig på olika sätt. Huset pyntades med björkar vid förstugubron och ett knip
pe björklöv i spisen. På kvällen samlades man till dans eller danslekar som 
fortsatte fram till soluppgången. Brännvinet kunde flöda, speciellt i äldre tid. 
En hel del folktro var knuten till midsommar. Genom olika ritualer kunde 
man skåda in i framtiden, de flesta kända från andra håll i landet. 

Fettisdagsfirandet utmärktes i hela Skelleftebygden av god mat och att 
ingen besökande fick gå utan att ha blivit trakterad. Då kunde man bli bju
den på en slät vetebulle eller vetebrödskiva. Vetebröd var en sällsynt lyx i 
bondehemmen, speciellt fram till sekelskiftet 1900. "Fettisdagsskjuts" hörde 
också till denna dag. Då samlades man och åkte skidor i någon backe. Ut
flykter med häst och släde var förbehållet stadsbor och "fint folk". 

Valborgsmässofirande med majeldar kan visserligen påvisas som ett äldre 
bruk men hade nästan försvunnit under andra delen av 1800-talet. Ett stycke 
in på 1900-talet återupplivades sedvänjan. 

Kyrkoåret var fast förankrat i människors medvetande. Enligt bestämmel
serna om s.k. "kyrktur" skulle kyrkan besökas regelbundet, mera frekvent för 
byarna i kyrkans närhet och mindre frekvent för de avlägset liggande byarna 
i socknen. Även om kyrkobesöken var en ålagd plikt innebar de ett upp
skattat avbrott från vardagens slit och en möjlighet att umgås på olika sätt. 
De större kyrkhelgerna utvecklades till årsfester då man åkte till kyrkan, 
inrättade sig i sin kyrkstuga och deltog i sockengemenskapen och folklivet. 
"Storhelger äro alla bönsöndagar, påsk, pingst och midsommar. Michaeli-
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och nyårsdagen äro särskilda ungdomshelger. Då är det ej värt för gamling
arna att tänka på kyrkfärd."117 

Bönsöndagarna eller böndagarna var bot-, reformations-, missions- och 
tacksägelsedagen som numera avförts ur kyrkoåret. Ragnar Bergling betonar 
"den stora rent sociala betydelse, som kyrkstaden måste ha haft med hänsyn 
till den utformning kyrkhelgsfirandet fått i övre Norrland."118 

Vid sockenkyrkan och i kyrkstaden samlades stora delar av socknens be
folkning flera gånger om året och kunde, ostörda av arbete, ägna sig helt åt 
samvaron med andra under 3-4 dagar i taget. Ofta förekom marknadshan
del, inte bara när det var laglig tid, och trängseln var stor i kyrkstaden och i 
den angränsande staden. Här fick man nya vänner och här knöts nya kär
leksband som motverkade tendensen till ingifte i byarna. I denna socknens 
smältdegel förekom allt från andakter och djupa andliga samtal till vilt fes
tande, slagsmål och tumult. 

Som jag tidigare har påpekat (under marknader) kunde böndernas upp
trädande vid besöken i kyrkstaden irritera stadsborna. K.A. Fellström har 
utifrån kyrkostämmans och kyrkorådets gamla protokoll gett många exem
pel på fylleri och bråk i kyrkstaden. Där fanns förresten en arrestlokal med 
celler avsedda för de mest bråkiga kyrkobesökarna.119 

Kyrkoårets betydelse för årsfesterna är kanske extra tydligt i en vidsträckt 
socken med kyrkstad. En stadsresa var ju något av en fest i sig genom att 
den bröt vardagsmönstret. 

4.8 OSTVIKSKRIGET - GRÄNSERNA FÖRSTÄRKS 

BAKGRUND 
Under 1860-talet drabbades man i Skellefteå som på många andra håll i 
Norrland av missväxt och ekonomisk depression. 1862 var det första 
"svagåret" och sedan följde dåliga skördeår ända fram till 1868 med en kul
men på svälten och lidandena under vintern 1867-68. De små spannmålsre
server och fattigvårdskassor som myndigheterna förfogade över tömdes 
snabbt när flera dåliga år avlöste varandra. 

Under samma period var priserna på skogsprodukter hårt nedpressade. 
Kommunalstämman i Skellefteå konstaterar den 22 januari 1865 att skogsav
verkningen, "socknens för närvarande nära nog enda binäringskälla" inte 
drevs med någon fart. Det innebar att många av de sex- till sjutusen jordlösa 
inom socknen som i vanliga fall fick sin utkomst genom skogshanteringen nu 
gick arbetslösa och utan försörjning.120 

Många bönder inom socknen var skuldsatta till köpmännen i Skellefteå 
stad och till slut vägrade dessa att utlämna ytterligare varor på kredit. 
Många gårdar gick på exekutiv auktion under dessa år och motsättningarna 
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mellan bönderna och stadsborna ökade. Prosten Nordlander uppgav vid en 
sockenstämma där landshövdingen deltog att lagsökningar hade verkställts 
för så lite som 50 öres fordran! Styrmannen Gustaf Holmström från Innervik 
skriver 1867 i sin dagbok: 

"Man får även höra ledsamma händelser - mest uppifrån landet; dem får 
spisa sitt furubröd och halmbröd. Även höres det så att en del får svälta ihjäl. 
Orsaken är troligtvis mycket köpmannens omänskliga hårdhet. Landet är 
mest borgat ut och krediten är alldeles slut. Vad beträffar matvaror, finnes 
hos köpmannen något så när efter vanligheten, men pengar finnes icke."121 

Folk svalt i byarna. Många bönder hade tvingats slakta sin sista magra ko 
när fodret var slut och nu kämpade man för att överleva. I landshövdingens 
redogörelse för situationen i de olika socknarna vintern 1867-68 framträder 
misären. I Burträsk hade t.ex. många dött av svält och många var "så ut
märglade och utswultna samt klädlösa och nakna, att de hwarken kunna 
arbeta, eller ens förse sig med bränsle..." En del hemman var lämnade helt 
öde och 60-70 hemman saknade helt kreatur.122 

Inom Skellefteå socken avled året 1868 583 personer, därav 116 barn under 
tre år. De normala dödstalen var på 1860-talet i medeltal 337 per år. 81 per
soner dog av den entydiga dödsorsaken hungertyfus.123 

NÖDFÖDA 
Länets nödhjälpskassa lät 1867 trycka den lilla skriften Anwisning till Nöd
brödsämnen under missvextår för befolkningen inom Westerbottens län. 
Kommunalstämman i Skellefteå beslutade i augusti 1867 att tio kvinnor 
skulle utses som skulle resa omkring och undervisa allmogen om insamling 
och tillredning av sådana ämnen. De nödbrödsämnen som tas upp i skriften 
är bl.a. svampar, islandsmossa eller islandslav, granlav, lingon, rönnbär, 
näckrosrötter, missne, renlav, triblad, rötterna av säv, kvickrot, strandråg, 
liljekonvalj och svingräs, blommor av olika sorters väpplingar samt frön av 
spergel och strandärta. Förutom nämnda skrift skulle de medföra 
J.W.Schmidts svampkarta "Skandinaviens ätliga och giftiga svampar".124 

Motståndet mot att äta svamp var stort och inte ens svälten kunde ändra 
på detta. På motsvarande sätt fanns en ovilja mot att äta hästkött men den 
började brytas just under dessa år. 

Under året 1867 infördes flera utförliga artiklar om nödföda i Skellefteå Nya 
Tidning. Den 31 juli ges en instruktion om hur man framställer "nödbröd af 
manlaf". En vecka senare presenteras ett "förbättrat sätt att bereda nödbröd 
af furubark". Båda artiklarna var författade av apotekaren Jacob Widgren i 
Råneå. Tidigare hade också islandsmossa och svampar presenterats som 
"nödhjelpsfödoämnen" av tidningen. 

I samma tidning annonseras under samma period av köpmännen ett stort 
utbud av matvaror. Alla sorters mjöl fanns att tillgå i butikerna, likaså hav
regryn, risgryn, mannagryn och ärter. Ett stort urval av fisk, ost, grönsaker 
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och torkad frukt erbjuds också i annonserna. Och många exklusiva import
viner, champagne m.m. salufördes.125 Kontrasterna känns makabra. Allmo
gen erbjuds mossa och de högre samhällsskikten delikatesslivsmedel och 
champagne! 

STADSBORNA HOTAS 
Under hösten 1867 var läget mycket allvarligt och nu drabbades alltfler av 
hungersnöd. När landsbygdsbefolkningen bl.a. fick veta att handelsmannen 
Markstedt under hösten tagit hem 4 000 tunnor spannmål som han endast 
sålde mot kortfristig kredit var måttet rågat. För ett par tunnor korn kunde 
nu en nödställd bonde tvingas gå från sitt hemman.126 

Upprorsandan tändes och anonyma hotelsebrev började sändas till stads
borna. Först togs inte breven på allvar av mottagarna och man skämtade om 
de stora orden. Men när ryktet nådde stadsborna om att bönder från några 
byar norr om Skellefteå beväpnat sig för att storma staden insåg man allva
ret. Enligt traditionen kom flertalet från byarna Ostvik och Östanbäck. Han
delsmännen började evakuera sina familjer från stadsområdet inför det 
väntade angreppet. Handlare Per Bergström skickade en skrinda med hust
run, pengar och värdesaker till Bergsbyn. Garvaren Jonas Vilhelm Nordlund 
sände sin familj till Hedensbyn och kollegan Gustaf Andersson evakuerade 
barn och svärmor till kyrkstaden. Den fyra år tidigare bildade skarpskytte
föreningen sattes i beredskap under sergeanten och stadsfiskalen Carl Gustaf 
Svedbergs befäl och utrustades med gevär och ammunition och vakt place
rades norr om staden.127 

STORMNINGEN AVVÄRJS 
Den 13 november 1867 marscherade en uthungrad och desperat 
"bondearmé" mot staden. De var beväpnade med gevär, högafflar, liar och 
järnstänger och skulle nu med våld före sig med den mat som stadsborgarna 
i sin girighet undanhållit dem. Bönderna samlades i kyrkstaden strax utanför 
stadsområdet. Stadsfiskalen red dit och läste upprorslagen för de församlade 
men lyckades inte lugna de upprörda sinnena. 

Komminister Norrman talade också till bönderna och mycket tyder på att 
det var den omtyckte prästen som lyckades avstyra stormningen. Efter det 
att stadsfiskalen och kronofogden ännu en gång besökt folkmassan i kyrk
staden återställdes lugnet och folket återvände hem. Men staden hölls under 
bevakning av soldater från Skellefteå kompani i två månader efter händel
sen. Och tolv mindre kanoner placerades ut vid stadsgränserna i väster och 
öster. Dessutom organiserades en vaktpatrull bland köpmännen i staden 
som patrullerade en bra bit in på 1868.128 Stadsfiskalen utlovade i en annons i 
tidningen 100 riksdaler till den som kunde ange anstiftaren till upproret men 
inga uppgifter kom fram.129 
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KLASSKAMP I SKELLEFTEÅ 
Under trycket av svåra yttre omständigheter förtydligas i händelserna under 
dessa år gränsen mellan landsbygdsbefolkning och stadsbor. Landsbygdsbe
folkningen upprörs över stadsköpmännens hårdhet och cyniska penningbe
gär medan stadsborgarna tar avstånd från de "vilda" och upproriska 
bönderna. Ostviksborna fick länge bära öknamnet "Matåstvika" till minne av 
händelserna 1867.130 

Staden och landet fortsatte i Skellefteå som en gemensam socken när de 
nya kommunallagarna kom 1862. Det dröjde dock inte länge innan stadsbor
garna ville förändra förhållandena. Speciellt angelägna var man om att skil
jas från landet beträffande vägunderhåll och fattigvård. Stadsborna ville 
slippa ansvaret för de fattighjon som man genom fattigregleringen tvingades 
ta emot. Dessa skulle ju ha mat logi och kläder.131 

När folk i byarna dog av svält och hungertyfus efter svagåret 1867 lär 
handlaren Johan Hällberg ha yttrat: "De är bra, att de' dör undan en del 
fattufolk." Själv var han förmögen och behövde inte ha några ekonomiska 
bekymmer under nödåren. Men två av hans egna söner smittades av farso
ten och dog i tyfus i sina bästa år.132 

Den cyniska inställning som köpmännen i Skellefteå bevisligen gav prov 
på under dessa år har ofta tonats ner i senare skildringar av nödåren. Och 
hatet mot en del av dessa växte sig starkt i byarna. När stadsfiskalen försökte 
avvärja stormningen av staden och frågade de som var samlade i kyrksta
den vad de menade fick han svaret "att man ämnade plundra de köpmän, 
som lagsökt och plågat dem i denna svåra tid och att de skulle utrota dessa 
personer förr eller senare".133 

Begreppet klasskamp i marxistisk mening brukar ofta användas för att 
beskriva förhållandet mellan industriarbetaren och kapitalisten. Kapitalisten, 
som förfogar över produktionsmedlen beskylls av arbetaren för att ensam 
tillgodogöra sig det mervärde som skapats, t.ex. i en fabrik. Men 1860-talets 
förhållanden i Skellefteå visar på en annan sorts klasskamp, den mellan 
stadens köpmän och landsbygdens självägande bönder. 

Kredithandeln är en viktig faktor för den som vill förstå hur konflikter och 
motsättningar mellan köpmän och bönder skapades. Övergången till partiell 
penninghushållning var problematisk och komplicerad. Skogsindustrins 
utveckling innebar att mycket mera pengar kommit i omlopp. Både köpmän 
och bönder frestades till större krediter än man kunde överblicka. Det var 
frestande för bonden att ta ut varor i förskott. De kunde ju avräknas mot 
arbetsprestationer eller leveranser senare. 

Men bondens situation var känslig. Leveranserna från skogen kunde ge
nom svängningar i konjunkturerna snabbt bli mycket mindre värda. Betal
ningen för arbetsinsatser kunde också fluktuera kraftigt. Den begynnande 
penninghushållningen hos bönderna hade ökat beroendet av åkerjordens 
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avkastning och av den mat som köptes. Och de varor som bonden köpte 
kunde stiga mer i pris än vad man väntat. 

Sammantaget innebar detta att situationen för de enskilde bonden snabbt 
kunde förändras i negativ riktning. Helt plötsligt fann man sig vara på obe
stånd, ja kanske hotad med lagsökning och då kände man sig lurad av köp
männen. Om köpmannen Per Bergström i Skellefteå, fanns ett talesätt bland 
bönderna: "Och om man handle på kredit hos en Pingel-Pell så skulle man 
ha mycket att kör ve för att hinn hem, inna lagsökninga kom."134 

I den mån bönderna tog till sig penninghushållningen ökade också deras 
beroende av köpmän och handlande. Man var inte lika självklart en själv
ägande bonde längre. Stadsborgarnas ökade makt upplevdes som ett hot 
mot böndernas självständighet i samhället. Och att råda över sig själv, sin 
egendom och sin tid var viktigt för skelleftebönderna. Något av denna in
ställning framträder i Ellen Vleugels karakteristik av "skellefteådalingens 
folklynne": 

Den starka självkänslan kommer skellefteådalingen äfven att hålla det för en 
skam vare sig att jäktas själf eller pådrifva andra i arbete. Ingen vill jagas som en 
slaf. 'Har jag det inte så fett, så har jag det inte så hett', är ett slagord här. Och: 
'Gud ä' dagarik' - eller Tycka var he, att Gud skapade ingen hast, bara en jämn 
rörelse!' kan man få höra, för att svalka blodet på någon hetssporre. Lika litet kan 
han krypa för att förtjäna en slant, men låter den dansa med förnäm nonchalans. 
Knussel och gnideri är honom vedervärdigt. För en vara begär han aldrig mer än 
han anser den vara värd. Prutar du likväl, säger han stolt: 'Vill du inte ge hvad 
jag begär, träng jag int' om att sälja, kan nog behålla det själf!' Eller ock om den 
prutmån summan gäller är obetydlig, kommer det föraktligt: 'Aja de örena kan 
jag väl skänk' dej!' I det ursvenska tilltalsordet du, som dock tyvärr allt mer går 
ur bruk, ligger hans friborna medvetande om allas jämbördighet.135 

UTSPISNING TILL NÖDSTÄLLDA 
En följd av böndernas hotfulla uppmarsch mot staden blev i alla fall att nö
den ute i bygderna togs på allvar. Flera av de bättre situerade familjerna 
började anordna utspisningsdagar för hungrande och nödställda och denna 
verksamhet sköttes främst av kvinnorna. Oftast kokades soppor, välling och 
sådant. En av de familjer som ordnade utspisning var patron Markstedts 
(kanske ett sätt att förbättra det skamfilade rykte som hans tidigare agerande 
förorsakat). I en uppteckning efter Anna Wikström (f. 1843) berättas om hur 
det kunde gå till i Skellefteå en sådan utspisningsdag: 

Man började på morgonen med vällingkokning i väldiga grytor och klock
an 9 började utdelningen. Grupp efter grupp av trasiga, fattiga och 
uthungrade fick ta plats vid borden för att få en matranson och sedan ge 
plats åt nya nödställda.. När den kokade maten tagit slut inventerades för
rådsboden. Där fanns en del proviant för firmans fartyg, bl.a. tre säckar 
gamla skeppsskorpor (s.k."knallror"). Dessa plockades nu fram och servera
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des. När utspisningen avslutades kl.18 hade ungefär 300 personer fått stilla 
den värsta hungern.136 

FÖRKLARINGAR TILL KRISEN PÅ 1860-TALET 
Sett ur vår tids perspektiv är det lätt att peka på orsakerna till 1860-talets 
livsmedelskris och ekonomiska svårigheter utifrån de faktorer jag tidigare 
nämnt. Men det är också intressant att se hur samtiden försökte förklara den 
kris som drabbade bygden. 

I Skellefteå Nya Tidning infördes en dikt med titeln "Krisen". Där utpekas 
den tilltagande lyxen och flärden, framför allt hos bönderna, som den 
främsta orsaken till krisen: 

Nu Bonden ses så superfin, som sjelfa Herrarna i staden, 
och döttrarna i krinolin och fina tyger hela raden. 

I möbler, vagnar, dryck och mat man skall gentil sig alltid hålla 
och föra riktigt Herrestat, som måste mycken kostnad vålla. 

Nu köpas hemman på kredit, och man ej dervid ser på prisen; 
till banker sätter man sin lit - - . Och så af detta kommer Krisen. 

Lösningen på problemet uttrycks i slutstroferna: 
Arbeta flitigt en och hvar, sky lyx i varor, mat och kläder. 

Se till, att uti allt Du har till mönster dina gamla fäder. 
Bed sedan våra Riksdagsmän, att Riksens bank får ensam finnas: 

och krisen skall dö bort, min vän! så att man den ej mer skall minnas.137 

4.9 SPRÅKET SOM GRÄNS MELLAN BÖNDER OCH 
BORGERSKAP 

Om någon av bondefamiljernas söner eller döttrar hade tagit tjänst "hos 
herrskapet" i staden och kom hem till byn med ett mera "rikssvenskt språk" 
fick han eller hon genast anmärkningar som: "Nw gör du deill dä g. Stå jer in't 
och spjickel!" (Ung.: Nu gör du dig till. Stå inte här och förställ dig!) Den som 
kom hem till byn med "stadsfasoner" fick vara beredd på hårda domar.138 

Borgarna och köpmännen i Skellefteå stad har dock inte undvikit dialekten 
på motsvarande sätt. I affärskontakterna med bönderna fanns det poänger 
med att kunna tala dialekt obesvärat. I Gustaf Renhorns böcker Gamla stads
bor ges flera exempel på hur borgarna i Skellefteå talade bred dialekt. Men 
det var för dessa också viktigt att behärska det officiella svenska språket i tal 
och skrift för de övriga kontakter man hade inom staden och ut över landet. 
Idealet var en dubbel språklig kompetens. 
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5 SAMMANFATTNING - GRÄNSER I TID OCH RUM 

I denna undersökning av Skellefteå har jag särskilt studerat olika gruppers 
kulturella register i Skellefteå stad och landsbygd och funnit "ethos" hos 
respektive grupp. Jag har kunnat klargöra gränser inom såväl urban som 
pagan livsform inom området och har följt dessa gränsers dynamik under 
ungefär en 50-årsperiod. 

Bearbetningen av en fyllig empiri har gett möjlighet att peka på motsätt
ningar i Tönnies anda angående "Gesellschaft" och "Gemeinschaft". 

Uppsatsen visar hur ett starkt förborgerligande snabbt utvecklades i Skel
lefteå efter stadsbildandet. Fester och måltider fick vara uttryck för det nya 
borgerskapets identitet. Subskriberade baler, klassavgränsade lustresor och 
slädpartier, teaterföreställningar, konserter och många andra sociala aktivi
teter markerade social distinktion och skapade gränser mellan stad och land 
och mellan olika grupper i staden. 

Den samhällskris som nödåren på 1860-talet skapade förtydligade och 
förstärkte gränserna mellan Skellefteå stad och landsbygd. Det s.k. 
"Ostvikskriget" kan ses som en kulmen i denna sociala polarisering. Folkrö
relsernas utveckling från 1880-talet luckrade sedan upp gamla gränser och 
markerade nya. 

Även på landsbygden framträder en social skiktning. Hemmansägarnas 
olika skattekraft visade också till vilken bondekategori man hörde. 

Vid en jämförelse mellan böndernas och stadsbornas festliv finner jag att 
medan böndernas fester länge betonade det kollektiva inriktades de bor
gerliga festerna mera på det individuella. Vidare att den borgerliga fest
kulturen kommunicerar mer av den linjära tidsuppfattningen där jubileer 
och födelsedagar fick stor plats. I byarna är den cykliska tidsuppfattningen 
starkare och där är de återkommande årsfesterna samt naturligtvis bröllopen 
viktigare. 
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