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I detta nummer
Riksförbundet för hembygdsvård har utropat 1984 
som Hembygdens år för att under detta visa hem
bygdsrörelsens bredd och verksamhet. Överallt i 
landet kommer hembygdsföreningarna i samverkan 
med andra ideella organisationer och kulturinstitu
tioner att arrangera program i anslutning till Riks
förbundets paroller.

Västerbottens läns hembygdsförening ägnar hem
bygdsårets första kvartalshäfte åt en presentation 
av länets hembygdsgårdar och de föreningar som 
verkar i dem. Påfallande är att till raden av förening
ar som arbetar med den gamla socknen som verk
samhetsområde nu också sällar sig en och annan 
förening med en by som bas för sitt arbete. Detta 
intresse för den egna närmiljön har i ett par fall 
vuxit fram ur det studiecirkelarbete i bygdehistoria 
som med sådan framgång bedrivits i Västerbotten 
under det senaste decenniet. Bland hembygdsgår
darna har redaktionen även funnit det lämpligt att 
presentera de stiftelser som bildats för att på olika 
håll i länet tillvarata, vårda och levandegöra kultur
historiskt värdefulla byggnader och anläggningar. 
Också bland dem finner man en tidstypisk förskjut
ning — från de traditionella jordbruksmiljöer som

tidigare stått i centrum för intresset mot den tidiga 
industrialismens miljöer.

Västerbottens läns hembygdsförenings nuvaran
de ordförande Ruben Ericsson tecknar inlednings
vis föreningens historia och idéhistorikern Sverker 
Sörlin avslutar häftet med en analys av hembygds
rörelsens idebakgrund och spekulerar kring rörel
sens framtid.

I  anslutning till Riksförbundets kamp för det 
gamla sockenbegreppets fortlevnad presenteras går
dar och anläggningar socken för socken med soc
kennamnen ordnade alfabetiskt.

Redaktionen tackar alla företrädare för förening
ar och stiftelser som levererat underlag till häftets 
beskrivningar.

Riksförbundet för Hembygdsvård är i första 
hand en sammanslutning av föreningar, men också 
enskilda personer kan ansluta sig som stödjande 
medlemmar. För årsavgiften 60 kr (pg 81 3 6 -4 )  
får man en årsbok och tidskriften Bygd och Natur 
som utkommer med sex nummer om år.

Bilden på  om slagets framsida är tagen vid hem bygdsgården  
i Malå och bilden på  baksidan är från örträsk .
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Kring Västerbottens läns hembygdsförening
Ruben Ericsson

Intresset för fornminnen och för tillvaratagandet av 
äldre västerbottnisk kultur i organiserad form är nu 
mer än sekelgammalt. I mitten av 1800-talet hade 
det runt om i Sverige bildats organisationer med 
motsvarande ändamål — främst i Närke och Dalar
na — och mot slutet av seklet uppstod också tanken 
att sammanföra äldre byggnader i friluftsmuseer 
som på Skansen i Stockholm.

I Skellefteå fanns häradshövding Anders Fredrik 
Ekewall som den 10 november 1882 sammankalla
de ett antal prominenta personer till Rådhuset i 
Skellefteå för ett arkeologiskt föredrag. Efter före
draget beslöt de närvarande att bilda Västerbottens 
läns fornminnesförening. Utom av Ekewall bestod 
den första styrelsen av borgmästare Arvid Hörnell, 
bankkamrer A Hägersten, doktor Gustaf Geete och 
grosshandlare R F öhman. Med Ekewall som den 
drivande kraften gjorde man arkeologiska undersök
ningar och samlade in föremål från olika håll för ett 
blivande museum. Någon anslutning utanför Skel- 
lefteå-området synes man emellertid icke ha fått, 
trots att man kallat landshövding A G Wästfeldt till 
hedersledamot. På Ekewalls förslag beslöt man d å 1 
att föreningen skulle arbeta i två avdelningar — en i 
norra och en i södra länsdelen — vilka borde ha var 
sitt museum. Den södra avdelningen skulle även ha 
Lappmarkens fögderi inom sitt verksamhetsområde 
och de två avdelningarna skulle genom »en ädel och 
nitisk tävlan främja föreningens ändamål».

I lektor C N Pahl i Umeå fick man en intresserad 
medhjälpare. Den 28 december 1885 fattades be
slut om verksamhetens uppdelning och nya stadgar 
upprättades.

Södra avdelningens förste ordförande var lant
mätare Lagergren som 1888 ersattes av lantmätare 
Herlog Linder. 1891 blev ingenjör J E Linder ord
förande och 1903-1904 var regementsintendent 
Max Schiirer von Waldheim ordförande. 1905 synes 
ha varit ett kritiskt år. Föreningens energiske sekre
terare lektor Pahl insjuknade och avled våren 1906. 
De få föremål man kunnat gräva fram ur askan efter

stadsbranden hade förvarats i ett skåp hos härads
hövding Ährling, men sedan nya föremål tillkommit 
inrättades ett förvaringsrum i gårdshuset hos lant
mätare Linder i hörnet av Storgatan och Slöjdgatan. 
Till slut blev det för trångt och museet fick 1899 
plats i nybyggda läroverkets bottenvåning.

Till ny ordförande och drivande kraft i förening
en utsågs nu seminarieadjunkt Ferdinand Laestadius 
och till sekreterare adjunkt Gustaf Nordlander. 
Laestadius synes ha omfattat föreningen med ett 
verkligt intresse och hans energiska arbete med u t
vecklingen av samlingarna medförde att de lokaler 
som disponerades i läroverket snart blev för små.
Ar 1912 fick man hyra nya lokaler i kvarteret Brage 
vid hamnen av Umeå Magasins AB.

Våren 1916 avled Laestadius. Nu blev borgmästa
re P A Svanström ordförande och adjunkt V S Hell
ström sekreterare och samlingarnas vårdare. I årsbe
rättelsen 1919 meddelades att en förening bildats 
med delvis samma syfte och som önskade få forn
minnesföreningens samlingar som grund till ett bli
vande museum. Hur hade denna situation uppstått?

Upprinnelsen var en den 15/6 1917 i Umeå stads
fullmäktige väckt motion av kapten H Olsen och 
förrådsförvaltare Bengt Svahn om att en idrotts
plats skulle byggas och att härför ett område av den 
s k stadsliden skulle avsättas. Första utskottet un
der Gustaf Rosen ansåg att området i så fall borde 
avse en folkpark för mera allmänt bruk, inte bara 
idrott. Motionärerna lyckades få stadsfullmäktige 
att tillsätta en kommitté som utom dem kom att 
bestå av läroverksadjunkt Carl Cederblad, ryttmäs- 
tare E von Boisman, kapten L Wahlberg, handelsfö- 
reståndare E Hägglund och redaktör Gustaf Rosén. 
Kommittén föreslog stadsfullmäktige att avsätta ett 
område för en folkpark för idrott och allmänna än
damål, och där framdeles ett museum kunde byg
gas. För ändamålet skulle en förening bildas. Efter 
vederbörligt beslut bildades föreningen den 22 febr 
1919. Denna skulle på det avsatta området bygga 
en folkpark med friluftsmuseum och idrottsplats.
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Redan vid första sammanträdet beslöt man att vid
ga basen och den 21 april bestämdes att namnet 
skulle vara Västerbottens läns Hembygdsförening. 
Denna skulle tillvarataga och vårda gammal väster
bottnisk kultur samt befordra hälsa och friluftsliv 
genom anläggande av en fornvall i förening med 
idrottsplats, uppmuntra och bedriva hembygds- 
forskning, utge hembygdsbok, anordna hembygds
kur ser, ingripa i natur sky ddsfrågor m m. I sin iver 
synes man ej ha uppmärksammat att det redan 
fanns en förening för länet med samma ändamål och 
avdelningar i Umeå och Skellefteå.

Den nya föreningens styrelse grep sig nu verket 
an med att skapa ett »västerbottniskt Skansen» i 
Umeå. Fornminnesföreningens södra avdelning med 
adjunkt O Lundkvist som ordförande och redaktör 
Ernst Gafvelin som sekreterare ville överlåta sin 
verksamhet på den nya föreningen, men detta stöt
te på svårigheter, särskilt som den norra avdelning
en inte ville låta sig övertalas. Ordförande i hem
bygdsföreningen blev landshövding Ringstrand med 
36 styrelseledamöter spridda över hela länet. Vice 
ordförande blev redaktör Gustaf Rosén, sekreterare 
landssekreterare Hultman. Hembygdsföreningen an
ställde en intendent, R Jirlow, 1920.

De första byggnaderna som föreningen förvärva
de togs ned och forslades till Gammlia i Umeå. Om
rådet invigdes den 10 juli 1921. 1923 fick man or
ganisationsfrågan ordnad med fornminnesförening
en. Den 5 mars delades denna och södra delen gick 
samman med hembygdsföreningen.

Den 27 april bildades en särskild idrottsplatsför
ening i vilken även Umeå stad tecknade andelar. 
Föreningen fick sig tilldelat den del av området 
som fått kvartersnamnet »Guldskrinet».

Samlingarnas förvarande blev ett allt större pro
blem för hembygdsföreningen och de kom att fly t
tas mellan flera olika lokaler under 1920- och 1930- 
talen. 1937 återupptogs arbetet med planering av 
en ny museibyggnad.

Länets landshövdingar innehade ordförandepos
ten i tur och ordning, men 1938 utsågs disponent 
Axel Enström, Holmsund, till ordförande och bygg
nadskommitténs drivande kraft blev landstingskam- 
rer Gustav Wigren som var föreningens vice ordfö
rande. Vid ett sammanträde den 19/7 1939 godkän
des ett av arkitekt Bengt Romare ritat förslag till 
museibyggnad, men den oroliga tiden medförde att

arbetet med själva bygget kunde påböijas först hös
ten 1940, sedan man tryggat tillgången av erforder
liga medel. 1941 infördes en paragraf i stadgarna, 
enligt vilken lokala hembygdsgillen och föreningar 
kunde vinna anslutning.

Arbetet med museibygget fortsatte, och den 17 
juli 1943 kunde man äntligen förrätta den högtidli
ga invigningen.

Den 1/8 1947 tillträdde länets förste landsan
tikvarie, Gunnar Westin. År 1965, då Gösta Skog
lund blev föreningens ordförande, började ett in
tensivt arbete för att omorganisera förening och 
museum. C D Bredberg i Skellefteå fick i uppdrag 
att utforma nya stadgar för hembygdsföreningen. 
Museets och samlingarnas administration skulle skil
jas från föreningen och föras över på en särskild 
stiftelse. De nya stadgarna antogs redan på 1966 års 
årsmöte. Stadgeändringen skulle gälla från den 1/7
1967.

Även i Skellefteå har verksamheten med museet 
ändrats administrativt, så att en stiftelse bildats. 
Majoriteten i respektive styrelse kommer i fortsätt
ningen att bestå av politiskt valda ledamöter och 
med de personförändringar som kan bli följden av 
förändringarna i de partipolitiska förhållandena.
Det syfte Ekewall hade med den förening som han 
tog initiativ till har övertagits av de politiska orga
nen och för länets hembygdsförening och norra 
Fornminnesföreningen återstår att finna andra for
mer för sin verksamhet. Då det gäller hembygdsför
eningen har man därvid att bygga på det verksam
hetsprogram som den 1919 startade föreningen i 
sin ambition utmålade.

Här finns mer att läsa:
GÖSTA B LUNDQVIST En kort historik om  Umeå 

fornm innesm useum  1886-1935 . VÄSTERBOTTEN  
1936.

RAGNHILD SANDSTRÖM Ett halvt sekels västerbott
nisk museihistoria. VÄSTERBOTTEN 1943 .

MAJA BESKOW C N Pahl, en minnesruna. VÄSTER
BOTTEN 1930 .

Skellefteå museum 100 år. M eddelande LXIV 1982 . 
Västerbottens norra fornm innesförening.

PÄR HALLINDER Hundra år i hembygdsvårdens 
tjänst. VÄSTERBOTTEN 1982.
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Bjurholm

Bjurholms hembygdsförening bildades 1944 med 
folkskollärare Elfred Olofsson som initiativtagare 
och sedan föreningens ledare under de följande 25 
åren. Den första byggnaden flyttades 1947 till hem- 
bygdsområdet som ligger högt vid Öreälven på plat
sen för det första nybygget i Bjurholm med anlägg
ningsåret 1752.

Hembygdsföreningen har utvecklat en omfattan
de programverksamhet med årliga hembygdsdagar, 
med att utforma en hembygdsdräkt (1953), med 
ett krönikespel (första uppförandet 1954) och, till
sammans med Nordmaling, utgivningen av en hem
bygdsbok (1962). Hela tiden har byggnadsbestånd 
och samlingar utökats.

Byggnädcr:
1. Huvudbyggnad, en manbyggnad av parstugu- 

typ (ursprungligen byggd 1790), den sk  
Åströmska gården från Agnäs. Kök och kam
mare har museal möblering, salen används som 
samlingslokal. På vinden finns en del av för
eningens föremålssamlingar utställda. Byggna
den har dekorationsdetaljer av den folklige 
målaren Per Erik Davidsson (1827—1906). 
Väggdekoration och inredningsarbete utfördes 
av konservator Evert Larsson, Hössjö, till invig
ningen 1953.

2. Fäijkarlens stuga, en enkelstuga från Agnäs. 
Ursprungligen från 1843, flyttad till området 
1952. Tillbyggd 1975 med kök — huset an
vänds för serveringsändamål.

3. Salustånd, använt vid fester.
4. Olov-Petterstugan, en enkelstuga byggd 1875. 

Flyttad från Agnäs 1958. Inredd som födo- 
rådsstuga, d v s  den stuga som de gamla på går
den bodde i sedan de överlämnat gårdsbruket 
till en ny generation. På vinden finns textilier 
utställda.

5. »Sista Styvern», en kaffestuga från 1800-talets 
slut. Den fanns i Bjurholm och flyttades 1972 
till hembygdsgården.

6. Ladugård med fähus, port och lada. Flyttad 
1968 från övre Nyland, där den hörde till den 
gamla gästgivargården.

7. Loge. Används som dansloge.
8-9. Bodar, »häbbren». Användes ursprungligen för 

lagring av säd.

O'

n
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H em bygdsgården sedd från entrén till om rådet.

10. Lada från Agnäs med årtalet 1671 och därmed 
ett av de äldsta daterade timmerhusen i länet. 
Flyttad 1955.

11. Sommarladugård.
12. Bagarstuga. Iståndsatt så att den går att använ

da för bakning.

I VÄSTERBOTTEN 1979/3 skriver Sigvard 
Karlsson om Elfred Olofsson (1904—1971) 
och hans hembygdsvårdande gärning.

H uvudbyggnaden, Å ström ska gården från Agnäs.



Nästa sida: Från hem bygdsdagarna i ju li 1983. Teatergrupp  
från Gideå uppför B engt Lundgrens »Kristina från Lillgoberg».

K ö k e t i Å ström ska gården.
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Bureå
Pådrivande kraft bakom Bureå hembygdsförenings 
bildande var överläraren Carl Helmer Nyström. Han 
var en engagerad hembygdsforskare och tillhörde lä
nets hembygdsförenings styrelse. Inom den verkade 
han särskilt för att lärarkåren i länet skulle stimule
ras att utveckla hembygdsintresset på de orter de var 
verksamma. Han utgav 1943—1952 Bure skoltidning,

som kom att bli e tt lokalhistoriskt forum. När för
eningen bildades 1955 och hembygdsgården kom m it 
på plats i parken vid Bureälven m itt emot kyrkan, 
hade emellertid Nyström dött. Föreningens första 
ordförande och under många år dess eldsjäl blev lära
rinnan Magda Hedlund. I  föreningens programverk
samhet uppskattas särskilt den årliga julfesten.

Byggnader:
1. Manbyggnad från Falmarksforsen, den s k Falk- 

mansgården, byggd 1755. Har den i norra Väs
terbotten vanliga utbidgade parstuguplanen 
med storkammare. Flyttades och iståndsattes 
1953-54. Konservator Evert Larsson, Hössjö, 
svarade för interiörernas restaurering. För att 
kunna användas som samlingslokal iordning
ställdes en källarvåning med ekonomiutrymmen 
under huset. Det är möblerat med gamla inven
tarier, delvis från Skellefteå museum.

2. Fiskekapell, tidigt 1700-tal, flyttat till hem
bygdsparken 1968 från Gräsvikens övergivna 
fiskeläge.

3. Timrad lada, flyttad som förråd till parken i 
mitten av 1960-talet.

Evert Larsson berättar om hembygdsgårdens 
färdigställande i VÄSTERBOTTEN 1955 och 
Annika Hallinder om Carl Helmer Nyström 
(1895-1952) i 1979/3.
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U tsikt m o t Bure älv och kyrkan  frän hem 
bygdsgården.

Föregående sida: H em bygdsgårdens västra 
gavel.

H em bygdsgården från sydost.
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Burträsk

Burträsk hembygdsförening bildades 1951. Hem
mansägare Oscar Lindberg, Åbyn, var förste ordfö
rande och kvarstod m ycket länge i föreningens led
ning. Föreningen kom under de första åren att för
medla visningen av Rickard Tegströms film »Bonde
bygd», som beställts av kommunen, och att medver
ka vid tillkomsten av J P  Gipes sockenhistoria, som 
förelåg färdig 1955. Redan vid bildandet hade för
eningen förvärvat en manbyggnad från Risåträsk, 
men flyttningen kom t till stånd först 1961, samti
digt som en plan gjordes för hela gårdsgruppen. 
Föreningen arrangerar midsommarfirande och spel- 
mansstämmor.

Roland Karlsson och Gunnel Kernell skriver i 
VÄSTERBOTTEN 1962 om Risåträsk-gårdens 
historia, flyttning och målningarnas konserve
ring.

Byggnader:
1. Manbyggnad från 1839, den s k Risåträsk- 

gården, av parstugutyp. Rikt dekorerad av P O 
Hållen 1851 med en blandning av frihands- 
och schablonmåleri. I köket finns också ett 
praktfullt målat skåp av Hällén bevarat. Huset 
är musealt uppställt med inventarier som i stor 
utsträckning hört hemma i huset. Konserve
ringen av målningarna gjordes av konservator 
Evert Larsson, Hössjö, inför invigningen 1962.

2. Bagarstuga av parstugutyp från Andersvatt- 
net, ursprungligen uppförd 1797. Flyttad 
1962. Delvis musealt inredd, används sommar
tid också för servering.

3. Slagtröskloge på stolpunderrede. Från Torr- 
bergsliden. Flyttad 1962.

4. Stolpbod från Stavträsk. Flyttad 1962. Har 
ålderdomlig profilerad dörr.

KYRK-
&TU6 A

KYRKA

ENTRE
frå n  kyrkqatari

K y r k q a f a n
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5. Kornbod, daterad 1793. Flyttad från Åbyn 
1962.

6. Loge, åttkantig, för bulttröskning, byggd 1852 
Flyttad från Ljusvattnet 1962. Logen har py
ramidformat tak, vid vars topp en kornbod 
finns intimrad. Tre-fyra sådana har funnits in
om Burträsk socken, ytterligare en finns beva
rad som byggnadsminne i Kvammarnäs, Nor- 
sjö. I logen finns tröskredskap utställda.

7. Ladugård byggd 1903, från Åbyn. Flyttad
1968.

8. Timrat hemlighus, byggt 1867, från Forsnäs. 
Flyttat 1962.

Intill gruppen av gårdsbyggnader finns den sista be
varade kyrkstugan från kyrkstaden i Burträsk som 
brann 1930.

Den åttkantiga trösklogen m ed takbod.

Hela gården m ed till höger logen, i fonden  R isäträskgården  
och till höger ladugården.
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Ingångsdörren.R  isåträskgården.

Interiör av Riså  
träskgårdens 
kök , r ik t d ek o 
rerat m ed mål
ningar av P O 
Hållån. F ör
eningsm edlem 
mar i färd m ed  
underhållsarbe
ten.
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H em byggd piporgel i Riså- 
träskgården.

E tt av Hållens dörröverstyc-  
ken.
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Marklundsgården.

Burträsk 
Norra Renbergsvattnet
Hembygdsföreningen bildades 1974 på initiativ av 
en grupp bybor, förste ordförande blev Kjell Mark
lund. Föreningen har bedrivit studiecirkelarbete, 
ordnar en hembygdsdag sista lördagen i juli, mid
sommarfest, byaträffar och utflykter. En hem- 
bygdsdräkt har utformats. E tt hembygdsområde 
har utvecklats vid Kvarnron, ett område vid Kvarn
bäcken, vars historia har klarlagts. Kvarnar har le
gat där sedan 1600-talet, en grovbladig såg byggdes 
vid mitten av 1 700-talet, som senare ersattes av en 
finbladig. Sågverksamheten övertogs 1807 av 
patron Jöns Marklund, Bureå, vars son fortsatte 
med sågningen till 1890. En cirkelsåg tillkom 1919 
samtidigt med byns första elkraftverk.
14

N Ren

genfo rs

Byggnader:
1. Manbyggnad av parstugutyp, 1700-tal, »Mark

lundsgården». Den användes av Jöns Marklund 
som kyrkstuga och butik i Burträsk, men flyt
tades till Renbergsvattnet 1891 och till Kvarn-



ron 1983. Används nu för sammankomster, för 
utställningar och som vävstuga.

2. Hemlighus, timrat. Flyttat från Burträsk 1983.
3. Rökbastu för fläskrökning från omkring 1820.

Byggdes av Jöns Marklund. Flyttades från Ren- 
bergsvattnet 1977. Används även nu för rökning

4. Smedja. En hölada som 1979 flyttades till om
rådet och inreddes med utrustning för en tradi
tionell gårdssmedja.

5. Spånhyvel, vattendriven. Huset är från Ren- 
bergsvattnet, hyveln från Bergviken. Iordning
ställdes 1981.

6. Slagtröskningsloge. Flyttad från Renbergsvatt- 
net 1 9 7 4 .1 logen finns redskap utställda.

7. Skvaltkvarn. Efter att ha varit flyttad till annan 
plats återfördes kvarnen till Kvarnron 1974.

8. Kvarnkammare, där man väntade på att mål
ningen skulle bli klar. Har tidigare varit änges- 
stuga, »fäbod», på Lundsänget i Renbergsvatt- 
net. Flyttad 1977.

15
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Bygdeå
Hembygdsföreningen tillkom 1938 på initiativ au 
kantor G B Lundqvist och byggmästare Otto Isberg, 
Bygdeå, samt häradsdomare Johan Bäckström, 
Bliska, som blev föreningens förste ordförande. 
Kantor Lundqvist byggde upp en mindre föremåls
samling, som till sist fick sin plats i den manbygg
nad som 1954-55 flyttades till Bygdeå som hem
bygdsgård. Föreningen har också varit engagerad i 
bevarandet av miljön omkring Dalkarlså herrgård 
och dess gamla brukshandelsbod. Hembygdsför
eningen ordnar varje år midsommarfirande vid Dal
karlså.

U tsik t m o t hem bygdsgården och den senm edeltida  socken
kyrkan.

Hembygdsgården är en manbyggnad av parstugutyp 
från Bobacken. Den flyttades 1954 till sin nuva
rande plats nära kyrkan och de ännu kvarståen
de kyrkstallarna. Interiören med bevarat väggmå
leri iordningställdes under ledning av konservator 
Evert Larsson, Hössjö.
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H em bygdsgården.

Salen m ed frihandsdekorerade väggar.
En liten arrestbyggnad som  finns kvar pä berget in till gamla 
skolan.
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Bygdeå 
Robertsfors

Stiftelsen Robertsfors bruksmuseum tillkom 1974 
med Mo & Domsjö AB och Robertsfors kommun  
som stiftare. Den har till uppgift a tt förvalta det 
bruksmuseum som inretts i en gammal magasins
byggnad och invigdes 1976. Vidare ansvarar stiftel

Byggnader:
Bruksmuseet är inrymt i ett gammalt sädesmagasin 

av putsat slaggtegel. Den äldre industrihistorien 
beskrivs i en basutställning som byggts av läns
museet. Den innehåller också en samling vagnar 
och kördon, liksom vagnar och lok från den lilla 
järnväg som förband bruket med lastageplatsen i 
Sikeå.

sen för två gamla arbetarbostäder på bruksområdet. 
Den har aktivt medverkat vid tillkomsten av film 
dokumentationer på bruket, stöder brukshistoriska 
studier och medverkar vid »Brukets dag» som årli
gen återkommer.

»42-an», den mindre av arbetarbostäderna, har en 
museal köks- och kammarinteriör, som visar ett 
arbetarhem från mellankrigstiden. Dessutom 
finns en uthyrningslägenhet.

»43-an» har nyligen färdigställts som studielokaler 
till kulturnämndens förfogande.

Arbetar-x^^j  # y

BRUKS- 
vMJJSEET
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Från bruksom rådet.

»43-an».
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Degerfors 
Vindeln
Degerfors bygdegårdsförening bildades 1935 på 
initiativ av rektor Carl Segerståhl. Om den breda 
bygdekulturella målsättning som sattes för förening
en berättar Anders Lundström i sin uppsats om  
Carl Segerståhl i VÄSTERBOTTEN 1979:3. För
eningen byggde under 1940- och 1950-talen upp

r a  10

0 1 3

Byggnader:
1. Jakob Jans-stugan, manbyggnad av parstugu- 

typ (en enkelstuga med tillbyggd sal). Uppför
des i Degerfors by 1808, flyttades 1937. Med 
museala interiörer, där bygdens rika möbelkul
tur och traditionell väggdekoration finns väl 
representerade.

2-3. Ladugård och loge, båda från 1800-talet. F lyt
tade från Tvärålund 1943. Ladugården är av 
högfähustyp, alltså med gödselrum under fä
huset, och har traditionell inredning. Intill la
dugården en brunn med hinkflygel.

länets husrikaste hembygdsområde. Föreningen har 
senare antagit namnet Vindelns kommuns hem
bygdsförening. Vården av samlingar och byggnader 
samt de årliga hembygdsdagarna är föreningens vik
tigaste uppgifter.

4. Storhässja för korntorkning från Flakabäck. 
Uppställd 1942.

5. »Kamsjöstugan», en bagar- och sommarstuga 
från början av 1800-talet. Flyttades 1944 och 
visar den gamla bagarstugans inredning.

6. Stall med vagnslider och vedbod. Använt som 
färdstall, ett stall där vägfarande kunde ställa 
in hästen vid besök eller övernattning. Byggt i 
Degerfors by vid mitten av 1800-talet, flyttat 
1946.

7. Loftbod, daterad 1717, flyttad 1957 från 
Degerfors by. Mycket få byggnader av denna 
typ finns bevarade i länet. Denna är unik, ef
tersom den också har sina portar kvar. Över
våningen användes bl a som sommarsovrum, 
nedre våningen för förvaring av säd och matva
ror.

8. Gårdssmedja från Lillsävarträsk. Flyttad 1958. 
Med komplett inredning av härd, bälgar, städ 
och redskap.

9. Kornbod, stolpbod, från Ekträsk, byggd 1778, 
flyttad 1958.

10. Sommarladugård inredd med bås och kättar. 
Från Buberget. Flyttad 1958.

11. Tröskloge, åttkantig, för bulttröskning. Från 
Olovsberg, byggd 1838, flyttad 1970.

12. Hemlighus, flyttat från Aborrtjärn 1948.
13. Torkbastu för säd. Byggd 1819 i Hjuken, flyt

tad 1948.
14. Sockenmagasinet. Byggt 1840, finns på ur

sprunglig plats. Här lagrades säd, som vid svag
år utlånades till behövande som utsäde. An
vänds nu för förvaring av föreningens samling
ar.
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H em bygdsgården  
från uppfartsvägen.
T h  Jakob Jans-stugan, 
t v lo ftboden .

Kam sjöstugan.
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U tsikt m o t gårdsplanen  
genom  lo ftboden s ge- 
nom körsport.

L o ftb o d  och stall från  
gårdssidan.
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Jakob Jans-stugan. T  v 
skym tar ladugården m ed  
vattenrännan från brun
nen.

Jakob Jans-stugans kök.
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D orotea kyrka sedd från hem bygdsom rådet.

Dorotea
Hembygdsföreningen bildades 1933 på initiativ av komminis
ter Alfred Guldbrandzen. De första samlingarna inrymdes i 
den sk  fornstugan på Kvarnberget, en byggnad som flyttats 
från Lajksjö. Sedan 1979 har föreningen fly tta t sin verksam
het till Kullerbacken intill kyrkan, där flera byggnader upp
förts.

Byggnader:
1. »Avaträsk-skolan», en skolbyggnad fran 1888-89. Flyttad 

från Avaträsk 1979. Används som samlingslokal.
2. »Erke Björns stuga», en enkelstuga från Storberget, upp

förd 1900, flyttad 1981. Med inredning från 1930-talet.
3. Loge. En sexkantloge för bulttröskning, uppförd i kyrk

byn på 1870-talet. Flyttad 1979. Används för förvaring 
av en redskaps samling.

4. Smedja. Från Lajksjö. Byggd 1904, flyttad 1982.
5. Timmerkoja. Uppförd 1983.
6. Stall.
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Avaträsk-skolan och Erke 
Björns stuga.

Den sexkantiga trösklogen.
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Fredrika

Fredrika hembygdsförening bildades 1940 av kyr
koherde Oscar Eriksson, vars intresse för bygdens 
historia kom  till uttryck i hans bidrag till VÄSTER- 
BOTTENs Fredrika-årgång 1932. På 1950-talet bör
jade föreningen arbeta för att anlägga ett hembygds- 
och campingområde på Sjönäset vid Viska-sjön.

Diakon Frans Forsgren var då föreningens drivande 
kraft. Hembygdsområdet bebyggdes under perioden 
fram till 1970 med sitt nuvarande husbestånd. Där 
utvecklades under de senare åren en livlig verksam
het under kyrkoherde Axel Hofverbergs ledning. 
Hembygdsdagar arrangeras årligen.

TOALETT

Byggnader:
1. »Gamla arresten». Flyttad från Viska by till Sjö

näset 1950.
2. Manbyggnad av parstugutyp från Långbäcken. 

Flyttades och uppfördes 1955-57, då hem
bygdsgården invigdes. Byggnaden har delvis 
museal inredning och används som samlingslo
kal.

3. »Hörlinggården» från Liden, en manbyggnad av 
»korstyp». Har dekorationer av Per-Erik Davids- 
son (se.Bjurholm!), som konserverades av kon
servator Evert Larsson, Hössjö, 1963. Har mu
seal inredning.

4. Kornbod, »Söderlunds häbbre», från Viskaberg. 
Flyttad 1966.

5. »Lögdastugan», en manbyggnad från Storlögda. 
Flyttad 1966 och använd som serveringsstuga.

6. Kornbod från Halvpundsjö. Flyttad 1969.
7. Båthus från Lövås. F lyttat 1969.
8. Hölada från Viskaberg, flyttad 1970. Används 

som kök.

Per-Erik Davidsson presenteras i en uppsats 
i VÄSTERBOTTEN 1956.
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Lögdastugan.
»Hörlinggården» från L iden  

Båthuset.

27



Hömefors

Hörnefors hembygdsförening bildades 1949. Den 
inriktade sig på att arrangera hembygdsfester och 
tog initiativet till en hembygdsdräkt. En föremåls
samling började byggas upp och olika alternativ till 
hembygdsgård övervägdes. När stiftelsen Hörnefors 
bruk bildades 1972, var föreningen tillsammans 
med Umeå kom m un och Hörnefors församling stif
tare. Syfte t angavs vara att bevara äldre byggnader 
inom bruksområdet och att sprida kännedom om  
brukets äldre historia. Föreningens arbete har sedan 
bedrivits genom stiftelsen och koncentrerats på 
byggnaderna omkring den gamla brukskyrkan. De 
tre byggnaderna byggnadsminnesförklarades 1982.

Byggnader:
Brukskyrkan från 1780-talet.
Statarlängan, en från brukstiden kvarstående bo

stadsbyggnad för arbetare.
Spannmålsmagasinet, från 1700-talets slut.

v
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K yrkporten .

B rukskyrkan.

Föregående sida: 
Statarlängans baksida.

Spannmålsmagasinet.
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Jörns hembygdsförening bildades 1954 på initiativ 
av en grupp Jörn-bor, av vilka Ernst Pettersson val
des till ordförande. Föreningen arrangerar hem-

>€' & Q  -:
Sioaatan

Stavträskgården.

bygdsdagar, utställningar och studiecirklar. Hem-
bygdsområdet vid Sjögatan förvärvades och börja
de bebyggas 1954.

Byggnader:
1. »Stavträskgården», en manbyggnad av parstugu- 

typ. Byggd 1862 i Västra Stavträsk, flyttad 
1954.

2. Tröskloge, åttkantig. Byggd 1887 i Brännbacka, 
Stavaträsk, flyttad 1956. Här finns tröskbultar 
från 1887 och ett tröskverk med hästvandring.

3. Hemlighus, »prevete», byggt 1880 i Södra 
Åkulla. Flyttat 1956.

4. »Svanselegården», manbyggnad av parstugutyp. 
Byggd 1868, flyttad 1957. Används för för
eningens samlinaar.

5. Bagarstuga. Uthyrs för bakning en stor del av 
året.

6. Hölada, »Uddladun». Timrad 1862 i Långnäs- 
träsk. Flyttad 1981. Här finns äldre åkdon u t
ställda.
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Salsinteriör Svanselegården.

R um sinteriör Svanselegårdens 
övre våning.
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Jörn 
Ullbergs träsk

1972 färdigställdes en bok om Ullbergsträsk by 
som ett resultat av studiecirkelarbete. Fem år sena
re var Ullbergsträsk »Årets by» och hembygdsför
eningen bildades då för att ge kontinuitet åt det in
ledda hembygdsarbetet. Byns skola lades ner 1958 
och i byggnaden — som tillhör byalaget — har för
eningen fått en lokal. Arbetet gällde under de fö l
jande åren i första hand att iordningställa denna 
som samlings- och aktivitetslokal. 1981 invigdes en 
bagarstuga för gemensamt bak. Viktigt har varit att 
hålla kontakt med bortflyttade bybor och förening
en har därför utvecklat sommarprogram med olika 
typer av sammanträffanden — varje år en midsom
marfest och vartannat år hembygdsdagar med en 
utställning. En utställning om byn cirkulerade som 
vandringsutställning i Skellefteå kommun 1981 -82. 
Föreningens studieverksamhet har senast gällt kata- 
logiseringen av föremålssamlingarna — denna har ge
nomförts i nära samverkan med Skellefteå museum.

H em bygdsfest när Ullbergsträsk var 
»Årets by» 1976.



Skolhu set m ed  utställning av fiskeredskap 1976.

Västerbottens norra fornminnesförening har u t
givit en broschyr »Hembygdsrörelsen i Norra 
Västerbotten», med uppgifter om hembygds
gårdar och lokala föreningar. Den kan rekvire
ras från Skellefteå museum.
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Lycksele

Lycksele hembygdsgille bildades 1947på initiativ 
av J E  Nyman, Ebba Hedman och Staffan Åberg.
J  E Nyman var sedan under många år den drivande 
kraften i verksamheten. Hans porträtt tecknades av 
efterträdaren som ordförande, Wolmar Söderholm, 
i VÄSTERBOTTEN 1979/3.

Redan begynnelseåret upplät Lycksele kom mun  
ett område på den gamla kyrkplatsen, »Gammplat- 
sen», på en udde i Umeälven åt föreningen. Där har, 
i anslutning till fornminnesområdet med grunder 
efter den första kyrkan och kyrkstadsbebyggelsen, 
ett stort byggnadsbestånd sammanförts. Området 
har fått ytterligare attraktionskraft genom tillkoms
ten av Skogsmuseet 1981. Hembygdsgillet, numera 
med en rad specialisera,de sektioner, arbetar oavbru
tet med områdets utveckling. Tannselegården.

Byggnader:
1. Tannselegården, »Mamsell Lovisas skola», upp

fördes 1860 i Tannsele. Här var Svenska Mis- 
sionssällskapets sameflickskola inrymd fram till 
1870. Den flyttades till Gammplatsen 1947 
och har använts som sockenmuseum och sam
lingslokal.

2. Stenkullastugan, flyttades och inreddes 1962 
som exempel på en nybyggarstuga. Med museal 
inredning.

3. Loge utbyggd med scen för friluftsteater. F lyt
tades och iordningställdes 1962.

4. Skogens kulle.' Med skogskoja från Gransele- 
avan, stall, tjärdal och kolmila. Färdigställd 
1962.

5. Ruselegården. Manbyggnad av parstugutyp från 
Rusele. Flyttad och iståndsatt som serveringslo- 
kal 1968. Interiörmåleriet, som bygger på gam
la mönster från Lycksele, utfört av Olov Arn- 
qvist, Ursviken.

6. Margareta-kyrkan. En rekonstruktion av den 
kyrka som fanns på Gammplatsen 1786-1799. 
Rekonstruerad 1972.
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Margaretakyrkan.

7. Kägelbanan, flyttad från Lycksele 1976.
8. Skogsmuseet. Uppfört efter ritning av arkitekt 

Per Tobd, invigt 1981.
9. Nybruket, ett gårdskomplex från Karlberg, som 

skall representera den nybyggesverksamhet som 
ännu under 1900-talet pågick i Lycksele. Utom 
huvudbyggnaden kommer gården att omfatta 
bagarstuga, förmånsstuga, ladugård och stall, 
salpeterlada, sommarladugård, rökbastu och 
flera småhus.

Utöver dessa byggnader finns ett stort antal större 
och mindre byggnader spridda över hembygdsgillets 
område för att härbärgera samlingar och för a tt be
lysa olika traditionella verksamheter i skogsregio- 
nen.
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Lycksele 
Rusksele

Rusksele hembygdsförening bildades 1949 på initia
tiv av Gunhild och Gottner Dahlgren. Föreningen 
har med en hembygdsgård velat bidra dels till att 
byns historia räddades, dels att en plats för gemen
samma aktiviteter skulle finnas. Igården arrangeras 
nu studiecirklar och kursdagar med traditionell 
slöjd.

Byggnader:
Hembygdsgården. Byns äldsta manbyggnad, en par

stuga från 1750-talet. Den flyttades inifrån byn 
till sin nuvarande plats 1954-58. Där utställs för
eningens föremålssamling och finns utrymme för 
sammankomster av olika slag.

»Skattbod», förvaringsbod för mjöl och bröd. Flyt
tad tillsammans med hembygdsgården.

Smedja från Tjärnbränna. Flyttad 1981.

HEMBV6DS6ll3>
BUSKfiELEiSrl Mm

RjlsldrJsk

Dörren till Rusksele hem bygdsgård m ed rester av en lejon
figur målad av P E Davidsson.
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Lycksele 
Vormsele

Vormsele Hobby- och Fastighetsägareförening bil
dades 1966. Den har senare antagit namnet Vorm
sele hembygdsförening. Den driver flera byaktivite
ter, främst den varje sommar återkommande hem- 
slöjdsutställningen. I  anslutning till hembygdsområ-

det finns sedan 1982 en stugby vid Vindelälven. 
För utställningsändamål har en särskild hall byggts. 
Föreningen har också en bagarstuga till bybornas 
förfogande.

2 bi

2a,

Byggnäda::
1. Hembygdsgården, tidigare Vormsele skola. 

Byggd 1901. Använd som samlings- och aktivi- 
tetslokal.

2. Loge, »bymuseum», byggd 1870 i Svartliden, 
flyttad 1974. Intill har en byggnad för gamla 
föremål uppförts 1981-82.

3. Nybyggarstuga, byggd på Haraberget, flyttad
1975.

4. By smedja från Grundtjärn, flyttad 1976. In
redd som smedja.

5. Bastu för korntorkning. Flyttad från Björksele 
1977.

6. Bagarstuga.
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Lövånger

^  \  SOLDATTOCP, L06E

KYPKSTA.DEN

SOCKEN
MUSEUM

Lövångers hembygdsförening tillkom 1939 på för
slag av kyrkoherde Johan Hedqvist. Föreningens 
verksamhet har i hög grad kretsat kring bevarandet 
av kyrkstaden. Den är länets största och hotades 
liksom så många andra kyrkstäder under 1940-talet 
av förfall eftersom det inte längre fanns behov av 
den vid kyrkbesöken. Under senare delen av 1950- 
talet började, med Gustaf Renman som drivande 
kraft, reparationer och moderniseringar av kyrkstu- 
gorna, som numera används för uthyrning. För
eningen förvärvade senare en byggnad till »socken
museum», som uppfördes i anslutning till kyrksta
dens receptionsbyggnad. Föreningen ordnar varje 
år kulturdagar och underhåller särskilt de gamla 
kontakterna med Österbotten. Vidare ordnas som
martid olika aktiviteter vid soldattorpet och en ut
ställning varje höst.

Byggnader:
Sockenmuseet är en manbyggnad av parstugutyp 

(med storkammare vid ena gaveln), sannolikt 
byggd på 1700-talet. Från Böle, flyttad 1973- 
1974. Rummen på bottenvåningen med tradi
tionell inredning. Storkammaren har österbott
niska möbler. I vindsvåningen och i den nybygg
da källarvåningen utställs föreningens föremåls
samling.

Soldattorp, enkelstuga. Flyttat 1968 från Blacke. 
Med traditionell inredning.

Tröskloge, åttkantig, för bulttröskning. Byggd 1845 
i Uttersjön, flyttad 1971-72. Här utställs större 
redskap för jordbruk och fiske.
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S o ld a tto rp e t från Blacke.



U tsik t från kyrkstaden  m o t kyrkan. 
Salsinteriör i sockenm useet. E xteriör av sockenm useet.
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Malå

Malå hembygdsförening bildades 1943. Tillskynda- 
re var Per Anton Renström, Fårträsk, och Verner 
Marklund, Malå. Föreningens ändamål angavs i stad
garna vara »att tillvarataga och vårda Malåbygdens 
äldre och nyare kultur samt natur». Styrelsens förs
ta åtgärd blev att inköpa Elis Bergströms (Kniv-Elis) 
samling, som sedermera fick sin plats i hembygds
gården. Område för denna vid foten av Tjamstan- 
berget inköptes 1953. Det började samma år bebyg
gas. Utom i vården av byggnader och samlingar har 
föreningen under åren 1956-65 varit engagerad i 
tillkomsten av socknens hembygdsbok, biträtt med 
vandrarhemsverksamheten och ordnat årliga mid
sommarfester.

>*r Malå samhalle

7.

Byggnader: g
1. »Ytterbergsgården», manbyggnad av parstiigu- 

typ, byggd i början av 1900-talet, flyttad 1953. 
Används för utställning av samlingarna.
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»Präststugan», en liten stuga uppförd vid sekel
skiftet av kyrkoherde August Björzén. Flyttad 
till hembygdsområdet 1 9 5 4 .1 den finns en pip
orgel från Aspliden.
Stolpbod, »lapphäbbre», uppförd på 1850-talet 
av samen Jan Jonson, Grannäs, som bostad i 
Malå under kyrkobyggnadstiden. Flyttad 1953.
Sockenmagasin. Använt för förvaring av mjöl 
och matvaror för fattiga under 1800-talet. Flyt
ta t 1954.
Rökbastu, byggd på 1890-talet i Lund. Flyttad 
1957. Användes för torkning av kornet före 
målningen.
Tröskloge, rundloge, från Kuorbevare, byggd 
1906, flyttad 1962. Används för dans och som 
magasin.
Korn- och mangelbod från prästbostället i Malå. 
Flyttad 1954 och använd som vandrarhem.
»Fjärdingsmannagården», en manbyggnad med 
utvidgad parstuguplan, byggd 1890 i Malå, flyt
tad till hembygdsområdet 1977. Med plats för 
samlingar och sammankomster.



Till vänster: 
S to lp b o d  från 1850- 
tale t.

U tsik t över hem- 
bygdsom rådet från 
landsvägen.

Fjärdingsmannagår-
den.

41



Nordmaling

Nordmalings hembygdsförening tillkom 1942 på 
kyrkoherde A dolf Rådes initiativ. Föreningen vill 
enligt sina stadgar »på kyrklig och fosterländsk 
grund tillvarataga och vårda våra gamla fornminnen 
samt äldre och yngre kulturminnen inom Nordma
ling och sprida kunskap om och kärlek till hembyg

den». Föreningen har lokalmässigt sin förankring i 
den kyrkliga miljön omkring den gamla prästgården 
med dess flygelbyggnader. Föreningen medverkade 
i tillkomsten av den för Nordmaling och Bjurholm 
gemensamma sockenhistorien, som var färdig 1963, 
och anordnar årliga hembygdsdagar.
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Byggnader:
1. Hembygdsgården är inrymd i gamla prästgår

dens ena flygelbyggnad. Samlingarna nyordna- 
des med bistånd från länsmuseet och invigdes 
1 9 6 2 .1 bottenvåningen finns ett par möblerade 
rumsinteriörer, i övre våningen mindre utställ
ningar kring det traditionella arbetslivet.

2. Potatiskällare, murad av gråsten.
3. Gamla prästgården, används nu som försam- 

lingsgård. De äldsta delarna är byggda 1749. 
Föremål ur hembygdsföreningens samlingar vi
sas i montrar intill samlingssalen på övre våning
en.

4. Till bryggstuga och drängkammare användes ur
sprungligen den andra 1824 tillkomna flygel
byggnaden. Den används nu bl a för ungdoms
verksamhet.

5. Kyrkstuga, »vallstuga». Detta är en s k dubbel 
vallstuga, uppförd 1880, som användes av två 
familjer. I den ena visas nu en gammal lanthan
del grundad på en samling inventarier från 
handlaren Herbert Molin, Baggård.

6. Loge från örsbäck, flyttad 1975. Används för 
utställning av större redskap.

7. Kornbod, »häbbre». Tillhör Nordmalings för
samling och är liksom potatiskällaren en del av 
de gamla prästgårdsbyggnaderna.

8. Skvaltkvarn från Fällforsen i Lögdeälven. Flyt
tad i slutet av 1940-talet.
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H em bygdsgården sedd från gamla prästgården.

H em bygdsdag som m aren 1983. T  v skvaltkvarnen, th  potatiskällarens överbyggnad.
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H em bygdsgården , köksin teriör m ed t  v separator och en hängstol för barn , 
t h hörnskåp och vagga.

V ävstol i utställningen på  övre våningen.



Nordmaling 
Gräsmyr
Gräsmyrs hembygdsförening tillkom 1965 för att 
förvalta den byggnad som donerats till byn av tre 
systrar, som dö tt barnlösa i början av 1950-talet. 
Föreningen är kopplad till byns bygdegårdsförening 
och har med denna gemensam ordförande.

Hembygdsgården, »gammjäntstuen», en parstuga 
byggd under 1800-talets senare del. I gården har 
äldre föremål från byn sammanförts, som vårdas 
och visas av hembygdsföreningen.

HEMBV&DS6Ätt>

GRASMYR
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Nordmaling 
Olofsfors

Stiftelsen Olofsfors bruksmuseum bildades 1979 
med Nordmalings kom mun och Masonite AB som 
stiftare och med länsmuseichefen som ordinarie 
styrelseledamot. Stiftelsens syfte är att för framti
den bevara, vårda och hålla tillgängliga de bruks
byggnader som överlåtits på stiftelsen. Olofsfors är 
med sina 60-talet bevarade byggnader den bäst be
varade av de västerbottniska bruksplatserna med en 
brukshistoria som sträcker sig tillbaka till 1 762. I  
stiftelsens ägo finns de industrihistoriskt viktigaste

byggnaderna.
Under de senaste åren har dels en omfattande 

dokumentation gjorts av bruksområdet genom läns- 
antikvariens försorg (publicerad som Meddelande 
1979/2 från Länsstyrelsen i Västerbottens län), dels 
genomgripande vård- och underhållsarbeten kunnat 
genomföras med hjälp av arbetsmarknadsmedel.

Efter en företagsombildning har Olofsfors AB  
ersatt Masonite AB  i stiftelsen.

Byggnader:
1. Masugnsbyggnad från 1886. Innehåller en rost

ugn från 1863, ett bokverk, där malmen krossa
des, labby och varmapparat. Där fanns också 
den nu rivna masugnen från 1886.

2. Kalkbod från 1827. Här förvarades kalk för 
masugnsprocessen.

3. Magasin för spannmål, salt och järn. Den äldsta 
delen är från 1763, sitt nuvarande yttre fick 
byggnaden 1858.

4. Kvarn uppförd 1911 på den plats där under 
1700-talet en finbladig såg var belägen.

5. Kolhus från 1878. Här lagrades träkol för smi- 
desarbetet.

6. Stångjärns- och kättingsmedja från 1877-78.
I smedjan, som ursprungligen innehöll sju smi
deshärdar, finns tre stångjärnshamrar med till
hörande vattenhjul och kraftöverföring bevara
de. En stångjärnshammare, en blästerugn och 
biåsmaskinen från 1830 har nu iståndsatts.

7. Kilbod, timrad 1 853 .1 den tillverkades träkilar 
som behövdes för ständiga justeringar av de me
kaniska anordningarna.

8. Manufaktursmedja, kraftstation och snickeri
verkstad. Byggd 1877-78. Här finns nu bl a en 
keramikverkstad.

Ola Wetterberg skriver i VÄSTERBOTTEN 
1983/2 om »Hytta och smedja i Olofsfors».

2'ntkbtdt. *— vik
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Spannmålsmagasinet.

V attenhjul vars axel roterar i en urgröpt sten. En av stångjärnshamrarna.
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Norsjö
Norsjöbygdens hembygdsförening bildades 1945 på 
initiativ av överlärare Ernst Lidén. Den förvärvade 
en stor manbyggnad av parstugutyp från Petikträsk, 
som flyttades till gamla kyrkplatsen på Näset. Emel
lertid kunde inte föreningens stora planer på att ut
veckla området med gamla prästgården, grunderna

Ladugården, fasaden m o t gårdsplanen.

efter kyrkstaden och gamla kyrkogården till ett 
hembygdsområde förverkligas. Hembygdsgården 
kom  att stå ofärdig och föreningen överflyttade un
der 1970-talet sitt intresse på en gårdsplats i Sör
byn, där befintliga byggnader skall bli kärnan i 
hemby gdso mrådet.

Byggnader:
1. Manbyggnad. I den skall befintliga interiörer 

bevaras och den lanthandel som funnits där, 
återställas. Med närbelägen fin jordkällare.

2. Manbyggnad av parstugutyp från Petikträsk. 
Nerflyttad från Kyrknäset. Interiörerna skall 
möbleras på traditionellt sätt.

3. Bagarstuga. Skall iordningställas så att den 
kan användas för bakning.

4. Loge av åttkanttyp.
5. Kornbod.
6. Ladugård.
7-8. Hölador.
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Nysätra 
Ånäset

Nysätra hembygdsförening bildades 1970. Erland 
Bodén är föreningens förste ordförande. Tills vidare 
inriktar sig styrelsen på att utveckla ett hembygds- 
område på den sk  Galgbacken, där en gammal 
gårdsplats, upptagen av Valfrid och Sofia Henriks
son vid 1800-talets slut, med befintliga byggnader 
förvärvats.

Byggnader:
Manbyggnad av parstugutyp. Flyttad från Skäran 

mot slutet av 1800-talet. Inreds som en traditio
nell bondgård. På vinden kommer så småningom 
en föremålsutställning.

Bagarstuga. En enkelstuga, uppsatt samtidigt som 
manbyggnaden. Används för brödbakning.

Ladugård. Fanns på gården. Inreds med fähus och 
stall.

Matbod. Från 1800-talets slut. Flyttad från Hurtig
gården i Ånäset.

Loge, åttkantig. Flyttad från Åmarken. Intill har 
ett halmlider satts upp, där större jordbruksred
skap förvaras och visas. Logen används för dans.

Smedja med inredning. En mindre timmerbyggnad, 
som flyttats från Brände och inretts med smides- 
utrustning.

Ett vagnslider har satts upp på området för att un
der hembygds- och festdagar användas som mark- 
nadsbodar.

TOALETT,
MATBOD

SMEDJA
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H em bygdsgården. I fonden bagarstugan, t v  ladu 
gården, th  m anbyggnad och m atbod.

In teriör av sm edjan m ed arbetsbänk, pu st, städ  
och härd.



Skellefteå 
Boviken
Bodwiks hembygdsförening bildades 1974 på initia
tiv av deltagare i de studiecirklar med bygdeanknyt- 
ning — »Ett sekel i skelleftebygden», »Folkmål», 
»Ortnamn» —som sedan 1969 genomförts i byn. 
Som lokal disponerar föreningen ett skolhus från 
1866, ett av de äldsta bevarade skolhusen i Skellef
teå. Samlingar av jordbruksredskap har föreningen 
ställt upp i en åttkantloge, ett båt- och fiskemu
seum kommer att inrymmas i en annan loge, som 
återuppförs intill skolhuset. Insamlingen och stu
diet av gamla fotografier har blivit en av förening
ens specialiteter — bla finns en serie flygfotografe
ringar med ungefär 10 års mellanrum från 1958 
som visar bebyggelsens förändringar. I  skolhuset 
arrangeras utställningar, skolgrupper tas emot och 
företrädare för föreningen deltar i sommarstuge
ägarnas föreningsträffar med att berätta om byg
dens historia. Varje Valborgsmäss anordnas en stor

fest — man lägger stor vikt vid att utveckla byge
menskapen med olika arrangemang — ofta i samver
kan med Norra fornminnesföreningen, bönhusför- 
eningen och andra organisationer.

Notdragning i B oviken  2 8 /5  1970.

t
WEM&VöDS&fob 

®  BOVIKEN



Skellefteå 
Finnfors kraftstation

Stiftelsen Finnfors Kraftverksmuseum har arbetat 
sedan 1982. Den har Skellefteå kommun som hu
vudman och representation från Skellefteå museum 
och Tekniska museet i Stockholm i sin styrelse.
Den har till uppgift att vårda Finnfors gamla kraft
station i Skellefteälven och att informera om elför
sörjningens utvecklingshistoria och samhälleliga be
tydelse. Kraftstationen har särskilt iordningställts 
för att besökare skall kunna studera en kraftsta
tions konstruktion med damm, tilloppstunnel, för- 
delningsbassäng och turbiner. Den hålls sommartid 
tillgänglig genom visningar.

Kraftstationen uppfördes i två etapper 1906-08 och 
1910-12. Den var 1912 den största i sitt slag i öv
re Norrland och den sjunde i Sverige. Skellefteå 
stad — då med 1.300 invånare — hade tagit an
svar för elförsörjningen inte bara för staden utan 
också för omlandet och därmed även skapat för
utsättningarna för en industriell expansion. An
läggningen togs 1955 ur drift och hade då ersatts 
med en ny kraftverksutbyggnad på platsen. Bygg
naden presenteras av Karin Eriksson och Annika 
Hallinder i VÄSTERBOTTEN 1978/4.

E xteriör av kraftstationen.



FINNFORSFALLET

JV.STI

^  Norsjö

d r

Kraftverkets historia presenteras av Carl David 
Bredberg i Skellefteå museums årstryck 1984.

In teriör från maskinhallen.
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Sorsele

Sorsele Turist- och Hembygdsförening bildades 
1947. Föreningen inriktade sig först på att tillvara
ta den kombinerade fcvarn- och benstamp som  
finns vid Kvarnbäcken strax utanför kyrkbyn, vid 
vägen m ot Ammarnäs. Där skapades ett hembygds- 
område, dit senare en byggnad från Gargnäs fly tta
des som hembygdsgård. Å t Rickard Tegström upp
drogs att göra en sockenfilm. Under denna tidiga 
period var först Rickard Renman, senare David 
Nyström, drivande krafter. I  början av 1970-talet 
väcktes förslaget att flytta  hela hembygdsområdet 
och den dit knutna verksamheten till Sågavan vid 
bad-och campingplatsen, centralt belägna vid 
Vindelälven, ett förslag som kom att förverkligas
1976. Byggnadsbeståndet har sedermera utökats 
genom Kulturnämnden, som för husflyttningarna 
fått IKS-medel.

BEN-
STAMP

b ro

Byggnader:
1. Hembygdsgården, manbyggnad av parstugutyp 

från Gargnäs. Flyttad först till Kvarnbäcken 
1954, senare 1975 till det nya hembygdsom- 
rådet. Inredd för användning som möteslokal 
och för föreningens samling av äldre föremål.

2. Bagarstuga från Huftasjö, flyttad till området 
1976 och iordningställd för praktisk använd
ning.

3. Loge från Krutträsk, flyttad 1976-77.
4. Ladugård från Kraddsele.
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5. Bastu från Edsträsk. Flyttad 1978. H em bygdsgården, ursprungligen från Gargnäs.

6. Fårhus från Juktfors. Flyttat 1983.
7. Stall från Edsträsk. Flyttat 1983.
8. Fäbodstuga från Edsträsk. Flyttad 1983.
9. Sommarfähus från Juktfors. Flyttat 1983.

10. Njalla, samisk förvaringsbod på stolpar. Nytill- 
verkad 1983.

N edan t v: Bagarstugan från H uftasjö. Har på  baksidan utan- 
förliggande ugnstunna, v ilke t varit vanligt i trakten.

Bagarstugan i användning.
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Stensele
Storuman

mmm

holmen

HEMBV&C
Luspsjön

’STORUMAN

Storumans hembygdsförening bildades 1956 med 
syfte att skapa en hembygdsgård och att driva tu
ristverksamhet. Under många år svarade föreningen 
för vandrarhem och campingplats. En utställning av 
föreningens föremålssamling iordningställdes med 
länsmuseets bistånd 1966. Sedan föreningen under 
många år fört en tynande tillvaro, nybildades den 
1980. Med hjälp av medel från kommunen och 
AMS flyttades och uppsattes den s k stenvallska 
gården från Stensele på Gällholmen, där nu ett nytt 
hembygdsområde skall utvecklas nära en badplats.
I  huvudbyggnaden skall dels en samlingslokal och 
en bagarstuga för praktisk användning inredas, dels 
ett utställningsrum för föreningens samling som t v 
förvaras i magasin. En särskild attraktion blir 
»Betty», en båt som tidigare användes för flottning- 
en på Storuman. Årligt midsommarfirande, spel- 
mansträffar och dokumentationsverksamhet står 
på föreningens aktivitetsprogram. U tsik t m o t hem bygdsgården från badviken.

STENSEEE



Tärna

Tärna sameförening bedriver sedan 1977 verksam
heter av många slag i Samegården, det gamla samis
ka ålderdomshemmet. Där finns bl a en utställning 
kring den traditionella renskötseln, som färdigställts 
med hjälp av länsmuseet. Strax ovanför huvudbygg
naden ligger grunden av den äldsta Skytteanska sko
lan i Tärna. Lärarbostaden till Skytteanska skolan 
har iståndsatts som utställningslokal och bagarstuga 
och integreras i Samegårdens verksamhet.

Tärna hembygdsförening bildades 1979. Målsätt
ningen för föreningens verksamhet är att stimulera 
och utveckla kontakterna mellan Tärna-borna och 
intresset för traktens historia och traditioner. Ge
nom kommunen har föreningen få tt disponera en 
lokal för vävning och annan traditionell textil slöjd. 
Nere på Udden har sommartid familjeverksamhet 
— midsommarfester! —och slöjddemonstrationer

TÅRNA

anordnats. Föreningen hoppas nu att få bygga upp 
en bagarstuga för praktisk användning på Udden. 
Samarbetet med IK  Fjällvinden och Sameförening- 
en är livligt.

U tsik t från gamla lärarbostaden — före restaureringen! — m o t Gäutan.



Umeå 
Brännland

Hembygdsföreningen Umbygda bildades 1949 för 
»att inom umebygden verka för en fördjupad kun
skap om och kärlek till hembygden samt a tt kultur- 
och naturminnen av värde bevaras. I  verksamheten 
skall ingå aktivt kulturellt arbete». Föreningen grep 
sig genast an med att rädda de förfallna soldattor
pen i Brännland, som sedan blivit föreningens fasta 
punkt. Anläggningen har så småningom utvidgats 
och har med sin servering blivit en livligt besökt ut- 
flyktspunkt. Föreningen driver en omväxlande 
programverksamhet med praktiskt arbete, brasaft- 
nar och föredrag. På föreningens uppdrag produce
rade Rickard Tegström filmen »Nära älven», som 
hade premiär 1962.

Byggnader:
1. »Storstugan», fyrkantloge från Jon Jonshem- 

manet på Teg. Troligen uppförd på 1820-talet. 
Flyttades 1971. Används som serveringslokal.

2-3. Köks- och ekonomibyggnader. Nyuppförda.
4. Rotebondegården, en manbyggnad av parstu- 

gutyp, kommer från den sk  »Rävagården», 
Norrfors. Flyttad 1962. Serverings- och mötes
lokal.

5-7. Tre torpstugor. Möjligen ligger nr 6 på ur
sprunglig plats, men det är okänt när de båda 
andra flyttades hit. Nr 6 tillhörde roten 59 
From och nr 7 troligen roten 61 Bjuhr. I nr 7 
har ett försök till traditionell möblering gjorts.

8. Ladugård och loge. Hör ihop med torpet.
9. Kornbod. Från Teg, hörde ihop och flyttades 

med logen.
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En av torpstugorna (nr 5). T  h rotebondegården. In teriör av torpstuga (nr 7).

Dörrbeslag p å  en av stugorna.
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Vilhelmina sockenm useum .

Vilhelmina
Vilhelmina hembygds- och turistförening bildades 1941 med 
Elis Essegård som initiativtagare och förste ordförande. För
eningen satte igång en mångsidig verksamhet — stödde musik, 
teater, sport och turism. I  samband med uppdraget att ordna 
en skolutställning i gamla sockenstugan 1942 (den svenska fo lk
skolans jubileumsår) föddes tanken på ett sockenmuseum. Det 
öppnade redan följande år i samband med de hembygdsdagar 
som alltsedan dess varit årligen återkommande. Föreningen 
stödde etablerandet av en hemslöjdsbutik i Vilhelmina och ar
betade med framtagandet av en sockendräkt. Sockenmuseet 
fick sin plats i sockenstugan i utkanten av den numera istånd- 
satta kyrkstaden. I  museets utveckling kom senare Lisa Johans
son—Sandberg att spela en framträdande roll genom sin lokal
kännedom, sitt samlarnit och sitt brinnande intresse för byg
dens historia.

Om Elis Essegård berättas mera i VÄSTERBOTTEN 1979/4 
och om Lisa Johansson i 1982/2.
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L eksaker och barnm öbler i utställningen.
M useets entré. R u m m et i bakgrunden används fö r tillfälli
ga utställningar.

61



Vännäs
Vännäsbygdens hembygdsförening bildades 1955 
på initiativ av hemmansägare J P  Johansson, Strand, 
och Amelius Ohlsson, Vännäsby. Vid sidan av arbe
tet med att skapa hembygdsområdet på Hemberget 
har föreningen ägnat sig åt att organisera studie
verksamhet, årliga hembygdsdagar, hemslöjdsut- 
ställningar och kulturaftnar.

Byggnader:
Hembygdsgården, en manbyggnad av parstugutyp, 

byggd 1876 i Skavdal, flyttad 1960-61. Används 
huvudsakligen för servering, försäljning och pro
gramverksamhet .

Soldattorpet, en torpstuga från roten 73 Hällman i 
Brån. Byggd 1852-53, flyttad 1965. Här visas 
föreningens samlingar och ordnas brasaftnar.

H em bygdsgårdens fasad m o t gårdsplanen.

K 79

v a n n a s b ;
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Solda ttorpet.

H em bygdsgården från uppfartsvägen.
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Åsele

Åsele hembygdsförening bildades 1943 med huvud
saklig målsättning att bidra till räddningen av Åsele 
gamla kyrkstad. Folkskollärare Ruben Ådell var 
drivande kraft. Redan dessförinnan, 1927, hade 
kommunen från Hälla låtit flytta en byggnad till 
Sörstrand, »Åselegården», som förvaringsplats för 
en samling föremål som förvärvats från skräddar
mästare J  V  Lindblad. Den nya hembygdsförening
en utverkade medel till flyttningen av sex kyrkstu- 
gor till den s k Lappvallen.

E tt n y tt hembygdsområde planerades senare, un
der 1950-talets sista år, i närheten av kommunalhu
set. Hit flyttades och uppfördes en grupp byggna
der från olika delar av socknen. I  den nya hem
bygdsgården har samlingarna från Åselegården fått 
en ny förvaringsplats och de har därefter ytterligare 
växt. Kommunens kulturnämnd är numera ansvarig 
för verksamheten. Om Ruben Ådell och hans insats 
för hembygdsrörelsen berättas i VÄSTERBOTTEN  
1979/3.

Byggnader:
1. Manbyggnad från Sörnoret med sexrummig 

plan, av den typ som fanns på de största gårdar
na i socknen. Inredd och använd som samlings
lokal. På vinden utställs en del av samlingarna.

2. Manbyggnad från Torvsjö. Med bevarad auten
tisk inredning.

3. Portbod, daterad 1769, från Gavsele.
4. Ladugård av högfähustyp med fähus och stall. 

Från Avasjö.
5. Loge för bulttröskning.
6. Bagarstuga, inredd för användning.
7. Smedja med traditionell inredning.

Åsele

Y -

64



M anbyggnaden från Torvsjö. A v  traditionell ha lvkorstyp  m ed två förvaringsbodar.
H em bygdsgården m ed Sörnoret-byggnaden till vänster.Logens tak m ed vindflöjel.



Åsele 
Torvsjö

Stiftelsen Kvarnbäcken i Torvsjö tillkom 1969 med 
Torvsjö skifteslag och Åsele kommun som stiftare. 
Länsmuseichefen är ordinarie styrelseledamot. S tif
telsens ändamål är att för framtiden bevara och vår
da kvarnplatsen i Torvsjö med dess unika bestånd 
av byggnader och vattendrivna anläggningar liksom 
växtligheten längs bäcken med dess traditionella 
hävd. Initiativtagare till projektet var hemmansäga
re Bernhard Westman, Torvsjö, som från begynnel
sen varit stiftelsens ordförande och drivande kraft.

Stiftelsen bedrev under 1970-talet med stöd av 
AMS ett omfattande iståndsättningsarbete så att 
samtliga kvarnar, såg med spånhyvel, den vattendriv
na trösklogen, slipstenarna och kraftverket på nytt 
kan köras och användas. Senare har kompletteran
de byggnader uppförts. Om somrarna levandegörs 
miljön genom talrika visningar och demonstratio
ner, som kulminerar under de årliga kulturdagarna.

V/lhelwina

Å s e l e

U t a e å

E3  &L®
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KORNHASSJA
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U tsik t från 
landsvägen 
m o t en av 
skvaltkvar- 
narna (nr 4).

Byggnader:
1. Erik Johans stuga. En timrad traditionell kors- 

byggnad flyttad till platsen inifrån byn. An
vänds som samlings- och serveringslokal.

2. Skvaltkvarn, en kvarn som drivs med horison
tellt roterande vattenhjul. Den vanliga bäck
kvarnen sedan senmedeltiden.

3. Skvaltkvarn.
4. Skvaltkvarn. Med två vattendrivna slipstenar 

strax intill.
5-6. Bagarstuga och ladugård, som inte tillhör stif

telsen.
7. Smedja.
8. Bastu för korntorkning.

9-10. Sk valtk varnar.

11. Hölada.
12. Tröskloge för bulttröskning. De dubbla bultar- 

na, som är hopkopplade i en tröskvagn, drivs 
av ett överfallshjul via en utväxling av trä. Den
na mekanik byggdes omkring 1860.

13. Skvaltkvarn.
14. Sågverk. Ursprungligen en ramsåg som drevs 

med stående vattenhjul. Numera överförs kraf
ten med remdrift till en cirkelsåg. Innehåller 
också en vattendriven spånhyvel.

15. Kraftstation, som var i reguljär drift för byn 
mellan 1918 och 1950.

16. Båthus med utrustning från timmerflottningen 
på Torvsjön.
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Örträsk

Örträsk hembygdsförening bildades 1942. Året in
nan hade hemmansägare Johan Dahlgren donerat 
ett område mark, där den förste nybyggarens tom t 
legat, till en blivande förening. Den förste nybygga
ren hette Johan Philipsson Hilduinen och kom  
1678 till Örträsk från Kuusamo i Finland.

Huvuduppgiften har varit att utveckla hembygds- 
området, hembygdsgården och dess samlingar, men 
föreningen har också organiserat kulturdagar, hem- 
slöjdsdagar, utställningar och fester.

K rönikespel vid hem bygdsgården 17 ju li 1983.

Byggnader:
1. Hembygdsgården, en manbyggnad av parstugu- 

typ, som flyttades inifrån byn 1950-52. Delvis 
möblerad på traditionellt sätt. Används för sam
mankomster.

2. »Dalstugan», en nytimrad byggnad för utställ
nings- och serveringsverksamhet. Invigd 1981.

3. Kornbod, »Hilduinens häbbre», daterat 1680 
med inhugget årtal. Flyttat till hembygdsgården 
1948-49.

4. Smedja med inredning. Flyttad 1952.
5. »Loge» för fest och dans. Hopfogad av två fyr

kantlogar från Lomfors och örträsk, flyttade 
på 1960-talet.

6. Bagarstuga flyttad från Fårberget 1979-80. An
vänds hela året för bakning.

7. Skvaltkvarn från Kvarnbäcken, örträsk. Flyttad 
1951-52.
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? \T0ALE1

68



U tsik t m o t hem bygdsgården från nerfartsvägen.

Hilduinens häbbre från 1680.



Hembygden mellan historia och framtid
Sverker Sörlin

Det moderna Sverige, rörelsernas, organisationer
nas, partiernas — SAP:s, LO:s och SAF:s, förkort
ningarnas Sverige, är knappt ett hundra år gammalt. 
Det föddes, med en grov historisk generalisering, ur 
den industriella omvandlingen av vårt land. Någon 
lär ha räknat u t att det i Sverige finns 300.000 etable
rade förkortningar. Vi torde vara världsledande där
vidlag. Fler förkortningar lär komma till. Få upp
hör dock. Också de som speglar tynande företeel
ser föredrar att finnas kvar. I bästa fall anpassar de 
sina uppgifter till samhällets förändringar. I sämsta 
fall förvandlas de till nattståndna klubbar för inbör
des beundran. På sätt och vis är detta självklart. All
ting föds som barn av sin tid. Tiderna förändras, 
och ett barn kan inte förbli ett barn.

Den svenska hembygdsrörelsen — idag represen
terad på riksplanet av förkortningen RfH, Riksför
bundet för Hembygdsvård — var ett barn som föd
des med det nya samhället. Den uppstod som en av 
de många reaktioner industrialismen gav upphov 
till. E tt intensivare intresse för hembygden blev in
te naturligt förrän utbyggda kommunikationer och 
tilltagande urbanisering placerat den egna gården 
och förfädernas liv i relief mot något annat och 
större. Innan något kan vördas måste det bli syn
ligt. Innan något kan bli föremål för ett bevarande
intresse, måste det vara knutet till hotet om förlust.

Hembygdsrörelsens föregångare hade varit isole
rade företeelser. 1599 utrustades J Bureus med pass 
för att på statens bekostnad »dragha kring om hela 
rijket at afskrifva runestenar». Ur detta uppdrag u t
vecklades med tiden Riksantikvarieämbetet. Ett 
brett program för kulturminnesvården skapades 
1630 av Gustaf II Adolf. Runstenarna skulle skötas, 
lokala folktraditioner dokumenteras, skrifter och 
monument bevaras. Föga blev dock verklighet. Än
nu var den nationella äran en huvudsak, och det 
historiska medvetandet svagt.

Under romantiken med dess växande insikt — 
framförallt formulerad av Herder — om en utveck
ling i historien, ökade intresset för den folkliga kul
turen. Bland allmogen fanns forntidens kulturskat
ter, oförstörda av samhällsutvecklingens identitets- 
upplösande kosmopolitism. Jakten på sägner och 
sagor inleddes, i Sverige främst av Gunnar Olof 
Hylten-Cavallius och Leonard Rääf, den bekante 
»Ydredrotten». Afzelius och Geijer utgav folksagor. 
Dialekterna tolkades, i enlighet med romantikens 
organiska historieuppfattning, som kvarblivna ro t
skott från ett ursprungligare folkspråk och dyrka
des därför. Entusiasterna tyckte sig i bondeköken 
höra reminiscenser av medeltidsballaderna traderas 
vid bröllop och dryckeslag. I hela det germanska 
området — i varje fall — vändes på liknande sätt 
blicken mot det förflutna.

Längre fram på 1800-talet kunde detta intresse 
för den folkliga historien löpa samman med dar- 
winistiska föreställningar om en alltomfattande u t
veckling av högre livsformer ur lägre. Väsentligt var 
då att den respekt romantiken visat den äldre folk
kulturen inte längre var lika aktuell. Tvärtom kun
de man, i stället för att betona sambandet mellan 
generationerna, se till skillnaderna. Kulturfolken 
hade »höjt» sig från naturfolkens »primitiva» stånd
punkt. Allmogen representerade ett lägre utveck
lingsstadium, den teknologiska civilisationen var 
det eftersträvansvärda slutmålet. Detta kom att 
medföra en ambivalens i värderingen av landsbyg
den och det förflutna — hembygdsrörelsens livsrum. 
Denna ambivalens följer hembygdsrörelsen som en 
skugga.

Mer omedelbara föregångare till hembygdsrörel
sen var de fornminnesföreningar som började bildas 
på 1850-talet med Nils Gabriel Djurclous i Närke 
som en av de tidigaste. Den svenska fornminnes- 
forskningen stod vid tiden stark, företrädd av bjäs
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sar som Oscar Montelius och Hans Hildebrand. Väs
terbottens första fornminnesförening bildades 1882 
i Skellefteå. Initiativtagare var — för att erinra om 
den sociala sammansättningen — en prost, en rek
tor, en borgmästare, en kapten, en doktor, en 
skogsinspektör och en landstingsman. I den första 
styrelsen ingick dessutom en häradshövding, en 
bankkamrer och en grosshandlare. C N Pahl och 
Ferdinand Laestadius i föreningens södra avdelning 
var lärare. Insamlande av fornsaker och kulturföre
mål var en viktig verksamhet. Samlingarna skulle så 
småningom utgöra stommen i det blivande Väster
bottens läns museum. Dialektstudierna fördes vida
re inom universitetsorternas landsmålsföreningar, 
som låg i fas med den vetenskapliga utvecklingen. 
Studenter på ferier i hemprovinsen förväntades gö
ra uppteckningar och intervjua förfäderna om allt 
gammalt och fornt. I denna tradition växte folklivs- 
forskningen fram. Den första professuren — tillkom
men genom Hallwylska donationen — inrättades år 
1919, innehavare blev Nils Lithberg. Folklivsforsk- 
ningen och hembygdsintresset har alltsedan dess be
fruktat varandra.

Den svenska modellen
Det brukar ibland hävdas att hembygdsintresset 
från 1890-talet började utvecklas till en folkrörelse. 
Då grundades Skansen, snart följt av andra frilufts
museer, såsom Jamtli i Östersund 1912. Gammlia i 
Umeå blev, som framgått, verklighet först på 1920- 
talet. På 1890-talet väcktes en ny svensk patriotism. 
Den nationella mytbildningen kring kungar, krigar- 
bragder och fornstora dar byttes mot en framåtblic
kande och tillitsfull Sverigebild. I detta nya nations- 
begrepp spelade naturen en viktig roll. Dels skulle 
välståndet växa med skog, malm och vattenkraft 
som grund. Men också på det psykologiska planet 
ingick naturen som en komponent i fosterlands
känslan. Hans Alienus längtade hem från sin orien
taliska exil. Och vad längtade han till, om inte ste
narna och marken, barndomens outplånliga minnes- 
värld. Denna värld var hembygden.

Det nya Sverige — också titeln på en tidskrift 
som utkom från 1907 — var ungt och spirande. Det 
samhälle som växte fram hade många hotfulla sidor

— emigration, klasstrider, naturförstörelse, sedernas 
upplösning — men representerade också ett hopp. 
Den sociala utopin tog färg av den nationellt nos
talgiska klichén. Inom Egnahemsrörelsen och Na
tionalföreningen mot emigrationen odlades visio
nen av ett idogt och lyckligt torparfolk, en agrart 
småborgerlig idyll på storsvensk grund. Hemtrevna
den blev ett lösenord. Villkoret för ett värdigt liv 
var hemmet. Och vilket land kunde vara lyckligare 
än det som helt och hållet, för alla sina inbyggare, 
var som ett hem? Kiv och grums gick väl aldrig att 
helt eliminera, men liksom tvister löstes inom fa
miljens hägn, så skulle folkets inre uppgörelser ske 
i anda av samförstånd. Ett sunt familjeklimat ford
rade emellertid rättvisa. Hemlandet skulle vara till 
för alla, ett återkommande inslag hos sekelskiftets 
socialdemokratiska debattörer. Så länge fåtalet ha
de makten och härligheten var Sverige inget verk
ligt fosterland. Fosterlandet måste bli flertalets. 
Sverige måste bli ett folkhem.

Per-Albins samhällsdröm formulerades i början 
av 1930-talet. En grundtanke i den var det starka 
samhället, en rättvis fördelande stat. Men visionens 
hela trovärdighet vilade på den underförstådda kär
leken till hemmet. Och hemmet var en gård på lan
det, ett eget stycke jord, närheten till skogen och 
sjön. När hemmet flyttades till staden togs bloms
terlådorna med till HSB-längorna som en symbol 
för vad man egentligen förlorat, men ändå trodde 
sig ha kvar.

Det svenska samhällsbygget kom att vila på hem
bygdens idé. Egentligen var det genialt. Socialpsy
kologiskt fyllde folkhemstanken en liknande funk
tion som bonderomantiken i Tyskland vid samma 
tid. Rustningar, teknikbejakelse, naturförstörelse, 
förortskaserner legitimerades av en idylliserande 
kraftgermansk mytologi, spunnen kring friluftsliv 
och kroppskult, Roggenbrot och Gesundheit. I Sve
rige skulle vi acceptera. Men funkisarkitekternas 
program skulle inte ha gått hem så lätt om det inte 
var för a tt också i vårt land en idyllbild odlades. 
1930 är inte bara stockholmsutställningens år, utan 
också året för den första, riksomfattande hembygds- 
vårdsdagen i Stockholm. Denna legering av hem- 
bygdsdröm och framtidstro har varit ett centralt in
slag i vad som brukar kallas den svenska modellen.

Hembygdsrörelsen är en av flera företeelser som
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i en tid — 1900-talets fyra första decennier — präg
lad av ekonomiska kriser, ett världskrig och djupa 
sociala strider, mer eller mindre medvetet svarade 
för en nationell samlingsideologi.

Härigenom kunde i viss mån också ambivalensen 
i synen på gammalt och nytt upphävas. Det gamla 
var inte ett hinder för det nya samhällets framväxt, 
utan rentav en förutsättning för det. Meningen var 
heller aldrig — åtminstone inte inom hembygdsrö
relsens huvudfåra — att industriutvecklingen skulle 
hejdas. »Vår tid arbetar i industrialismens tecken», 
skrev geologiprofessorn och kinaforskaren J G 
Andersson i en principiellt viktig artikel i Svenska 
Turistföreningens årsskrift 1914. Han fortsatte, 
»och det kan omöjligen vara berättigadt att, som en 
del vänner af den gamla goda tiden göra, öfver en 
bank fördöma den moderna teknikens insatser i 
landskapet». Vad naturskyddsrörelsen åstadkom 
för naturen — avsättandet av nationalparker, skydd 
av besynnerliga objekt och Naturdenkmäler — ville 
hembygdsrörelsen åstadkomma för kulturen: beva
rande av typiska allmogebyggnader, kulturföremål. 
I båda fallen fanns ett vetenskapligt intresse att 
rädda natur och kultur för framtida forskargenera- 
tioner. Men exponeringen av allmogekultur i muse
er och bygdegårdar skulle också stärka respekten 
för förfädernas insatser och öka fosterlandskärle
ken. Skyltningen av svensk natur i nationalparker
na hade samma syfte.

”Ett led i kulturförsvaret”
Hembygdsrörelsen i Västerbotten följer på idöplä
net detta allmänna mönster. De första årgångarna 
av Västerbottens läns hembygdsförenings årsskrift 
VÄSTERBOTTEN speglar den anda vari man ville 
verka. Föreningens ordförande under större delen 
av 1920-talet, landshövding Nils G Ringstrand, såg 
klart den fosterländska uppgiften. Hembygdsför
eningen skulle tillgodose behovet av de andliga vär
den, som de materiella förmånerna aldrig förmådde 
skänka. Hembygdskärleken, tryggheten i a tt höra 
hemma någonstans, var ett sådant andligt värde. 
Men varför skulle andliga värden befrämjas? Å ena 
sidan tycks Ringstrand ha tänkt sig att dessa var 
nödvändiga för att människan skulle leva ett gott

liv. De var inslag däri och var därigenom sitt eget 
ändamål. Å andra sidan hade de en social och eko
nomisk funktion. En människa utan andlig förening 
med hembygden var ingen »nyttig lem av samhälls
kroppen».

Ännu mer markant framträder hembygdsrörel
sens samlande roll i ett tal vid hembygdsfesten på 
Gammlia 1933 av överste Carl Bennedich, rege
mentschef på I 20. Sammanhållning under foster
landets fana var särskilt nödvändig i den rådande ti
den, framhöll Bennedich. Extrema ideologier — »än 
svarta, än blodröda töcken» — visade varnande ten
denser, som kunde nå även Sverige. Genom »vårdan
det av fädernas arv» kunde hembygdsrörelsen bidra 
till att »kärleken till hem och hembygd vaknar» och 
driver till »samfälld gärning, en gärning så kraftfull, 
att kivet mellan Per och Pål tystnar». För denne mi
litär kunde hembygdskänslan rentav bli ett medel 
att höja stridsmoralen.

Ambivalensen i förhållande till industrialismen 
gjorde sig gällande också i Västerbotten. Tidnings
mannen Ernst Gafvelin, en av de viktigaste i hem
bygdsföreningens tidiga historia, hade visionen att 
Gammlia skulle bli en reträttplats undan samtidens 
jäkt. Bland de gamla kulturföremålen skulle besöka
ren känna kontakten med förfäderna. Kanske skul
le också grumliga minnesimpressioner av den egna 
barndomen klarna. Gammlia skulle vara ett stycke 
natur och kultur utanför historien, en plats, skrev 
Gafvelin, »där livet tyckes endast för ett ögonblcik 
ha stannat». Ty utanför gjorde sig verkligheten all
tid påmind, med stadskajen och med bullrande bo- 
lagsherrar på väg till sammanträde på Västerbottens 
import.

Då Gafvelin besökte Sundsvall — han rapportera
de episoden i VÄSTERBOTTEN 1922 — var det 
denna uppspaltning av världen i gammalt och nytt 
som präglade hans intryck. I staden rådde hetta.
Han lämnade den, åkte förbi Tivolis »infernaliska 
larm av karameller och luftgungor», och kom till de 
elyseiska ängderna, hembygdsmuseet på Stadsber- 
get. Där rådde stilla frid och sval gammaldags ro. 
Kluvenheten i förhållande till samhällsomvandling
en kunde han här överbrygga. När han såg Sunds
vall breda ut sig nere i dalen fann han att också en 
industristad kunde vara vacker — »så här på avstånd 
och i fågelperspektiv... särskilt när den förgylles av
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flödande aftonsol». Men hjärtat hade han bland 
häbbrena i hembygdsmuseet.

Betonandet av allmogekulturen, av det genuint 
svenska, tog sig under 1920- och 1930-talen uttryck 
i ett värnande om svenskhet överhuvud. Hembygds
rörelsen var inte ensam härom. Germanska stäm
ningar var vanliga. Rasbiologiska idéer — med ve
tenskaplig förankring på högsta nivå — underbygg
de föreställningen att de nordiska folken var sär
skilt kallade a tt leda kulturutvecklingen. Inom 
Svenska ungdomsringen för bygdekultur (bildad 
1920), en fosterländskt sinnad ungdomsrörelse, 
liksom hos Jordbrukareungdomens förbund (JUF), 
gjorde sig storsvenska stämningar gällande. (Om 
den agrara tyngdpunkten för dessa stämningar kan 
ytterligare noteras att det i en passus i Bondeför
bundets principprogram från 1933 varnades för att 
svenska folket kunde komma att undermineras av 
»underlägsna utländska raselement».)

Inte minst på folkmusikens område utbredde sig 
en kulturpurism med rasistiska övertoner. E tt spe
ciellt hot mot den svenska ungdomen utgjordes av 
»negerjazzen», detta »vildskott ur de negroida dju
pen», som stjäl »saven ur våra växande unga». Ett 
annat hot var den internationella kommunismen. 
Folkdansrörelsens uppgifter, skrev ungdomsringens 
ideologiske talesman, börsdirektören Kurt Belfrage, 
var inte bara att dansa folkdans. Man skulle också 
skapa en »sund svensk ungdom». Storindustrin skul
le säkert hjälpa till, trodde Belfrage, eftersom alla 
framsynta måste dela intresset a tt få bukt med 
»kommunistandan». Detta var så sent som 1948.

Under 1930-talet hade folkmusikrörelsen kastat 
beundrande blickar mot ett annat germanskt land. 
Wandervögel och Freideutsche Jugend hyllades i 
Hembygden, Svenska ungdomsringens organ. Svens
ka hembygdsvänner fann själsfränder i den tyska 
ungdomsrörelsen och dennas protest mot »livets 
mekanisering och förytligande, sådant det i synner
het möter oss i storstäderna». Det är förresten beak- 
tansvärt att arbetarklassen inte tog upp folkdansen 
i sina bildningssträvanden. Det var i stället medel
klassen med sina brutna rötter till bondesamhället 
som svarade för folkmusikrörelsens ideologi. I hög 
grad gällde detta hela hembygdsrörelsen. För arbe
tarklassen, vars förfäder var landsbygdens egen- 
domslösa, har det förflutna inte utgjort något ideal.

Arbetarklassen har vänt sig m ot framtiden.
Vad det återigen handlar om är ett värn av något 

hotat. Hembygdsrörelsen har i väldigt hög grad va
rit ett slags kulturell försvarsrörelse. Så kallas också 
hembygdsrörelsen, av Axel Enström i ett upprop i 
1942 års version av VÄSTERBOTTEN, för »ett led 
i kulturförsvaret». Varför ordet försvar? Enström 
ser omkring sig tendenser till »förflackning». En 
gammal hävdvunnen kultur håller på att gå i graven. 
Det bör inte få ske, menar han. Det bästa i traditio
nen bör förenas med det bästa i den nyaste utveck
lingen. Vi känner igen den svenska modellen.

Skönhetsvård och rashygien
Farhågorna för vad nya kulturinflytelser kunde 
ställa till med var stora. Detta är i och för sig en 
gammal tanke i diskussionen om den svenska natio- 
nalkaraktären: svenskens reservationslösa beundran 
för allt utländskt och hans förakt för allt svenskt.
I detta sammanhang får den emellertid en särskild 
betydelse. Den blir nu e tt argument för e tt stärkan
de av »kulturförsvaret», för byggnads-, landskaps- 
och hembygdsvård. Den »andliga industrialismen» 
var det ojämförligt värsta hotet, menade J G 
Andersson: brokiga blad, oljetryckstavlor, grammo
foner, biografer. Svensken höll på a tt bli en »inter
nationellt nivellerad halfherretyp». Hembygden be
tydde allt mindre. Hembygdsvårdens uppgift borde 
vara att introducera ett nytt traditionsenligt arki
tektoniskt ideal — »enkel skönhet» — som förenade 
teknikens landvinningar med allmogens urgamla 
formspråk. Graden av kulturpurism kunde dock va
riera. Hembygdsrörelsens store profet, Karl-Erik 
Forsslund, lät piskan vina över osande städer, osund 
affärsmoral och det estetiska förfallet med banala 
reklamskyltar och osvenska kläd moden. Han vände 
sig också mot skogspkövlingen och tämjandet av 
vattenkraften. För Forsslund var hembygdsrörelsen 
en oupplöslig förening av naturskydd och kultur
värn. Hans programskrift Hem bygdsvård (1914) 
bestod följdriktigt av två delar, den ena ägnad byg
den, den andra vildmarken.

Av Samfundets för hembygdsvård (bildat 1916) 
första arbetsprogram framgår tydligt, att det bl a är 
som en försvarskamp mot den frambrytande indust
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rialismens förfulning av landskapet som hembygds
vården växer fram. Detta var egentligen något an
nat än föremålsinsamlandet och skapandet av byg- 
degårdar, strävanden med andra rötter. De båda 
hänger dock ihop. Det var den hastiga samhällsom
vandlingen som åstadkom behovet av den musealt 
idealtypiska bygdegården lika väl som landskaps- 
skyddet. Vad det handlade om i det senare fallet 
var bl a, enligt programmet, att »nybyggnader av 
olika slag ... hem och gårdar ... väganläggningar, 
ledningar för elektricitet» inte fick utföras så att 
»de onödigtvis våldföra sig» på ett vackert landskap. 
Förste ordföranden Karl Starbäck talade i premiär
årgången av Samfundets tidskrift (1920) om »kom
munikationsleders framdragande» och »industriell 
stordrift» som verksamhetsfält för hembygdsvården. 
Typiskt nog blev med den växande motortrafiken 
»vägvården» en allt viktigare del i Samfundets verk
samhet. Man vände sig också här mot ett okritiskt 
anammande av främmande stilarter. Vad dussel- 
dorferiet var inom konsten var det föraktliga 
»schweizeriet» — torn, tinnar och krusiduller — in
om arkitekturen.

Den svenska landsbygdsungdomen var föremål 
för mycken oro under mellankrigstiden. Enligt en 
vanlig föreställning — framförd inte minst av rasbio
logins ledande gestalt Herman Lundberg — hade 
denna till uppgift att förse en degenererande stads
befolkning med »friskt blod». »Ekbuffé, silkesstrum
por och schlager» trängde tillbaka hemslöjden och 
spelmansmusiken. Två allvarliga ting kunde inträffa 
som konsekvens härav. Det ena var att ungdomen 
svek landsbygden. Det andra var att svenskheten 
hotade att upplösas.

Svenskheten skulle räddas med en levande hem- 
bygdskultur. Svenska ungdomsringen sökte vinna 
landsbygdsungdomen med sitt starkt nationalistis
ka program. Den »är till idéinnehållet helt svensk 
och dess samling sker under blågul korsfana», hette 
det i en presentation. Ernst Granhammar, ideolo
gisk centralgestalt i folkmusikrörelsen, tog Hjort 
Anders’ »rena germanska profil» och äktsvenska lå
tar till intäkt för en kritik av »negerdansen», som 
var »ovärdig germansk ras». En nationell identitets- 
upplösning torde ha upplevts som särskilt besväran
de under 1930-talet. Leden Slöts i Europas stater. 
Var man västerbottnisk patriot, menade Carl

Bennedich, så var man också fosterländsk och be
redd att försvara Sverige. Hembygdsarbetet skulle 
göra varje trakt beredd att »reda sig själv — då äro 
vi också herrar över våra öden, då hjälpes också 
bäst det stora hemmet, som är Sveriges rike». 
Bennedichs hopp stod till bygdens ungdom, visser
ligen utsatt för tidens frestelser, men dock pålitlig: 
»Jag kan bergfast förlita mig på att en västerbottens- 
trupp alltid redligt skall göra sitt och att den aldrig 
sviker — når den icke segern, så skall den i dag och 
i morgon gå i döden med samma förnäma självfall
na mod som den stolta kohorten vid Villmanstrand. 
Med ett sådant folk kan allt göras.»

”En första och säkraste tankekrets”
Flykten från landsbygden var ett livligt debatte
rat dekadensfenomen. Städernas neonreklam, de 
främmande musikstilarna, en förflackande moder
nism, svampig konditorikultur — många faror fres
tade den svenska landsbygdsungdomen. Så småning
om började jazzen tränga ända ut på danslogarna. 
Någon befarade att fler kunde nynna »Var har du 
vatt i natt?» än de var som kunde sjunga med i na
tionalhymnen. Nils Ålenius, som i en uppsats på 
1940-talet tog upp problemet, angav den »sociala 
hembygdsvården» som en särskild uppgift för hem
bygdsrörelsen. Ungdomen höll på att »förslöas och 
fördummas». Det var nödvändigt att skapa en alter
nativ kultur, vilande på traditionella värden, för att 
fästa ungdomarna vid hembygden. »Hembygdsrörel
sen har en klar frontställning mot nöjesindustrin. 
Här slunga vi vårt spjut i krigarens lovliga avsikt att 
såra och döda.»

Bland västerbottningarna hade Carl Segerståhl, 
hembygdsrörelsens samlande namn i Vindeln, öp
pen blick för detta perspektiv. Flykten från lands
bygden var för honom ett »brännande problem». 
Hembygdskärleken skulle, ansåg han, kunna bli det 
band som knöt ungdomen hårdare till fädernesj or
den. Men hembygdsrörelsen kämpade mot starka 
krafter. Särskilt efterkrigskonjunkturerna lockade 
ungdomarna till södra och mellersta Sveriges 
blomstrande industristäder. Den allvarliga Flykten  
från skogsbygden — varom Jan Wallander rentav u t
gav en särskild bok 1948 — övergick till att bli det
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sk  glesbygdsproblemet. 1940-talets stora norrlands- 
utredning tog upp ämnet. Lösningen ansågs då bl a 
ligga i bättre kommunikationer. Så enkelt var det 
inte. Det ligger onekligen en del i Carl Kempes 
aforism: »Norrlands vägar — grusade förhoppning
ar». 1960- och 1970-talens lokaliserings- och regio
nalpolitik har inte heller visat sig framgångsrik. Mot 
dessa åtgärdspaket har stått Segerståhls hembygds
känsla. Och även om det är ovisst i vilken grad den
na verkligen ökats av hembygdsrörelsen, så hyser 
jag misstanken att den viktigaste bromsen på av
folkningen av Västerbottens skogskommuner — 
och orsaken till att så många människor ändå stan
nat i sina hemtrakter trots vikande försörjningsmöj
ligheter — varit denna känsla av samhörighet med 
ett stycke natur och dess människor. En känsla 
som gott skulle kunna kallas hembygdskärlek.

Bejakandet av denna känsla hör till hembygdsrö
relsens förtjänster. Det sammanhang i vilket den 
placerats har emellertid stundom varit dubiöst. Jag 
har redan pekat på hembygdsrörelsens nationellt 
samlande roll. När hembygdskunskap blev folksko- 
leämne 1919, så var det till dels en yttring av den 
nya känslosamma svenskheten med rötter i naturen. 
Men det skedde också mot bakgrund av de svåra 
klasstriderna 1917-18, då Sverige stod vid randen 
av en revolution. En känsla av tillhörighet i ett fos
terland måste först skapas hos barnen, den måste 
börja hemma. Sedan kunde cirklarna vidgas. Ambi
valensen, hembygdsrörelsens dubbla natur, kommer 
till synes även här. Vid sidan av den neutraliserande 
roll hembygdskunskapen kunde spela i ett natio
nellt sammanhang, så var idéerna kloka och utveck- 
lingspsykologiskt insiktsfulla. Det handlade om bar
nets identiet. Den självständiga iakttagelseförmågan 
skulle tränas. Undervisningen kunde gärna bedrivas 
på dialekt. Umgänget med levande natur, konkreta 
föremål, samtal med de levande förfäderna var pe
dagogiska ideal vars fulla värde knappast ännu in
setts. Målet var att skänka barnen »en första och 
säkraste tankekrets», att skap »ett andligt centrum 
i vårt liv» — hembygden. Det har påpekats — bl a av 
Jöran Mjöberg — att hembygdsrörelsen har mycket 
av sin själ i en längtan tillbaka, till något människor
na lämnade ute på jorden, i skogarna när de från 
medeltidens slut och sedan i allt hastigare takt sök
te sig till städerna. Denna längtan tillbaka, menar

Mjöberg, säkert helt riktigt, är rousseauansk. Vi lä
ser också i Rousseaus stora uppfostringsroman 
Emile (sv övers 1912): »Återför dem (de unga) till 
deras första hembygd, där den lantliga enkelheten 
låter deras ålders passioner utvecklas mindre has
tigt !»

Det historiska avståndet
Carl Segerståhl är på mer än ett sätt representa
tiv för den västerbottniska hembygdsrörelsen. Han 
var lärare — liksom Elis Essegård i Vilhelmina,
Ruben Ådell i Åsele, Effe Nyman i Lycksele, Elfred 
Olofsson i Bjurholm, Carl H Nyström i Bureå, Ernst 
Lidén i Norsjö samt pionjärer i hembygdsforskning- 
en som O P Pettersson, Nils Eriksson, Tyko Lund- 
qvist. Han var dessutom lärare vid en folkhögskola. 
Folkhögskolan spelade, inte minst genom sin an
knytning, betonad redan av Grundtvig, till en viss 
bygd, en stor roll i den tidiga hembygdsrörelsen. 
Karl-Erik Forsslund, Storgårdens (1900) oförlikne
lige författare, grundade Brunnsviks folkhögskola 
och bidrog till att skapa den märkliga blandningen 
av dalapatriotisk kulturkonservatism och politisk 
radikalism. Frithjof Hazelius, avlägset släkt med 
Skansens skapare, var folkhögskollärare. Han blev 
förste styrelseordförande i Svenska folkhögskollä- 
rarnas förening för hembygdsvård, bildad 1920.
Han var dessutom förste redaktör för Tidskrift för 
hembygdsvård (från 1920).

Segerståhl kom utifrån, född i Norrköping och 
med en fil kand från Lund, där han under flera år 
var amanuens på Kulturen. Elis Essegård var från 
Bohuslän. Kastar man en blick på de lokala hem
bygdsföreningarnas styrelser fram till, säg 1950, 
så finner man en markerad överrepresentation av 
lärare, kyrkoherdar, en och annan handelsman. 
Nästan aldrig förekommer någon företrädare för 
det västerbottniska folk, vars arv hembygdsrörelsen 
sade sig förvalta. Även om medlemstalen småning
om växte — 1922 bekymrade sig landshövding 
Ringstrand för att blott 333 västerbottningar av 
175.000 erlagt medlemsavgiften — så blev hembygds
föreningarna knappast någonsin riktigt folkliga. Hem
bygdsgården blev aldrig Folkets Hus, för a tt låna 
Per-Uno Ågrens formulering. Man kan undra varför?
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Socknen var en miniatyr av Sverige. Hembygds
intressets villkor är seendet. Det gällde såväl på den 
nationella nivån som på den lokala. Och vem såg? 
Den gamla allmogekulturen kunde inte bli sedd 
förrän den som såg hade något a tt jämföra den med. 
Staden i ett framväxande industrisamhälle blev ut- 
kikspunkten. Nordiska museet, grundat 1873, belä
get på Djurgården mitt i huvudstaden, fick härbär
gera hela nationens flyende fädernearv. Socknens 
kulturskatter upptäcktes av dem som visste om att 
det fanns en annan verklighet, och följaktligen ock
så visste att en socken var en hel värld, som det vo
re en synd att lämna åt glömskan. Upptäckarna var 
sådana som antingen kom från denna andra verklig
het eller som mött den i sin bildningsgång. Seger- 
ståhl, Essegård, Nyström var inte de enda som be-, 
satt denna vidgade synkrets och förstod det inhems
kas roll. Men i deras fall ingick seendet den nödvän
diga föreningen med den rätta personligheten. Nå
got kan säkert också förklaras med läraryrkets ka
raktär av kall. Man kände ett ansvar att förvalta ett 
omistligt arv, man visste att ingen annan skulle göra 
det. I en Verdandiskrift om Hembygdsvården 
(1940) framhålls uttryckligen det lämpliga i att en 
lärare ställs i täten för den lokala hembygdsför
eningen. En bildad person kunde ju  dessutom sam
ordna verksamheten med föreläsningsföreningens. 
Man tog också på sig folkbildarens uppgift, som se
dermera övertagits av museer och bygdegårdar.

Denna förening av iakttagelseförmåga och an
svarskänsla var det som drev O P Pettersson u t i 
mångåriga uppteckningsprojekt; som (visserligen 
redan tidigt på 1800-talet) fick Jonas A Nensens 
fjäderpenna att natt efter natt raspa över folioar- 
ken i kyrkoherdebostaden i Dorotea; som lockade 
Elis Essegård att mobilisera en hel bygd i amatör
teater. Essegårds program för hembygdsrörelsen var 
för övrigt originellt. Det var framtidsinriktat med 
sikte på att utveckla turism och näringar samtidigt 
med sockenidentitet och kulturell självkänsla.

De människor det här är fråga om var intellektu
ella i ordets ursprungliga betydelse: a tt se samman
hang, att förstå. De såg, ibland tror jag visionärt, 
det lillas samband med det stora. Förutsättningen 
för detta seende är vad jag skulle vilja kalla för ett 
historiskt avstånd. Detta är ett led i en intellektuell 
hållning. Den kunde intas av dem som såg socknen i

föränderlighetens ljus, i tidens dimension. Det var 
kanske lättast att se för dem hos vilka det historis
ka avståndet sammanföll med ett geografiskt. Detta 
är ju också, i sämre mening, turistens attityd inför 
det exotiska, inför »lägre stående» kulturer. Turis
ten placerar sig själv i centrum. Den intellektuelle 
är relativist. Segerståhls andliga förfäder heter 
Marco Polo och Montaigne. A tt vara relativist är 
svårare för en människa som står mitt uppe i ett 
skeende. Det gäller alla; vi förstår inte den historis
ka innebörden av våra handlingar. Vi kan inte ob
jektivera oss själva, våra föremål till kultur (och det 
är väl, ty  annars skulle vi inte kunna leva). Men 
somliga har förmått att se, i regel efter studievistel
ser — som O P Petterssons i Härnösand — eller efter 
flyttning till andra trakter — som Nils Erikssons 
exil i Järna. Det gäller även de författare som bear
betar ett lokalt stoff. Sara Lidman har förstått Väs
terbotten från Vietnam (»Intet ris smakar som far
far! »); Kurt Salomonsson skriver bäst om det egna 
från italiensk horisont; Torgny Lindgren inser ur
kraften i det egna språket först när han förvärvat 
ett annat. Det har att göra med avstånd.

De som bebor sin plats och vistas i sitt språk vet 
inget om detta, lika litet som man kan se sig själv på 
ryggen. Deras storhet är för andra att se. Det är där
för, tror jag, som hembygdsgården inte blivit Fol
kets Hus.

Identitet och trygghet
Det historiska avståndets betydelse var klart in
sedd av Astrid Väring. 1928 höll hon ett föredrag 
vid föreläsningsföreningen Minervas 25-årsjubileum 
i Umeå. Hon kallade tiden »hemlös». Orsaken var 
att sambandet mellan hem och hembygd brutits. 
Människorna var rotlösa. Detta förklarade »tidens 
oro». Vad som fordrades var att återknyta kontak
ten med det förflutna, med hembygden.

Vad Astrid Väring pläderade för har alltid till
hört hembygdsrörelsens uppgifter: a tt genom ett 
återskapande av det förflutna skänka människor 
identitet. Detta bottnar i en psykologisk insikt: det 
finns ett samband mellan en människa och hennes 
omgivning. Det var en realitet för romantiken och 
kan föras tillbaks till Montesquieu. Det ligger till
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grund för 1800-talets livliga spekulationer om land- 
skapskynnena. I Martin Schiicks 1862 utgivna Vårt 
land och folk. Fosterländsk läsebok för skolan och 
hemmet prisas — givetvis av en besökare — den sun
da, raska och intelligenta västerbottningen, därtill 
danad av en krävande och omväxlande natur. Först 
på avstånd ser man — eller snarare känner — vad 
hembygden betyder. »Tusen mil ifrån måste man 
för att komma hembygden riktigt nära», sade 
Väring. Hembygdskänslan, rätt inympad och ömt 
vårdad, kan bli den bärande bjälke som håller män
niskan uppe genom livets stormar — också när hon 
inte är hemma. Ty »vart man far i världen kan man 
ta hembygden med sig». Identitet är en förutsätt
ning för trygghet, en sanning som åtminstone för 
mig överlever alla patentpatriotiska paroller.

Identitetsskapandet har också varit ett led i den 
provinsiella självhävdelsen. Hembygdskänslan skul
le vila på traditionen. Därför var det viktigt att 
framhålla a tt den egna provinsen hade en rik histo
ria. För Västerbottens del gällde det att göra upp 
med den myt, som anvisade länet platsen som den 
sistfödde i mor Sveas barnaskara, som ett av de 
norrländska län vilka blev till först med jordbruks- 
kolonisation, skogsbruk och gruvdrift. Likt de ko
lonier i tredje världen som under efterkrigstiden 
kämpat för självständighet, så letade man efter en 
historisk identitet. »Talrika stenåldersfynd och ny
upptäckta hällristningar ha bevisat vår självständig
het och uråldriga kultur», sade Astrid Väring i före
draget 1928. Å andra sidan kunde hembygdsintres
set knytas till den rådande råvaruoptimismen. Trots 
naturtillgångarna, konstaterade landshövding Ring
strand i början av 1920-talet, var Västerbottens län 
»Sveriges minst kända». Hembygdsföreningen skulle 
bidra till att göra det känt och aktat. De människo
massor som skulle befolka länet i framtiden skulle 
få bli inbyggare i en landsända vars storslagna för
flutna var utforskat och bevarat, tack vare hem
bygdsföreningen .

Ett nytt hembygdsintresse
Hur ser det u t idag? Hembygdsrörelsens livsluft är 
tunnare. Själva det idealtypiska hembygdsbegrepp 
man utgått från, fotat på allmogekultur och lands

bygd, är knappast längre giltigt. De flesta bor idag i 
städer och tätorter. Många har gjort det i generatio
ner. Deras hembygdsgård kunde vara Tekniska mu
seet snarare än Skansen. De stora invandrargrupper
na — vilken är deras hembygd? Hembygdsrörelsen 
borde haft anledning att ompröva ståndpunkter 
och ideal. Så har väl skett, men frågan är om det 
skett i tillräcklig grad. Mötet mellan å ena sidan de 
globala problemen, det ansvar och det deltagande 
de avfordrar oss, och å andra sidan sysslandet med 
fornsaker på hembygdsgården har för många — ock
så inom rörelsen — varit svårt. Stig Claessons Brev 
till en hembygdsgård (1974) formulerade efterkrigs- 
européns främlingskap inför sockennostalgin:
»En hembygdsgård är en likkista.
En hembygdsgård är en råttfälla.»

I Siegfried Lenz’ roman Heimatsmuseum  (sv 
övers 1982) bränner huvudpersonen Zygmunt 
Rogalla sitt ostpreussiska hembygdsmuseum i ett 
slags protest mot hembygdssvärmeriets ideologiska, 
främst nationalsocialistiska, övertoner. Men också 
Rogallas eget hem blir lågornas rov. Sensmoralen 
tycks vara denna: Utan historia är vi förlorade. Min
net är identitetens livsnerv. Romanen gestaltar en 
allmängiltig problematik, aktuell för den svenska 
hembygdsrörelsen. Hur mycket skall det legitima 
upprättandet av ett kollektivt minne få utnyttjas 
som spårämne i en nationalistisk eller snävt bygde- 
patriotisk rörelse, präglad av exklusiv kulturpurism 
och ofta — som under andra världskriget, då hem
bygdsrörelsen slöt upp i beredskapsopinionen — av 
ideologiska biavsikter? När det kanske vore ange
lägnare att ta Rolf Edberg på orden, då han förkun
nar att hela jorden är vår hembygd. Kanske uteslu
ter perspektiven inte varandra? Kanske är lokalt 
och globalt varandras förutsättningar?

Hembygdsforskningen och sockenstudierna är 
gamla hävdvunna verksamheter. De har på senare år 
utmanats av lokala studiecirklar utanför hembygds
rörelsen. »Bygd i förvandling» har varit m ottot. 
»Gräv där du står», Sven Lindqvists bok som blivit 
ett begrepp — strax moget för ordböckerna? — har 
väckt ett fördjupat intresse för industrimiljöer och 
proletär kulturhistoria, som förut blott skymtat i 
marginalen av hembygdsrörelsens klasslösa och 
konfliktfria nationsbegrepp.

I Västerbotten tror jag man kan peka på en ny

77



trend. De som idag svarar för bevarandet av fä
dernearvet gör det från nya utgångspunkter. Hem
bygdskärleken med patriotiska övertoner är knap
past längre aktuell. Folkskollärarnas glansperiod 
tycks vara över. Idag växer ett intresse för kultur
arvet fram bland ättlingarna till de nybyggare, 
skogsarbetare, kockor, fäbodjäntor, krontorpare 
som en gång befolkade de stora skogarna. Det har 
skett under de senaste 20 åren. Det är inte så kons
tigt, det hade knappast kunnat ske tidigare. Den ge
neration som brutit upp och bebott hemman och 
skogstorp kunde inte se sig själv. Deras barn, barn
barn och barnbarnsbarn har nu flyttat — mer eller 
mindre frivilligt — till centralorten. De har fått det 
historiska avståndet. De förstår att deras förfäder 
och -mödrar tillhörde en annan verklighet. En skild
ring av denna är ett erkännande av storheten i deras 
liv. Men det är samtidigt ett sätt för de efterkom
mande att förstå sig själva.

I Klemensnäs, Nordmaling och Vilhelmina inleds 
ett kulturhistoriskt gestaltnings- och dokumenta
tionsarbete. Man startar amatörteater, ger bygde
spel och arbetardramer. På länsgränsen i Glommers- 
träsk har getts bygdespel, vars betydenhet och res
ning har vitsordats av en vittnesgill bedömare —
Sara Lidman (i Varje löv är ett öga, 1980).

Växande skaror organiserar sig i skrivarklubbar. 
Dessa ger ut mer eller mindre ambitiösa tidskrifter, 
Versifikatören i Åsele, Kulspetsen i Storuman, Soc
kenskrivaren i Vilhelmina. En hastig blick på inne
hållet ger vid handen att de litterära försöken har 
en retrospektiv inriktning. Hågkomster från hästget- 
ningen, minnen från flottarkojan, fäboden, markna
den är vanliga inslag. Från dokumentär synvinkel 
har de ett visst intresse. Men viktigare i vårt sam
manhang är att de speglar ett nytt skede i hem
bygdsintressets historia. Nu återberättas det för
flutna av dem som det angick — självmant, frivilligt. 
Folket är i färd med att erövra sin egen historia.
Lisa Johansson var bara det första lysande förebu
det härom. Dessa människor kommer inte så säkert 
a tt gå till hembygdsrörelsen. Kanske gör de det, 
och då kan denna uppfyllas av en ny anda. Kanske 
gör de det inte — i så fall ett memento för hem
bygdsrörelsen. Vi skall inte idealisera detta folkliga 
historieintresse. Resultat och tillvägagångssätt skul
le ibland väcka rysningar hos en historiker av fac

ket. Bygdepatriotism och en viss sentimentalisering 
är ofrånkomliga. Men å andra sidan, minnet är som 
verkligheten själv, olika beroende på var jag står.

Vikten av vördnad
Det nya hembygdsintresset vilar på en känsla, käns
lan av vördnad, en ödmjukhet som inte utesluter 
stolthet över den egna bygden med dess människor 
och dess natur. Fäderna har börjat och vi skall ta 
vid. Denna känsla har alltid funnits i hembygdsrö
relsen. Den sammanfaller i hög grad med respekten 
för arbetet. Kulturminnen är frukten av mänskligt 
arbete. Men vördnaden sträcker sig längre än så, 
den gäller förfädernas hela livssammanhang. Det 
handlar således om människans respekt för män
niskan.

När hembygdsrörelsen idag söker sig nya vägar 
— påverkad av miljörörelsen, av en förnyad misstro 
mot industrisamhället och tekniken, av en estetisk 
renässans, av krav på vardagsskönhet och på levan
de natur — så är detta en nödvändighet. Det reses 
inom rörelsen krav på politisk aktivism, på livligare 
engagemang i samhällsplaneringen, på deltagande i 
opinionsbildning och samhällsdebatt. Dessa krav 
kan vara bra. Men uppgifterna utförs redan av and
ra. Hembygdsrörelsen skulle bli en röst i kören. Det 
kan vara klokt att hålla fast vid sin egenart. Vilken 
är denna egenart?

Hembygdsrörelsen byggdes upp kring ideella vär
den. Man samlades under paroller som hembygds
kärlek, respekt för fädernas arv, byggnadskultur, en
kel skönhet. Man kände vördnad. Man skämdes inte 
för det, man var stolt. Ännu under mellankrigstiden 
var detta gångbara ord. De sade människor något. 
Bevarandet, pieteten, ömmandet för det förgångna 
ingick i ett fattbart sammanhang. De hade ett be
stämt syfte: a tt stärka fosterlandstro och försvars
vilja, att överbrygga sociala konflikter. Dessa mål 
finns det ingen anledning att plocka fram på nytt. 
Men bejakandet av ideella värden var gott.

Under efterkrigstiden har det tekniska och det 
ekonomiska språket monopoliserat det offentliga 
samtalet. Endast det som kunnat motiveras med 
vinster i form av kronor, kubikmeter eller kilowatt
timmar har ägt giltighet. Förlorare har varit käns
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lan, ty  denna har ett annat språk. Denna känsla har 
gällt älvar, urskogar, vackra hus. Den har gällt män
niskors livssammanhang. Känslan har sin fästpunkt 
i minnet. Det ekonomiska språket känner ingen för
fluten tid, inget minne. Detta språk har därför inga 
begrepp för det som är en människa. Vördnad vore 
otänkbar utan minne. Människor utan historia har 
inget att respektera, inte ens sig själva.

1984 är hembygdens år. Det är också titeln på 
George Orwells utopi. Samhället i 1984 är ett sam
hälle utan minne, historien har utplånats av myn
digheterna. Historien är farlig, ty  den hotar att vän
da människornas blick från det enda varmed detta 
samhälle är upptaget: framtiden. I vår egen verklig
het pågår, fast mer smygande, en liknande process. 
Liksom i 1984 sker hjärntvätten via språket: »Na
turskydd är fler kalhyggen och tämjda forsar. Kul
turminnesvård är att riva hus. Vördnad är ett hin
der för VÄLSTÅND och UTVECKLING.»

Vördnad är en känsla. Jag tror den känslan är 
naturlig, lika naturlig som minnet. Det ekonomiska

språket har ogiltigförklarat den. Människor känner 
en instinktiv motvilja mot att bygd och natur pris
ges (eller bör vi säga prissätts?) till förmån för »sam- 
hällsnyttiga» projekt vars omskrutna effekter på 
»sysselsättningen» allt färre tar på allvar. Denna 
instinkt behöver ett språk. Den behöver ges legiti
mitet. Det är nödvändigt a tt på nytt ge ideella vär
den en plats.

Men detta kan bara ske om man kan förklara var
för. Kompromisslös konservatism är bara skadlig. 
Hembygdsrörelsen måste kunna visa varför ord som 
bevara!, skydda!, värna! är livsviktiga. Och man 
måste göra det så att människorna upplever det som 
sin egen angelägenhet. Då har rörelsen en framtid. 
Då kan den bli något mer än en förkortning.

Det låter svårt, det är svårt. Det går inte längre 
att hänvisa till kung och fosterland. Men en sak gör 
det enklare: att alla inom sig bär på känslan. Vad 
som fattas är en begriplig formulering av skälen för 
denna känsla. Det är inget annat än att åter skänka 
innebörd åt detta ord: vördnad.
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LITTERATUR I URVAL

En del litteratur av betydelse skymtar i texten . Y tterli
gare några viktigare arbeten har tagits med i nedanstå
ende uppställning, som  också kan vara till hjälp för vi
dare läsning.

Den ofrånkom liga utgångspunkten vid ett studium  
av svensk hembygdsrörelse är det stora samlingsverket 
Svensk bygd och fo lkku ltu r i samling, forskning och  
vård, 4 bd (1946-48). Översikter ges även i John Nihlén, 
Svensk bygd och natur  (1954 ) samt i artiklar av den
samme, »Hembygdsvård under ett kvartssekel», i SfH:s 
årsbok (1 9 4 1 ), och  »Samfundet för Hembygdsvård», i 
årsboken (1971 ). Andra arbeten av översiktskaraktär är 
Nils Ålenius, H em bygdsvården, Verdandis småskrifter 
425 (1 9 4 0 ) och  Bertil Waldén, »Hembygdsrörelsen», i 
Svenska fo lk e t genom  tiderna 11 (1940).

En m ycket stor mängd hembygdsföreningar på lokal 
och länsnivå har under lång tid utgett årsböcker och  
skriftserier som  utgör en ovärderlig källa. På riksplanet 
fås värdefullt material i årgångar av Sam fundets för  
Hembygdsvård T idskrift för hem bygdsvård, senare 
B ygd och N atur  (1920-) samt dess årsbok (1939-).

J G Anderssons uppsats »Turistföreningen och hem 
bygdsvården» står i Svenska Turistföreningens årsskrift 
(1914 ). Om nationalkänslans förvandlingar runt sekel
skiftet läser man bäst i Staffan Björck, H eidenstam  och  
sekelsk ifte ts  Sverige  (1 9 4 7 ). Socialdemokraternas fo s
terländska sinnelag har nyligen varit föremål för en av
handling av Christer Strahl, N ationalism  och socialism. 
F osterlandet i den po litiska  idédeba tten  i Sverige 1890- 
1914  (1 9 8 3 ). Nazismens estetik och  bonderom antik b e
handlas i Ingemar Karlsson och Arne R uth, Sam hället 
som  tea ter  (1983 ). Den nationella samlingen kring na
turen speglas i Eivor Bucht, Maria Nordström , Ella 
Ödmann, Vildm arken och välfärden  (1982 ). F olkm usi
ken, folkdansen och  värnandet om  svenskheten skildras 
av Jan Ling, »’Upp bröder kring bildningens fana.’ Om  
folkm usikens historia och  ideologi», i F olkm usikboken  
(1980 ). En färsk studie om  Karl-Erik Forsslund av Bo

Sundin föreligger under titeln  »Ljus och  jord på Storgår
den», i Tore Frängsmyr (red), Paradiset och vildm arken  
(1 9 8 4 ). Många nyttiga bidrag kring förhållandet mellan 
hembygdsintresse och  nationell identitet finns i Lauri 
Honko (red), F olklore och nationsbyggande i N orden  
(1980).

Diskussionsinlägg om  hembygdsrörelsens framtid 
finns i senare årgångar av B ygd  och N atur;  se t ex  
Margareta Biörnstad, »Hembygdsrörelsen och  fram ti
den» (8 3 /1 ). Uppsatser i R iksförbundets årsbok 1983 , 
Synvinklar, tar upp nya ide'er om  hembygdsarbetet. 
Årsboken 1 977 , A rbetsliv , kan ses som uttryck för 
hembygdsrörelsens försök att uppta industridokum en
tationen i sin verksamhet samt som  ett tecken på en be
redvillighet till vidgning av hem bygdsbegreppet. Två sty 
relseledam öter, Rune Ruhnbro och  Josef R ydén , för i 
A lla våra hem bygder  (1983) ett kritiskt och  självkri
tiskt brevsamtal om  hembygdsarbete och  -ideologi.

Västerbottens hembygdsrörelse studeras givetvis 
bäst med hjälp av årsboken V ästerbotten  (1920-). En 
artikelsvit »Lärarna och  hembygdsrörelsen» i V äster
bo tten  (7 9 /3 ) är värdefull. De västerbottniska hem- 
bygdsvännernas egna programförklaringar, idéer, visio
ner har rätt sällan kom m it på pränt, i varje fall i tryckt 
form . Undantag är Carl Segerståhls artikel »Bygdekultu- 
rella strävanden i Degerfors socken», som ingick i 
Svensk bygd och fo lkku ltu r  (1946). Elis Essegård utgav 
en liten skrift, Vilhelmina am atörtea ter 1938-59  (1959). 
Om Västerbottensförfattare handlade ett specialnum 
mer av V ästerbo tten  (7 9 /4 ). Nummer 8 2 /3 , som  ägna
des »Amatörteater i Västerbotten», innehåller bl a en 
tex t om  Elis Essegårds teaterverksamhet av Albert Vik
sten (ursprungligen i Soc-Dem 11 dec 193 8 ). En artikel 
om  jubilerande Västerbottens Norra Fornm innesför
ening av Pär Hallinder, »Hundra år i hembygdsvårdens 
tjänst», står i nummer 8 2 /2 . Där ges också en m innes
teckning över Lisa Johansson av Sune Jonsson.

NUMRETS FOTOGRAFER

Kjell Lundberg, Umeå, har på hembygdsför
eningens uppdrag utfört fotograferingen för 
detta häfte sommaren och hösten 1983. Hans 
bilder har kompletterats på följande sätt: 
Skellefteå museum har bidragit med bilderna 
på s 14-15, 32-33, 48, 51-53.

Ur Västerbottens museums bildarkiv har bil
derna på s 19, 36, 44 (nedre bilden), 45, 47 
och 57 hämtats.
Bilden på s 67 har tagits av Ingemar Löfgren, 
Umeå.
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Svenska Ski

I  början av april öppnas den världsunika 
samlingen i ny lokal i länsmuseet.

Utställningen visar skidhistoria från 
Stenåldern till Stenmark (med bl a värl
dens äldsta skida från Kalvträsk), skid- 
idrott, skidtillverkning, snöskor och spe

cialskidor i underhållande och lärorika
arrangemang. På öppningsdagen 

finns utomhus skidspår, blå- 
bärssoppa, musik m.m. för 

alla museibesökare.

I  en anslutande lokal öppnas 
samtidigt utställningen om Tju- 

kotka, producerad av Etnografiska 
museet, Stockholm.

Svenska Skidmuseet, som invigdes 1928 
på Fiskartorpet i Stockholm och 1963 
överfördes till Umeå, har i många år fört 
en undanskymd tillvaro. E tt urval ur sam
lingarna har funnits utställt i Lars Färga
res källarvåning i friluftsmuseet Gammlia.
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