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I  detta num m er
Varje sommar förundras m ånga besökare över de 
imponerande hemmabyggda piporglar som stå r i en 
del hembygdsgårdar och m useer i länet. De undrar 
vem som byggt, varför och hu r u tb re tt orgelbyg
geriet varit.

G unnar Mackie-Karlsson, folklivsforskare och 
spelman, ha r sedan 1988 inventerat orgelbyggare i 
Västerbotten. Han h a r bearbetat det ihopsamlade 
m aterialet, som nu presenteras och utgör huvud
tem a i detta  nummer.

Alf Arvidsson, verksam  vid Etnologiska in stitu 
tionen vid Umeå universitet, beskriver några van

liga sä tt a tt  lära  sig spela instrum ent och utöva 
m usik under 1900-talet. Exemplen är häm tade från 
Holmsund.

I serien Föreningen presenteras Västerbottens 
Läns Sångarförbund som bildades 1912.

Instrum entet psalmodikon som fmns i många 
m useisam lingar beskrivs närm are.

Lars Flodström, Västerbottens museum, berä tta r 
om kam panjen kulturm iljövård i skogen.

Under rubriken N ära notiser inform erar vi om 
m useernas nya utställn ingar och hembygdsrörelsens 
som m araktiviteter.
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FöreMålet

Våra sinnen kräver stimulans.
Det lilla barnet som inte stim uleras i tillräcklig 

grad häm m as i sin utveckling. Men m an kan också 
bli överstimulerad. Då u tsä tts  h järnan  för alltför 
m ånga intryck, vi blir oroliga och får svårt a tt kon
centrera oss.

Många k rafter i sam hället verkar ju st nu u tifrån  
uppfattningen a tt verkligheten inte är tillräckligt 
stim ulerande. Leksaksindustrin producerar bilar 
som är avsedda a tt  kraschas; äventyrsbad, klätter- 
väggar och gladiator-arenor lockar till hisnande och 
ibland alltför konstgjorda upplevelser.

En virtuell (skenbar) verklighet ta r  också allt 
större plats i vardagen. Snabba TV-spel och m usik
videos flim rar förbi barn- och tonårsögon och på 
datorskärm ar kan m an vrida och vända på landskap 
och konstruktioner. Abstraktionsnivån höjs allt mer.

Nyss, i april, överlämnades till kulturm inistern  
utredningen Minne och bildning -  Museernas upp
drag och organisation. U tredarna enas om a tt m use
et ska fungera som ”en del av samhällets kollektiva 
minne. Museet samlar in, dokumenterar, bevarar och 
levandegör föremål och andra vittnesbörd om m än
niskors kultur och miljö. Det utvecklar kunskap och 
bjuder upplevelser för alla sinnen. Det är öppet för 
allmänheten och medverkar i samhällsutvecklingen. 
Museets syfte är bildning för medborgarna”.

U tifrån en sådan definition ha r vi plötsligt fått 
750 m useer i vårt land mot det tidigare gängse 
an talet 210. Allt ifrån huvudstadens stora central
m useer till små orters arbetsplatsm useer och hem 
bygdsgårdar. U tredningen betonar a tt m useernas 
huvuduppgift ä r bildning. M innet ska komma till 
användning. M useerna ska sam arbeta med skolor, 
universitet och folkbildningsrörelser och tjäna sam 
hällets utveckling genom a tt  sprida kunskap.

Vad är värt a tt  m innas? Föremål, berättelser, 
musik, bilder, platser, arbetsprocesser, händelser

A lla n  och B engt Öberg, barn till H anna  och Olle Öberg i G unnarn  
spelar p å  lå tsasfio l omkr. 1930. Foto i V ästerbottens m useum .

och alla de m änniskor som verkat i vårt gemensam 
ma kulturbygge.

M useernas styrka ligger ju s t i de påtagliga, grip
bara, konkreta föremålen varm ed de b e rä tta r sina 
historier u r det förflutna. Allt har spelat en roll i de 
verkligheter som har passerat, allt kan vara betydel
sefullt a tt  m innas i fram tiden. Om vi kan lära  oss 
något av det.

I fram tidens virtuella verklighet blir det arbete 
m useerna utför ännu viktigare. Vi g län tar i m useer
na på locket till en stor m inneskista av samlad 
kunskap och erfarenhet.

Låt oss öppna den helt! Hålla den öppen för alla!

Britta M  Lundgren
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Orgelbyggare 
i Västerbotten
Gunnar Mackie-Karlsson

I s itt  stu d iu m  av trad ition er om  spelm än  
och  fo lk lig  dans i V ästerbotten  h ar sp el
m annen  och  fo lk livsforskaren  G unnar  
M ackie-K arlsson ofta  stö tt på orgeln  som  
ett fo lk lig t instrum ent. D e lok ala  orgel- 
byggarna har fångat hans in tresse  och  då  
särsk ilt hem m apiporglarna m en  även  lo 
k a lt byggda harm onier.

V ilka var byggarna, v ilk en  var orgelns  
roll i hem m usicerand et och  vad  har or
geln  b ety tt för den  m usika lisk a  u tv eck 
lin gen  i länet?

I e tt in ven terin gsarb ete  v id  V äster
b otten s m useum  1988 ku n d e b ild en  av  
orgelbyggarna fördjupas. I e tt  projekt 
v id  S k ellefteå  m useum  har m ateria let  
n yligen  bearbetats och  presen teras n u  i 
denna artikel.

P  O F innbergs orgelverkstad 1908. Foto i Skellefteå m useum .
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Det låter så vackert

P ositivh a laren  i A m sele
H ur kom det sig a tt  bönder och hantverkare på den 
västerbottniska landsbygden under 1800-talet tog 
sig för något så komplicerat som a tt  bygga en pipor
gel i s itt eget hem eller för andras räkning? Följande 
berättelse om hur Johan Lundström  -  då redan 
orgelbyggare — i Amsele får idén till a tt  bygga ett 
positiv, ger nog ett av flera tänkbara  svar på frågan.

En dag någon gång under senare delen av 1800- 
tale t kom en positivhalare till Amsele. H an hade en 
björn i koppel, som han uppträdde med. Johan Lund
ström fick se honom uppträda vid en m arknad. Det 
var förstås spännande med en björn. Men Johan blev 
m era in tresserad av positivet än björnen och bad 
positivhalaren om tillåtelse a tt öppna positivet för

T.v. Bosse L u n d strö m  m ed nyckelharpa och R ulle  L u n d strö m  vid  
positive t som  fadern  Johan  V incent L undström  byggde. Denne 
byggde även orgeln på  bilden. Foto i V ästerbottens m useum .

a tt  se hu r det var konstruerat. Efter a tt  på detta  sä tt 
ha studerat e tt positiv vid e tt enda tillfälle tog han 
sig för a tt  bygga e tt eget -  u tan  ritningar. Det lycka
des.

Men en detalj m åste han beställa i Norge via en 
nasare. Det var papperet på vilket själva ”noterna” 
slogs in och som reglerade tonerna och gjorde a tt 
positivet kunde spela upp en melodi. Johan fick 
vänta  i över e tt halvår innan nasaren  återkom  och 
kunde leverera det beställda papperet.

Vid den tidpunkten i hans liv han hade redan 
byggt orglar, så positivet var inte det första in stru 
m entet han tillverkade för egen hand. B ara detta  a tt 
han fick vänta  på det speciella papperet, v isar a tt 
han hade tålamod. Och för a tt  bygga orglar behövdes 
det nog. Det var e tt lagrant arbete. A tt studera e tt 
redan existerande instrum ent var också viktigt för 
a tt  kunna bygga egna instrum ent.

Johan Lundström  föddes 1841. H an var en m än
niska som tog sig för både e tt och annat. U nder sitt 
liv var han bonde, hantverkare, klockare, organist 
och du skulle också kunna säga, a tt  han var lärare  i 
musik; i varje fall gav han lektioner i orgelspel.

N är Amsele första kyrka byggdes fick Johan flera 
uppdrag. E tt var a tt  bygga en orgel till kyrkan. 
Kyrkan blev färdig åren 1873-74 och Johans orgel 
användes till 1937 då den ersattes av en orgel från 
Grönlunds orgelfabrik i Kåge som vid den tiden satte 
upp orglar i m ånga kyrkor. Kostnaden för Lund
ströms orgel i Amsele kyrka uppgick till 300 kronor.

E tt annat uppdrag som Johan fick av församling
en i Amsele var a tt  förfärdiga den nya kyrkans 
predikostol. Den används än i dag. Sin hantverks
skicklighet visade Johan även på andra sätt. Han 
byggde sitt eget hus. Det var en vacker västerbot- 
tensgård med mycket snickarglädje. H uset är rivet, 
men som e tt m inne finns en modell kvar.
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Johan Lundström  fick den första klockare- och 
organisttjänsten i Amsele församling. H an började 
med en årslön på 6 kr, men lönen höjdes sederm era 
till 20 kr. Då skulle dock Lundström  också stå  för 
underhåll och reparation av kyrkorgeln. H an fick 
behålla lönen från denna tjänst till sin död 1921, 
även om han de sista åren av sin levnad inte orkade 
utföra sysslorna som hörde till tjänsten.

Johan Lundström  tillverkade också en piporgel 
för sitt hem och ägnade mycket tid  å t musiken. H an 
byggde ytterligare piporglar, åtm instone e tt orgel- 
harm onium  och till råga på allt gav hans sig på a tt 
bygga e tt piano. En av hans hemm apiporglar ham 
nade i Tvärålund. Tydligen byggde han upp den 
hem m a hos sig, för inu ti den finns inskriften ”Amsele 
i november 1909 J  .V. Lundström ”.

Under cirka 40 år från  det a tt Lundström  började 
bygga kyrkorgeln och fram  till sina sista levnadsår 
var han en viktig person i det kyrkliga musiklivet i 
Amsele. A tt först bygga orgeln till kyrkan och sedan 
också tjänstgöra som klockare och organist vid sam 
ma kyrka och spela till högm ässan på sitt eget till
verkade instrum ent, ä r för dagens specialiserade 
arbetsliv m ärkligt, men för 1800-talsm änniskan ted
de det sig naturligare.

På äldre dagar blev han sjuklig. Men m usiken var 
liksom en livsnerv för honom. Ofta n ä r han då spela
de började han  gråta. Då någon undrade varför han 
g rät svarade han: -  Det låter så vackert.

L undström  -  en  av flera orgelbyggare
N är Johan Lundström  fyllde tjugo å r i början av 
1860-talet var flera andra  orgelbyggare verksam m a 
i Västerbotten. Om Johan började bygga orglar i 20- 
årsålder är inte känt, därem ot några andra orgel
byggare som började med detta  hantverk  i tidig 
ålder. Petter Alm i B astu tjärn  (f 1858) började till
verka sin första piporgel nä r han  var nitton å r gam
mal. H an fortsatte a tt  livnära sig på orgelbyggen 
hela s itt liv. Och det blev hans enda sysselsättning.

Men eljest ä r det kännetecknande för flera av 
1800-talets orgelbyggare i Västerbotten, a tt  orgel

byggeriet inte var det enda yrke de behärskade. En 
del var bönder eller hantverkare. Eller båda delarna.

H antverkaren och bonden J  E Stenberg (1857- 
1948), kallad ”Jan -E rsa”, i Brokliden tillverkade 
piporglar, men av sam tiden var han m est känd som 
bössmed. En lodbössa -  den kostade 12-15 kronor -  
av hans hand var en tillgång tyckte folk. Vad de 
tyckte om hans piporglar vet jag  därem ot inte.

H ur lärde sig dessa hantverkare orgelbyggeriet? 
Om ”Jan-E rsa” berättas a tt  han  fick sina kunskaper 
av Johan  Granström  i Slipstenssjön. Var Granström  
grundläde sina kunskaper i orgelbygge saknar jag  
uppgifter om. Hade Granström  någon kontakt med 
Olof Carlsson (f 1834) eller brödratrion i Norsjö 
socken, nämligen Johan Andersson-Ask (f 1815), 
Olof Andersson-Alarm (f 1818), sam t Pehr Bjuhr (f 
1831) som alla blev orgelbyggare.

”Jan-E rsa” växte upp i Svanabränna och därifrån 
var det inte så långt till Slipstensjön. Johan G ran
ström  föddes 1838 och var n itton å r äldre än ”Jan- 
E rsa”. Denne blev nittioett å r gammal m edan Johan 
Granström  inte nådde sitt femtionde år. Och G ran
ström s död berodde på en orgel.

H an skulle transportera  en piporgel som han 
hade byggt till beställaren i Hjuken. Dit drog han 
piporgeln på en släde. Det var m itt i v intern och 
Granström  fick lunginflam mation vid den resan. 
H an gick bort 1887. Orgeln i Hjuken ham nade långt 
senare återigen i Slipstensjön. Där köptes den på 
auktion av sonsonen Ingvar Granström  och hans fru 
Adeli och de skänkte den till Skellefteå museum 
1979.

V etgirighet och  han tverksku nn and e
I Pausele, Lycksele fanns en orgelbyggare som var 
jäm nårig  med Johan Granström. Det var den tek 
niskt vetgirige Anders Olof Andersson (f 1838).

Johan Lundström  byggde e tt positiv u tan  ritning, 
men Anders Olof byggde en symaskin u tan  ritning! 
H an smidde alla detaljer själv till den och enligt vad 
som berä tta ts  om honom hade han inte ens sett en 
symaskin i verkligheten, u tan  bara  hört talas om a tt 
sym askiner existerade och sett en sådan på bild i en
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katalog. Ja, det kan väl inte ha blivit något för en 
sömmerska? Jodå, symaskinen användes av två 
byskräddare i närm are tjugo års tid. Den finns beva
rad i Hembygdsgillets sam lingar på Gam m platsen i 
Lycksele.

Anders Olof tillverkade också e tt positiv. Det 
gjorde också Johan Andersson-Ask i B jurträsk, Nor- 
sjö, liksom den ovan nämnde Lundström. Det m åste 
ha varit särskilt lockande med en ”självspelande” 
låda? Något typiskt för 1800-talsmänniskan?

N är jag tänker på Anders Olof Anderssons (1838- 
1890) livsöde är det ju  inte precis en bondekulturs 
seglivade traditioner som förs vidare generation ef
ter generation, u tan  det som jag  fäster mig vid är den 
brinnande nyfikenheten på tekniska nyheter som 
tycks ha upptagit honom.

T.v. A  O A ndersson byggde orgeln w id er 1880-talet. Den användes  
under m ånga å r i bönsalen. B jurträsk , Skellefteå, K lavia turen  s i t 
ter pä  sidan, 1969 skä n k tes den av Umberto Israelsson till H em - 
bygdsgillet i Lycksele. Orgelbyggarens ä ttlin g a r h ar bekostat res
taureringen som  utfördes av O lof A rnqvist. Foto: S te lla n  Wengelin, 
Västerbottens m useum .
N edan: A  O A nderssons sym a skin  i H em bygdsgillets sa m lin g a r i 
Lycksele. Foto: Skogsm useet, Lycksele.
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Orgelbyggarperioden

På flera håll i Västerbottens län h a r det funnits 
orgelbyggare både av harm onier (tramporglar) och 
hemmapiporglar, piporglar för bönhus såväl som 
kyrkorglar. Orgelbyggandet verkar ha få tt särskilt 
stor om fattning i m itten av 1800-talet och fram åt, 
den s.k. orgelbyggarperioden. Men det ha r funnits 
orgelbyggare i länet även före denna period.

Harm onier i hemmen har varit vanliga över hela 
länet och särskilt under 1800-talet tycks dessa ha 
varit lokalt byggda.

Med de uppgifter som för närvarande finns kan 
också sägas a tt  de s.k. hem m apiporglarna h a r haft 
en utbredning i stora delar av länet. Men de flesta 
uppgifter om hemm apiporglar -  som funnits eller 
fortfarande existerar -  har jag  från socknarna Nor- 
sjö, Malå, Lycksele, Stensele (Storuman), Degerfors 
(Vindeln), Nysätra, Lövånger, B urträsk  och Skel- 
lefte-området. Men också från Umeå socken och 
Asele finns e tt fåtal uppgifter om hemmapiporglar. 
M aterialet kan dock komma a tt  utökas.

Orgelbyggartraditionen börjar som hantverk 
med beställningsuppdrag. D etta gäller i hög grad för 
hemmapiporglar. Med tiden uppkommer u r denna 
tradition orgelbyggare som tillverkar orglar i större 
an tal sam t några orgelfabriker i länet.

Steget från a tt  tillverka e tt fåtal orglar till a tt 
seriebygga orglar var kanske inte så stort. H antverk 
fanns med i båda fallen.

Men även om en hantverkare kanske bara byggt 
en enda orgel för sitt eget bruk, eller byggt e tt m indre 
an tal orglar ä r  det viktigt för den to tala  bilden. 
M åhända är informationen om denna typ av byggare 
m era ofullständig än för de byggare som byggt i 
större antal, vilket kanske har haft större chans a tt 
leva kvar i folks m innen eller a tt  uppgifter om dessa 
ha r skrivits ned i något samm anhang.

Piporgel i Bureå hem bygdsgård. Byggare okänd. Foto: K rister 
H ägglund, Skellefteå  m useum .

Men byggare som tillverkat en eller e tt par styck
en orglar, h a r också haft betydelse för tillhandahål
landet av instrum ent för m usikintresserade. I och
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K vinna  (troligen lärarinna) spelar orgel i trakten  av Å näset. Foto i V ästerbottens m useum .

med a tt  hantverket varit u tm ärkande för bondesam
hället får inte dessa byggares betydelse underskat
tas.

O rgeln -  e tt populärt in strum ent
Särskilt in tressan t är frågan hu r in tresset för hem 
m apiporglar uppkom och fick växtkraft. Alla tänkte 
tydligen inte enbart på hästen, jak ten  och åkerbru
ket.

Orgeln torde ha varit bland de m est brukade 
instrum enten under åtm instone e tt århundrade. 
Orgeln var e tt folkligt instrum ent inte enbart för 
religiös m usik u tan  för annan m usikutövning också.

Varför blev orgeln så omhuldad? Varför blev inte 
pianot e tt vanligt instrum ent i hem, skolor, kyrkor?

Åtminstone två av de äldre orgelbyggarna i Väs
terbotten byggde också var s itt piano. Johan Anders- 
son-Ask i B jurträsk, Norsjö byggde e tt piano under 
1800-talet. Enligt de berättelser som finns kvar om 
honom skulle han  ha besökt e tt borgerligt hem i 
Skellefteå där det fanns e tt piano, och därefter bygg
de han ett själv. Jag  ha r inga uppgifter på andra 
pianon som han  skulle ha byggt. I Sveriges Handels
kalender från 1871-72 uppges Johan Anders son-Ask 
vara ”orgelbyggare, instrum entm akare; förfärdigar 
fortepianos o. positiver”. H är kan tilläggas a tt  ”As
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ken” också tillverkade klarinetter, m en a tt  han vida
re var känd som hantverkare på andra områden, 
hans klockor var uppskattade.

Orgelbyggare Lundström  i Amsele byggde också 
e tt piano. Den potentiella möjligheten till a tt  utveck
la pianobyggandet fanns alltså, m en någon om fatt
ning tycks det inte ha tagit. Både i hem, skolor och 
kyrkor är det tram porglar och piporglar som finner 
en hem vist tillsam m ans med bl.a. fiol, k larinett, 
cittra, g itarr och luta, dragspel och munspel.

Äldre orgelbyggare
Det fanns orgelbyggare i länet före ”orgelbyggarpe- 
rioden”. Det finns enstaka uppgifter om orgelbygga
re redan på 1700-talet. I Nordmaling fanns Paul 
Billberg, organist och klockare, som byggde orgeln i 
Umeå stads kyrka år 1740 och orgeln i Nordmalings 
kyrka år 1750.

Vidare kan näm nas den allsidige hantverkaren 
Anders M årtensson (f 1688) i B urträsk  socken som 
på 1700-talet tillverkade en liten orgel för eget bruk. 
Möjligen byggde han flera för försäljning eftersom 
han  saluförde andra hantverksprodukter, men där
om saknas uppgifter. Det senare ä r e tt mycket tidigt 
exempel på en lokalt tillverkad orgel för m usiceran
de utanför kyrkans sfär. Fanns det fler orgelbyggare 
på 1700-talet i länet?

Men i det närm ast uppblossande orgelbyggeriet 
under 1800-talet tycks några byggare från Norsjö, 
Lycksele och Vindeln ha varit bland de första. Det 
var Johan Andersson-Ask (”Asken”), Olof Anders- 
son-A larm  (”Ol-Annersa”) och Pehr Bjur. Det var 
vidare Olof Karlsson, Anders Olof Andersson, Johan 
Granström , Johan Vincent Lundström , Erik Klings- 
tedt, Nils Oskar Alm, Olov Rikard Alm, Per-Olof 
Finnberg, Anders Holm, Jan-E rik  Stenberg, Olle 
Gran och Petter Alm.

Alla dessa ä r födda före 1860 och tidiga orgelbyg
gare under ”orgelbyggarperioden”. Men det tillkom 
successivt orgelbyggare, födda efter 1860. Längre 
fram  i häfte t finns en förteckning över hittills kända 
orgelbyggare i länet.

Men bilden av de äldre orgelbyggarna behöver 
förmodligen kom pletteras. Om några personer har

jag  enbart ytliga uppgifter. H it hör J. Forsberg, 
Lycksele som år 1862 byggde en orgel till Sorsele 
kyrka. Födelseår saknas, men han  bör ha varit född 
på 1830-talet eller tidigare, om m an an ta r a tt  han 
byggde näm nda orgel tidigast vid 22-23 års ålder. 
Byggde han också andra orglar?

I N ysätra socken fanns en orgelbyggare som är 
känd för a tt  ha byggt kyrkorgeln i N ysätra kyrka år 
1856. Det var kantorn och orgelbyggaren Isak Dahl- 
qvist född i Bygdeå år 1804. Byggde han  andra 
kyrkorglar eller hemmapiporglar? Fanns det fler 
orgelbyggare under första hälften av 1800-talet?

Få uppgifter finns också om August Landström  
(1859-1936), Fällbäcken, Skellefteå. Enligt en upp
gift byggde han  åtm instone tre  piporglar.

E n  av P.O. F innbergs hyvlar. Foto i Skellefteå  m useum .



Orglar för olika ändamål
I artikeln beskrivs tre  olika typer av orglar: 

kyrkorgel 
hemmapiporgel 
harmonium -tramporgel
En kyrkorgel används som term en anger i 

kyrkan. Den är för det m esta en piporgel, och det 
är kanske ju st stora pipor vi oftast förknippar 
med en kyrkorgel. Men ljudet i en kyrkorgel kan 
också fram bringas med en m etalltunga i e tt m un
stycke. I vissa kapell och kyrkor, särskilt i frikyr
kor har dessutom harm onier använts istället för 
piporglar (piporglar ha r dock använts i en del 
bönhus).

I e tt stort antal västerbottniska hem byggdes 
det under andra hälften av 1800-talet och in på 
1900-talet (och senare i m indre omfattning) 
piporglar i hemmiljö. Dessa piporglar ä r i princip 
av samm a typ som äldre orglar i kyrkorna. En 
lämplig term  för a tt  urskilja platsen där de an 
vänts är hemmapiporgel. Det finns också andra 
skäl a tt  avgränsa dessa orglar som en särskild 
grupp, t.ex. utseendem ässigt kan de skilja sig; 
även användandet av träpipor i mycket stor u t
sträckning kan kanske skilja u t denna kategori.

Harmon ium  eller tramporgel får som generell 
term  beteckna de orglar med frisvävande m etall
tungor som blev vanliga under slutet av 1800- 
ta le t och som under 1900-talet ha r haft en omfat
tande utbredning för olika ändamål. Det finns 
också andra term er som ibland används för sam 
ma typ av orgel såsom kammarorgel eller skolor- 
gel.

Termen ”tram porgel” h a r under perioden från 
1800-talet och fram  till idag, mer och m er fått 
beteckna ju s t dessa orglar -  harm onierna (av 
olika slag). Men vi ska komma ihåg a tt  innan 
elektriska pum par introducerades var kyrkorg- 
larna och hem m apiporglarna också ”tram porg

la r”. Inom kyrkans domäner har det till och med 
förekommit en särskild yrkeskategori för detta  näm 
ligen ”orgeltram pare” eftersom till större orglar kun
de organisten inte själv sköta orgeltrampandet.

Hem mapiporglarna tram pades dock av den som 
spelade, även om det säkert krävde en vissa vana. 
Det är ungefär som a tt  vänja sig vid a tt  tram pa ett 
harmonium. Edit Boström (f. 1905), i Anäset berät-

O lo f A n d ersson-A lanns kyrkorgel i J ö rn sg a m la  kyrka. F o to:K ris
ter H ägglund, Skellefteå m useum .

10



ta r  a tt det var tung t a tt  tram pa n ä r hon i sin ungdom 
ville spela på den piporgel som fanns i hennes hem, 
m edan fadern spelade på den u tan  besvär. Denna 
hemmapiporgel, som är tillverkad av Johan G ran
ström, Slipstensjön, Vindeln, ä r dock ovanligt stor 
med 6 stämmor. N är så e tt harm onium  införskaffa
des till hem m et övergick Edit Boström helt till a tt 
spela på den. Boström berättar: N u går inte pipor

geln att spela på. Jag spelade på  den så länge det 
gick. Den var besvärlig a tt spela på. N är jag  var 
liten trampe jag  he jag  kunne och så skyndade jag  
mig att spela en stund, men luften höll så lite 
länge. Det fanns en mätsticka som kom ut när 
man trampade, man kunde trampa tills den där 
hade kom m it ut hel och hållen, och då kunde man  
spela en stund.

Piporgel i Norsjö hem bygdsgård. O känd  byggare. Foto: K rister  
H ägglund, Skellefteå  m useum .

H arm onium  i H o lm träsk  skola, Norsjö. O känd  byggare. Foto 
i Skellefteå  m useum .

11



Hemmapiporglarna

För flera orgelbyggare var säkerligen det ökande 
behovet av kyrkorglar en bidragande orsak till var
för de som hantverkare kunde slå sig på orgelbygge
ri. En annan och troligen viktigare orsak var hem 
m apiporglarnas utbredning.

Att äga en piporgel i sitt hem tycks i flera av 
länets socknar ha blivit något av e tt ”mode” under 
slu tet av 1800-talet.

N är m an vill beskriva den folkliga m usikens kul
turh istoria  och därm ed också m usiken utövad i hem 
men, bör också hem m apiporglarna beaktas. D etta 
gäller i särskild hög grad i Västerbotten.

Vi ska ge några exempel på hemmapiporglar. 
Följande ä r enbart e tt urval, det finns m ånga fler a tt 
redovisa.

En hem m apiporgel i B äverträsk
I Dag Edholms bok ”Orgelbyggare i Sverige 1600- 
1900” noteras några orgelbyggare från Västerbot
ten, men under exempel på orglar som dessa byggt 
noteras enbart kyrkorglar.

Bland annat finns Johan Andersson-Ask (f 1815) 
omnämnd, varvid hans byggen av ”hem orglar” om ta
las. Dock som enda kända bevarade orgel anges 
piporgeln i Lidens gamla kyrka.

Det in tressan ta  med denna orgel är dock a tt  den 
byggdes på beställning åt en bonde i Lycksele socken 
där den skulle passa in i en stor sal -  d.v.s. i finrum 
m et i huvudbyggnaden -  mellan fönster och mellan 
tak  och golv.

D etta var alltså en hemmapiporgel och inte av
sedd som kyrkorgel. Långt senare, under 1900-talet, 
och efter e tt flertal ägare ham nade den i Medelpad i 
Lidens m edeltidskyrka där den restaurerades av 
Grönlunds orgelbyggeri.

Orgelns pipm aterial ä r trä  och den har tre  stäm 
mor -  Gedacht 8', Flöjt 4' och Principal 2' -  plus e tt 
blindregister för symm etrins skull. Det är alltså vad

J o h a n  A ndersson-A sk, ”A sken ”, frå n  B jurträsk , Norsjö. Foto i 
Skellefteå m useum .

gäller an talet stäm m or en typisk hemmapiporgel 
som vanligen har 2-4 stämmor, dock finns en hem 
mapiporgel i Änäset, N ysätra socken med 6 stäm 
mor. Typiskt för hem m apiporglarna ä r också fot- 
tram porna. Meningen är a tt  den som spelar också 
tram par orgeln.

Piporgeln beställdes ursprungligen av bonden 
E rik Abraham  M atsson i Bäverträsk, Lycksele. Tro
ligen beställdes orgeln omkring 1850. Beställaren 
levde till hög ålder och berättade för senare genera
tioner i B äverträsk a tt  ”Asken” i Norsjö tillverkat 
orgeln. En liknande orgel ska ha beställts i Asele, 
men därom saknas ytterligare uppgifter.
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H är finns alltså en uppgift om en tidig beställ
ning av en piporgel till e tt hem.

Hade Johan Andersson-Ask byggt andra piporg
lar innan den i B äverträsk beställdes? Hade han 
byggt en hemmapiporgel för eget bruk? Man kan väl 
u tgå från a tt  E A M attsson i B äverträsk visste a tt 
”Asken” kunde bygga orglar, så det var troligen inte 
Anders son-Asks första orgelbygge.

Men även orgeln som församlingen köpte av Olof 
Andersson-Alarm (”Ol-Annersa”) till Norsjö kyrkas 
invigning 1850, verkar ha tillverkats av honom i 
annat syfte. Kyrkan verkar bestäm m a sig för inköp 
av denna orgel mycket nä ra  den tidpunkt den in sta l
leras. Man får räkna med en lång tillverkningstid, 
upp till e tt år, vilket innebär a tt  det ä r  troligt a tt  ”Ol- 
Annersa” hade e tt annat syfte med denna piporgel. 
Möjligen för användning i hans eget hem?

Men församlingen m åste ha vetat a tt  ”Ol-Anner
sa” kunde bygga orglar så han bör ha byggt någon 
eller några innan detta  kyrkorgelbygge, vilket ä r det 
tidigast kända. ”Ol-Annersa” bör alltså ha byggt 
åtm instone en hemmapiporgel innan kyrkorgeln till 
Norsjö kyrka levererades 1850.

H ur fick ”Ol-Annersa” hugskottet a tt  bygga org
lar? Byggde han först en piporgel å t sig själv för a tt 
han  skulle ha e tt fint instrum ent a tt  spela på? H an 
var en m usikkunnig person som t.ex. under bygget 
av kyrkorgeln i Jö rn  (se foto sid 10) också anlitades 
som ”uppsjungare”, d.v.s. ledde psalmsången.

Hade bonden M atsson i Bäverträsk, Lycksele 
först se tt en piporgel hos Johan Andersson eller hos 
Olof Andersson i B jurträsk, Norsjö, innan han be
ställde sin egen? Var fick han i annat fall idén till a tt 
skaffa en hemmapiporgel?

Tre piporglar i L ångträsk
I sin hemby B astu tjärn  i Norsjö byggde Petter Alm 
(1858-1917) två piporglar åren 1878 och 1879. D etta 
var starten  för honom av en rad byggen av hem m a
piporglar. H an etablerade sig i unga år som orgel
byggare och fortsatte med det på heltid. På flera håll 
fick han uppdrag a tt bygga orglar.

I Långträsk, Norsjö fanns tre  hemm apiporglar 
inom byn, troligen var alla tre  byggda av orgelbygga-

Askorgel i L id en s kyrka, M edelpad, U rsprungligen bestä lld  av en 
bonde i Bäverträsk, Lycksele. Foto i Skellefteå  m useum .

ren  Petter Alm. En piporgel fanns hos Norbergs. En 
annan  piporgel fanns hos Hällgrens. Petter Alms 
faster Karolina var gift med Ander Hällgren och här 
byggde Petter Alm upp en hemmapiporgel. Denna 
piporgel (som enligt en uppgift liknade den piporgel 
som finns hos Björks i B astutjärn, också den byggd 
av Petter Alm) såldes långt senare under 1900-talet
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Petter A lm . Foton i Skellefteå  m useum .

och försvann från byn. Aven den hos Norbergs sål
des. Den tredje hemmapiporgeln som funnits i Lång
träsk  finns kvar i Djupliden, Skråm träsk (Skellef
teå) hos Sonja Johansson. Den stod ursprungligen i 
hennes barndom shem  i Långträsk. Sonja Johansson 
ger oss följande uppgifter om orgeln:

-  Våt' piporgel och den hos Hällgrens var ungefär 
lika stora, medan den hos Norberg var större och 
mera ”utstyrd”.

-  H ur stor by var Långträsk ?
-  Det var åtta grannar i m in barndom.
-  Fanns det orgelharmonier byn ?
-  Jag kommer inte ihåg någon i min barndom. 

Men sedan den (piporgeln) hos morfars (Erik Nor
berg) såldes, köpte de ett harmonium. Jag hade två 
farbröder som spelade fiol. Mina mostrar och mor

. i

Petter A lm s piporgel i Långträsk, Norsjö. E rik  N orberg spelar.

bröder spelade orgel. Det var ganska många i byn 
som spelade orgel. Min morfar var klockare i B astu
träsk; han spelade på högmässan.

-  Vad spelade man på bröllop ?
-  Då var det mest fiol. En från Myrberg, Lars 

Lindgren spelade på bröllop. Jag m inns ett bröllop i 
Långträsk. Då var jag  kanske fem år gammal. Där 
var det bara fiol; det var Lars Lindgren och en till. Då 
dansades kadrilj. Bröllopet hölls hos Hällgrens och 
dansen var i sommarstugan. Piporgeln som fanns 
där, stod i storböninga.

-  Dom som skaffade piporgel, var de särskilt väl
bärgade?

-  Svårt a tt säga, kanske var orgelinnehavarna 
något mer välbärgade än övriga. Men största hem 
manet hade Lindbloms och de hade ingen orgel.
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P etter A lm -orgel i D jupliden, S kråm träsk , 
Skellefteå. Ägare: Sonja  Johansson.
L illa  bilden visar orgelns innandöm e  
bakom blindpiporna. Foton: K rister Hägg- 
lund , Skellefteå m useum .
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Piporgel byggd av Petter A lm . S tå r  i D ahlbergsgården i B a s tu 
tjärn, Norsjö. D etta  ä r  A lm s  andra  orgelbygge. Foto: K rister Hägg- 
lund, Skellefteå  m useum .

P ip orgeln  i K yrkberg, Storum an
I Kyrkberg, Storum an fick Valfrid Jacobsson (f 1876) 
och M aria Persdotter (f 1885) en piporgel i bröllops
present vid gifterm ålet 1906 av Valfrids föräldrar. 
Sonen Alfon Valfridsson berättar:

-  Pappa (Valfrid Jacobsson) spelade koraler och 
psalmer. Det var samm ankom ster mest inom EFS. 
Orgelns höjd är cirka en meter. Den är i gott skick,

H a rm o n iu m  byggt av Petter A lm . F in n s n u iA rn b erg , Norsjö ,m en  
byggdes ursprungligen i B astu tjä rn . D etta  lä r vara A lm s  första  
orgelbygge.
Foto: K rister H ägglund, Skellefteå  m useum .

spelbar. Ursprungsfärgen finns kvar. Den är brun- 
betsad, rätt mörk.

Piporgeln stå r fortfarande kvar i sam m a hem i 
Kyrkberg. Den uppges vara byggd av Anders Olof 
Andersson (1838-1890), Pausele, Storuman. I så fall 
köptes den inte direkt från byggaren, eftersom denne 
avled å r 1890.
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N ågra Stenbergsorglar
Johan E rik Stenberg (1857-1948), Krokliden, Vin- 
deln byggde piporglar på beställning. Mest känd var 
Jan-E rsa som han  kallades dock för sina lodbössor. I 
Umsjöliden, Vindeln finns en piporgel byggd av 
Stenberg hos Alex Lundm ark. D etta är en av de 
hemm apiporglar som Lundm ark känner till i tra k 
ten.

Det fanns också en hemmapiporgel i Brokliden 
och en annan  i Broknäs (ej uppgift om byggaren). 
Vidare fanns två piporglar i S torsävarträsk  som var 
byggda av Stenberg.

Om Stenbergs piporgel b e rä tta r Lundmark:
-M in farfar lät göra den på 1890-talet, han be

ställde den av Stenberg.
(Farfadern var Jonas Lundm ark d.ä. (1849- 

1920), Mårtsbränna.)
-  Varför ville farfar ha en piporgel? Det var nog 

lite av status, och sedan så hade det inte kom m it 
harmonier, och vid by agudstjänsten var det fin t att 
ha en sådan orgel.

-  J  E  Stenberg var fattig men duktig. Han var 
också smed, gjorde lodbössor.

-  H ur mycket fick farfar betala för piporgeln?
-  Pappa berättade att det kostade 100 riksdaler, 

virket fick farfar dessutom lägga ut. Det var ett riktig  
vinterarbete att bygga piporgeln. Denna hade tre 
stämmor. Den som försvann i Storsävarträsk hade 
fyra stämmor. Den som fanns hos Roland Johansson 
har också tre stämmor.

-  Spelade din farfar orgel?
Jonas Lundm ark, som beställde piporgeln, spela

de aldrig själv. Men Jonas Lundm ark d.y. (1882- 
1944) spelade. Kanske var det för sonen han skaffade 
orgeln.

-  August Lundström  och Aström i Storsävar
träsk, som beställde piporglar av J  E  Stenberg, hade 
det gott ställt.

- J a g  tror att i slutet av 1800-talet kom harmonier 
(kammarorglar) i ropet i dessa trakter. Pappa (bosatt 
i Umsjöliden) köpte ett harmonium 1903, som var 
tillverkat 1903 av Osten & Almqvist. Det var bland de 
första harmonierna i trakten. Den såldes vid en auk
tion efter pappa.

- 1 Slipstenssjön fanns en Granström som gjorde 
piporglar. Han var duktig. Han gjorde pipor med 
tungstämmor. Jag har hört berättas -  det var pappa 
som talade om detta -  a tt J  E  Stenberg lärt sig hos 
Granström.

N är J  E Stenbergs son G unnar Stenberg (f 1915) 
föddes fanns redan en hemmapiporgel i hemm et 
byggt av fadern. Jan-E rsa byggde flera orglar men 
hur m ånga vet G unnar Stenberg inte.

Sonen G unnar näm ner förutom de ovan omtalade 
en hemmapiporgel i Ekträsk. Vidare fanns det en

Piporgel i Ä näset, byggd av G ranström , Slipstensjön . Foto i V äs
terbottens m useum .
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piporgel i Norrby hos en bror till ”Jan-E rsa”. E tt 
harm onium  byggt av J  E Stenberg finns i Sävar 
uppger G unnar som tro r a tt  det var det enda harm o
nium  fadern byggde. En piporgel av hans hand finns 
möjligen kvar i Vindeln. G unnar Stenberg berättar:

-  Johan Erik Stenberg sysslade med lite av varje. 
Han spelade både fiol och orgel. Han spelade för sitt 
nöjes skull.

-  Det var träpipor till orglarna, han gjorde allt 
själv. Han gjorde nog orglarna hemma och flyttade  
dem d it de var beställda.

-  Piporgeln hemma var ”mera ljusm ålad” med 
blindpipor, som var bronserade.

En skrotad  hem m apiporgel
En piporgel fanns i Karl Sundbergs (f 1913) barn 
domshem i Häggnäs (Högliden), Vindeln. Vem som 
byggde den h a r jag  ingen uppgift om. Karl Sundberg 
berättar:

-  Piporgeln är skrotad. Den blev läm nad i Högli
den. Göran Sundberg bor på samm a ställe men i ett 
nytt hus, det gamla är riven. Gården blev öde 1942 då 
jag  flyttade till Öster-Jörn. Det var ett enstakaställe.

-  Det var dåligt lås till huset så en del barn kom  
sig in och tog pipor från orgeln. Därför monterade 
m in bror Per ned orgeln till slut, men den sattes 
aldrig upp igen, utan slängdes.

-  Vad ja g  m inns var piporgelns ungefärliga mått: 
höjd 170-180 cm, bredden var alla gånger 150 cm. 
Det fanns tre koppel, två piprader för varje koppel. 
Den var målad i ljus ek, men möjligen hade pappa 
hade m ålat om den.

-  Vi var åtta syskon. A lla barnen spelade på den, 
utom Efraim. M amma spelade inte. Pappa kunde 
spela en psalm  på den. Pappa spelade däremot fiol 
och gitarr. Och han stämde orgeln då och då. Han 
gjorde också nya trampor till den. Ursprungligen 
fanns enbart en trampa på ena sidan, men pappa  
gjorde två trampor, så man kunde trampa den som en 
vanlig tramporgel. Pappa (Jacob) gjorde också flera 
nya pipor till orgeln. De grövsta piporna var liggan
de.

-P appa hade bytt till sig orgeln mot ett jaktgevär. 
Han gjorde d it nya trampor.

-  Varför bytte din pappa till sig orgel?
-  Jag vet inte varför han bytte till sig orgeln. 

Orgeln användes för eget bruk. Vi bodde på en ensta- 
kagård,

B yabön och  hem m apiporglar
Piporgeln som nu stå r i B urträsk  hembygdsgård 
fanns ursprungligen i Ljusvattnet, Burträsk. Den 
byggdes av Erik Klingstedt (1846-1937), Medle, 
Skellefteå (ursprungligen från Norsjö socken) som 
byggde både harm onier och piporglar. Linnea Vik
lund (f 1912), Ljusvattnet, B urträsk  berättar:

-Piporgeln användes bl.a. till byabön. M an hade 
tre helger vardera. Turen gick runt byn och eftersom 
Ljusvattnet var en stor by fick man igen uppgiften 
kanske vart tredje år.

-Bönen på skolan på den tiden var ej byabön. Där 
var t.ex. ”läsmästare” fader Lindahl.

-  Johan Vidmark brukade spela hos oss; innan  
var det Josef Nyström. N är det var byabön bjöds 
deltagarna på kaffe och en ”bönskiva” (skiva av vete
bröd).

D etta var en av de tre  äldre piporglarna som 
funnits i Ljusvattnet. De två andra finns kvar i byn. 
Elof Lundm ark (f 1915) b e rä tta r också om hur pipor
geln i deras hem använts vid bland annat byabön och 
andakt (om denna piporgel, se också sid 20 i avsnit
te t ”Orgeln i spelm ansm usiken”):

-J a , ja g  har ju  spelat på den. Jag m inns att pappa  
spelade på den. Han spelade på byabön. Och en som  
hette Johan Janscha, han sjöng så det hördes kring- 
om heli Ljusvattnet. Pappa for och spelade på bya
bön också i andra gårdar. Men hemma, då det inte 
var något sådant, då spelade han på orgeln och
m am m a läste ur Betraktelsen.----

Vi hade byabön varenda söndag, Ve dagar på  
varje gård, tre helger i följd. Då var det ”kara-sia och 
kweinn-sia”. Sedan flyttade de till nästa gård. Det 
dröjde länge innan byabönen kom tillbaka till sam 
ma gård, man gick nästan man ur huse.
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Piporgel byggd av E rik  Kling- 
stedt. S tå r  i B urträ sk  hem bygds
gård. Foto: K rister H ägglund,
Skellefteå m useum .
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Orgeln i spelmans

A ndligt och  profant
A tt tram porgeln varit e tt vanligt instrum ent i bön
hus och skolor är allm änt känt. Det är i fram förallt 
den andliga m usiktraditionen som orgeln haft sin 
kanske m est om fattande användning. I hemmen 
blev också orgelharm onier vanliga. Man kan gott 
säga a tt  i Västerbotten h a r mycket av musiklivet 
k retsa t -  under en viss tidsperiod — kring orgeln.

Gränsen mellan utövandet av folkmusik och reli
giös musik/andlig m usik är inte skarp, och m an kan 
fråga sig om m an inte kan se dessa som två delar av 
den folkliga musiken. De kanske ofta går skilda 
vägar men möts också ofta. I hemmen h ar båda 
m usiktyperna använts.

Men spelm än på tramporgel? Javisst, h a r det 
funnits. Orgelns användning inom det vi kallar folk
musik, ä r dock en rä tt  okänd företeelse, men under 
den tid orgeln ha r varit särskilt omhuldad i V äster
botten, ha r den också använts av spelm än vid bröllop 
och dans. H är ska jag  ge några sådana exempel.

Två evangelister hos N ils  Landsted t, R enholm en , Skellefteå. Foto 
i Västerbottens m useum .

Spelm ännen  bar orgeln  m ellan  byarna
I fiolspelmannen Hagbard Nordenstam s (1896- 
1981) hem i Norrbäck, Lycksele spelades både andlig 
och världslig musik. Fadern Valfrid spelade båda 
typerna av m usik på orgeln, medan modern Eva 
enbart höll sig till andlig m usik på orgeln. Spelmans- 
m usik på fiol kom binerat med orgel förekom. Så t.ex. 
spelade Valfrid Nordenstam  orgel tillsam m ans med 
fiolspelmannen Knaft-Jonke (1858-1904) som ibland 
besökte hemmet. (S latta fra W ästerbottn, Karlsson, 
K G A och Burm an, S. 1987)

Orgelns användning till dans och spelm ansm usik 
var inte ovanlig i byn Norrbäck. Den lilla orgel som 
finns kvar i H arald Holmbergs hem i Norrbäck har 
ny ttjats flitigt på danser och bjudningsbaler. Det är 
”den gamla orgeln” i hemm et och den är från 1800- 
talet. Vem som har byggt den är ovisst. Den har inga 
fabrikationsm ärken. Den är m indre än hemmets 
”nyare” orgel, som byggts av O F Karlsson & Son i 
Lugnet, Lycksele. Den gamla orgeln h a r glas på 
tangenterna och är försedd med en pedal. Spelm än
nen från Norrbäck tog med sig orgeln nä r de var 
tingade a tt  spela. Var det en tillställning i P au träsk  
blev det en lång väg på 12-13 km a tt  frakta den. Och 
de bar orgeln sommartid. H arald Holmberg berättar:

-  Det var en viss trafik härimellan. De spelmän 
som bar orgeln var nog Johan Olov Holmberg och 
Valfrid Nordenstam, och kanske någon fler.

-D å  man for till Pauträsk gick man Björkåsvägen 
till Vallbacken vid Pauträsket där man gjorde upp 
eld. Då man såg detta från andra sidan sjön rodde 
man över och hämtade dem.

-  Pauträsk var större by än Norrbäck och med 
byar runt om var det rätt mycket ungdom där, och 
därför fanns det väl efterfrågan av spelmän. De var 
välkomna till danstillställningar och andra sam 
mankomster.
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O rgelns baksida  m ed  bälgen synlig. Orgelbyggaren okänd.Den g am la  orgeln i N orrbäck, Lycksele. Spe lm ännen  bar den 
m ellan  byarna.

-  For man vintertid fanns s.k. vintervägar och då 
kunde man förstås åka med häst och frakta orgeln på  
släde.

-  H ur vitt om for spelmännen från Norrbäck och 
spelade?

-  Förutom i byn var det till Alsberg, Risträsk, 
Pauträsk och möjligen Vinliden, Bjurträsk och Katt- 
isavan.

Holmberg uppger a tt  i 4 av 7 gårdar i Norrbäck 
fanns det orglar, i en gård fanns det två, så det gör 
inalles fem orglar i byn. U nder en period från senare 
delen av 1800-talet -  n ä r den ”lilla orgeln” kom till 
byn finns ingen uppgift om -  till m itten av 1900- 
talet, spelade orgeln en viktig roll i byns musikliv.

Instrum ent i B jurträsk år 1931
I Norrbäck, Lycksele fanns rä tt  m ånga orglar i för
hållande till an talet gårdar. D etta kan jäm föras med 
förhållandet i B jurträsk, Norsjö år 1931 då E. G. 
Lundberg gjorde en inventering av byns musikin-

H a rm o n iu m  byggt av O F  K arlsson & Son  i Lugnet, Lycksele. 
A lla  foton: S te lla n  W engelin, V ästerbottens m useum .
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strum ent i de 23 hushåll som då fanns i B jurträsk. 
H är ser m an a tt  orgeln ä r  e tt viktigt instrum ent.

Sam m anlagt fanns det 14 orglar (harmonier), 12 
fioler, å tta  g itarrer, tre  cittror, två pianon, en flöjt 
och e tt dragspel. En av dessa 14 orglar fanns i 
skolan, vilket betyder a tt  av 23 hushåll hade 13 en 
orgel. Dessutom fanns en piporgel (byggd av Olof 
Andersson) i byn.

Hos Frans Burvall fanns sex instrum ent: orgel, 
fiol, cittra, gitarr, flöjt och e tt dragspel. Fyra hushåll 
saknade instrum ent. Ar 1931 fanns alltså 42 in stru 
m ent fördelat på 19 av byns 23 hushåll och en skola. 
I inventeringen tas också grammofoner och radioap
para ter med. Dessa var 11 respektive 8 stycken.

H är kan m an se a tt orgel och fiol i näm nd ordning 
ä r de populäraste instrum enten. Vanligt ä r också 
g itarrer (8) och några cittror finns (3). Notabelt ä r a tt 
enbart e tt dragspel finns upptecknat.

I byn fanns två kända orgelbyggare under 1800- 
ta le t -  Olof Andersson-Alarm och Johan Andersson- 
Ask. En piporgel byggd av Olof Andersson finns 
noterad. Johan Andersson tillverkade dock också 
k larinetter, vilket ä r e tt instrum ent som jag  saknar 
i inventeringen. Det finns flera exempel på k larinett
spelmän i Västerbotten. Kanske fanns det ingen som 
spelade klarinett i byn vid inventeringstillfället. 
M unspel saknas också. Det kan möjligen bero på a tt 
det inte ”räknades” bland de ”rik tiga” instrum enten. 
Om inte, ä r det m ärkligt a tt  det inte skulle ha 
funnits något m unspel i byn.

O rgelspelm an ih jä lslagen  av häst
I Lycksele socken berättas om spelm annen August 
Eriksson (1835-1876) från  byn Hedlunda, som kan
ske blivit särskilt ihågkommen därför a tt  han blev 
ihjälslagen av sin häst på vägen hem från en bröl- 
lopsspelning i Lillsele (Vindelns kommun). Hans 
instrum ent var orgel.

David Granberg (f 1914), Lycksele berättar: -  Dm 
vet de här småorglarna tog de med sig på släde 
ibland. Jag har hört talas om detta; min far har talat 
om att det gick till så ib la n d .----

-H a r  du fler berättelser om spelm än?

-  Ja, jag  vet a tt August Broman i Ytterbo; som 
lillpojk, föräldrarna tog lillgrabben med sig till L ill
sele och där blev han som skulle vara spelman alltför 
berusad, så då fick lillgrabben spela istället för ho
nom den dansm usik som behövdes.

-  Vad spelade han för instrum ent?
-  Orgel. Han spelade när han var hit. Han var bra 

på att spela på orgel.
-  Då spelade han dansmusik. Då spelade han 

schottis, vals och sådant på orgeln?
-  Jaha.
-  Men hade de ingen fiol till ?
-  Nej, men jag  hörde ju  också exempelvis Albert 

Lindgren i Hedlunda och grannen Einar Jonsson, en 
utav dom spelade orgel och den andra spelade fiol. 
Det var dansmusik. Albert på fiol och E inar på orgel.

Däm  slo  ättä
M ånga gånger verkar dock orgeln i första hand ha 
använts som ackom panjem angsinstrum ent. I Asele 
socken b e rä tta r Bernhard W estman hur orgeln an
vändes för a tt  ”slå efter”, d.v.s. ackompanjera : -  Då 
jag  var liten, då dansade de här i byn. De hade en 
”bana” d it de fraktade orgeln. De spelade fiol och 
kompade på orgeln. A tt ackompanjera kallades ”däm  
slo ä ttä”. Om man frågade fiolspelmannen ”Ska du 
komma och spela ?” kunde han svara ”Nog kan jag  väl 
komma och spela bara du kom å sia ättä (och slå 
efter).

I Bernhard W estm ans barndom fanns en hästget- 
are som hette  Karl Jonsson-M attson. H an bar sin 
orgel till sin arbetskoja på Skarpsjöberget. Där geta- 
de han hästa r från byarna Insjö, Torvsjö, Näversjö- 
berg, Yxsjö, Tallberg. En sommar hade han så 
m ånga som 70 hästa r a tt  ta  hand om ”på skogen”. 
Karl spelade också gitarr. Orgeln bar han till arbets- 
kojan på ryggen fasthållen med läderrem m ar, med 
fäshlen som m an sa. Orgeln var inte stor, kanske 
hade den två oktaver.

Det finns flera exempel i Västerbotten på kombi
nationen fiol och orgel i spelmansmusik. E tt exempel 
häm tar vi från Vilhelmina socken, där m akarna Elsa 
och Sören Danielsson (1904-1975) i Bäsksele spelade
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tillsam m ans på tram porgel och fiol. E lsa spelade på 
en orgel som Johan Lundberg (1868-1953) i Latik- 
berg hade byggt. De spelade spelm ansm usik på dan
ser och fester, m estadels i byn. Ibland kunde det 
också bli på något bröllop.

En annan  instrum entkom bination, nämligen 
dragspel och orgel, om talar Elof Karlsson (f 1912), 
K asam ark, Umeå :

- 1Kasamark fanns i början a v seklet spelmannen  
Ludvig Sjöström som spelade orgel och ofta tillsam 
man med Albin Boström på dragspel. De spelade till 
dans i byn eller på dansbanan i Bösta, grannbyn. 
Frun till Ludvig Sjöström var lärarinna och vid ett 
tillfälle hade de lånat skolorgeln och läm nat den ute 
och då kom regn och den vart förstörd.

Det byggdes en dansbana i Kasamark mellan 
1925 och 1930, men där spelade Ludvig inte, så det 
här var före 1925.

-  Ludvig spelade också tramporgel ensam till 
dans; han spelade också på bönemöten. Han spelade 
alltid på gehör.

D ans och  bröllop  till m usik  av  
hem m apiporglar
Det finns också exempel på a tt  hem m apiporglarna 
h a r använts för dansm usik och bröllop.

I Slipstensjön, Vindeln fanns en hemmapiporgel 
hos Anders Granström, byggd av Johan Granström  
(1838-1887). Orgeln förlorades dock när huset brann 
1934. Men h är samlades ibland ungdom arna till 
dans. Birgit Granström , Slipstensjön berättar: 

Ungdomarna i byn hade dans i stugan där pipor
geln fanns. Anders Granström spelade på piporgeln. 
Det var dansmusik. Det här var på 20-talet och in på  
30-talet. Anders Granström rådde om huset och m ar
ken där stugan stod. Anders Granström spelade ock
så fiol.

Ovan: O lo f H ja lm a r B ergkvist och L innea  L in d h  (gift Bergkvist) 
och Viola L in d h  m usicerar i Degerbyn. Foto i Skellefteå  m useum .

N edan: Syrena  L in d h o lm  i Degerbyn. Skellefteå, spelar för m aken, 
m jölnare Iva r  L indho lm , och e tt barn i hem m et in till Lejonström s  
kvarn. Foto i Skellefteå  m useum .
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I L jusvattnet, B urträsk  finns en bevarad piporgel 
hos Elof Lundm ark. Den användes t.ex. vid andakter 
i hemm et och vid byabön, men också någon gång vid 
bröllop:

-  Spelade din pappa enbart psalm er och religiös 
m usik?

-  Ja, jag  vet inte. Nog är det spelat annat på den 
också. Då m am m a gifte om sig 1925 var det bröllop 
här med dans och då spelade man på piporgeln.

-  Var det någon fiolist också?
-  Det var flera som spelade. Kwarnsjwi-Helmer 

(1885-1947) spelade tror jag. Det var bröllopet han 
var med på. Då spelade någon på piporgeln.

-  Din pappa spelade han någon dansm usik ?

-D e t gjorde han väl säkert, han spelade ju  nästan  
vad som helst på gehör eller efter noter.

I Anäset, N ysätra socken b e rä tta r Edit Boström (f 
1905) också om hur hemmapiporgeln (tillverkad av 
Johan Granström , Slipstensjön, Vindeln) kunde an
vändas vid bröllop:

-  De hade också bröllop där, rumm et var stort. 
M in pappa spelade på bröllop. Det var dansmusik, 
men han spelade också när prästen var där. Han 
spelade jäm t, t.ex. då det var logemöte. Det var ingen 
annan som kunde spela. Han spelade allt möjligt. 
Han spelade fiol och han var med i Anäsets blåsorkes- 
ter. Han spelade gitarr, cittra och dragspel prövade 
han också på.

D ans till p iporgelns toner i Ä näset-trakten . Foto i V ästerbottens m useum .
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Uppsjungare i kyrkan

U ppsjungare och  k lockare
Klockaren i församlingen hade inte så mycket a tt 
göra med klockringningen som m an av nam net a tt 
döma skulle kunna tro, u tan  var s ta rk t knuten till de 
m usikaliska inslag som förväntades i kyrkans sam 
mankom ster. Det krävdes av honom e tt m usikaliskt 
kunnande. H an skulle var en god sångare.

Vid utövandet av m usik i kyrkan tänker m an 
num era i första hand på psalm sång och orgelmusik. 
Psalm sång ha r alltid varit viktigt i kyrkorna men 
orgelns viktiga funktion i kyrkorna syns ha tillkom
m it successivt. Vid 1800-talets ingång saknade m er
parten  av kyrkorna i Västerbotten orgel. D etta var 
det vanliga m önstret på landsbygden i Sverige vid 
den h ä r tiden och Västerbotten hade i jämförelse 
med andra delar av landet inte få orglar.

Men u tan  orgelns brus, hu r gick det då med 
psalmsången? En uppsjungare fick då hjälpa upp 
församlingens sång. Om uppsjungare alltid var sam 
me person som klockare vet jag  ännu inte, men i 
följande exempel från Norsjö socken, var det så.

Norsjö församling tillhör de ”yngre” i länet. F rån  
1811 utgjorde Norsjö egen församling. Olof Persson 
(1765-1854) i Storliden, Norsjö socken valdes till 
församlingens förste klockare eller uppsjungare som 
det hette. Det fanns ingen orgel i kyrkan vid den här 
tiden. H an efterträddes av sin egen son Carl Johan 
Lidén som flyttade till kyrkbyn 1850.

Ar 1850 invigdes också den nya kyrkan i Norsjö 
och församlingen passade sam tidigt på a tt  införskaf
fa en orgel. Det blev en orgel tillverkad av en av 
socknens egna förmågor, nämligen Olof Andersson i 
B jurträsk, ”Ol-Annersa”. Denne fick efter detta  flera 
uppdrag a tt  bygga kyrkorglar. N är han byggde or
geln till Jörns kyrka fick han  också uppdraget a tt 
tjäna  som uppsjungare i kyrkan under tiden orgel
bygget pågick.

Klockaren Carl Johan dog 1878 och klockartjäns- 
ten  gick då till hans son Carl Otto Lidén som inne
hade tjänsten  i 55 år. Men snart rör vi oss redan med 
en ny term  — kantor — för n ä r Carl Otto Lidéns 
brorson E rnst Lidén fick tjänsten l934 , tog han över 
”kantorstj änsten”.

Och nu sågs organistfunktionen som en självklar 
del i denna tjänst. E tt frågetecken å te rs tå r för a tt 
göra utvecklingen av den gamla klockartjänsten tyd
lig, nämligen om Carl Johan också var tvungen a tt 
behärska orgelspelandet på den nya orgeln som allt
så installerades år 1850. För hans fader var sångrös
ten  det viktiga för a tt  understödja församlingssång- 
en, men för Carl Johan fanns också orgel a tt  tillgå.

F rånsett a tt  tjänsten  h a r ”gått i arv” inom samm a 
släkt, visar detta  något in tressant, näm ligen hur 
positionen som ”uppsjungare” -  under en tid då inte 
orgel fanns i kyrkan -  utvecklas till en tjänst som 
organist. Det m usikaliska utövandet i kyrkan har 
under samm a tid  knutits m er och m er till orgeln. 
Tidigare var sången u tan  ackompanjemang det hu
vudsakliga m usikutövandet.

Utvecklingen vad gäller funktionerna klockare- 
uppsjungare-organist torde dock inte i alla kyrkor ha 
gå tt så rätlinjigt som exemplet ovan tycks visa.

I B urträsk  kyrka fanns redan på 1700-talet en 
orgel och jäm sides med klockarebefattningen anges 
också a tt  det fanns en organist.

På 1800-talet b rann kyrkan och ersattes med en 
ny varvid den gamla orgeln, som inte blev lågornas 
rov, såldes. En insam ling gjordes för a tt  införskaffa 
en ny orgel, men bidragen var för små. Genom a tt  slå 
ihop klockare- och organistbefattningarna och sam 
tidigt anställa  en vikarie för halva lönen, lyckades 
m an skrapa ihop återstående medel.

En ny orgel sattes in 1840. Den byggdes inte av en 
lokal orgelbyggare u tan  av P Z Strand, Stockholm.
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Denne var då den ledande kyrkorgelbyggaren i 
Sverige. Orgeln hade 7 stämmor. Den vanliga storle
ken på hem m apiporglarna under andra hälften av 
1800-talet, var oftast 3-4 stämmor, ibland upp till 6 
stäm m or (som t.ex. hemmapiporgeln i Skalet, Anä
set).

Men förmodligen var uppsjungarens roll inte u r 
världen för a tt  den nya orgeln med 7 stäm m or sattes 
in. I B urträsk  församling valdes 1847 nämligen 
Fromhold Lundholm till klockare och han blev känd 
för sin sångförmåga. H an innehade sin befattning i 
över 50 år och det berä ttas a tt n ä r han ledde psalm 
sången från a ltarläk taren  gjorde han det med så 
s tark  sångröst a tt  orgeln överröstades.

Oftast verkar klockaren -  liksom Lundholm -  
också ha varit en god sångare och kunnat fylla en 
uppsjungare-funktion. Så har dock inte alltid varit 
fallet. I Skellefteå tillträdde Michael Ström tjänsten  
som klockare och skollärare under 1830-talet. Ström 
var dock inte känd för a tt  vara en god sångare, u tan  
under psalm sången fick han hjälp av sin fru som sa tt 
vid hans sida.

O ppsjångara i frikyrkor
Men även i frikyrkor tycks term en uppsjungare ha 
använts. Det finns e tt exempel från Klemensnäs där 
det byggdes en lokal för bönesam m ankom ster i slu
te t av 1800-talet -  ”Bönhuset”. En piporgel -  byggd 
av Erik Klingstedt, Medle -  inköptes år 1894. Men 
innan den första orgeln inköptes, hu r sköttes sången 
då?

I en byabok för byarna Furunäs och Klemensnäs 
heter det: ”De m usikaliska inslagen hade tidigt sin 
givna plats bland de troendes skara. Till en början 
hade m an inte någon orgel eller några instrum ent. 
Därför placerade m an alltid främ st i lokalen s.k. 
försångare, på vår dialekt oppsjångara. Dessa, eller 
om det var någon enskild person, tog upp sången och 
ledde således den gemensamma sången.”

H är stöter vi på term en uppsjungare i e tt frikyrk
ligt sam m anhang, men funktionen är densam m a 
som inom statskyrkan.
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Kyrkor och

Inom statskyrkans församlingar i Västerbottens län 
h a r det under 1900-talet byggts flera kyrkor och 
kapell än från senmedeltiden och fram  till å r  1900 
sam m antaget.

Fram  till å r  1900 byggdes sam m anlagt e tt 70-tal 
kyrkor/kapell, varav m ånga var nybyggnader på 
samm a ställe som tidigare kyrkor. Perioden 1900- 
1990 utgjorde nybyggnationen 107 stycken inklusive 
stadsdelskyrkor och landsbygdskapell. (Bebyggelse- 
historisk tidskrift, n r  22, 1991.)

Lägger m an till detta  kapell och kyrkor inom 
frikyrkoförsam lingarna kan 1900-talet i ännu högre 
grad ses som en mycket expansiv period av kyrko- 
byggnation. Perioden kan kanske sägas inledas un 
der andra delen eller omkring m itten av 1800-talet.

Detta, tillsam m ans med det faktum  a tt  orgeln 
befäst sin position i kyrkan och blivit närm ast ”ett 
m åste” för varje kyrka, gör a tt  det fram förallt under 
1900-talet funnits och finns en m arknad för orgel
byggare.

A ntalet lokalt byggda kyrkorglar i länet under 
perioden 1850-1900 var litet. Jag  känner till 13 
stycken. Denna siffra kanske är underskattad. Dess
utom hade några orgelbyggare uppdrag även i Norr
botten. Till detta  kommer piporglar byggda för bön
hus, men där saknas för närvarande uppgifter.

U nder tidigare århundraden var an ta le t kyrkorg
lar inte så stort. Med den information som hittills 
insam lats ser utvecklingen u t så här:
1600-talet 2 st.

(Skellefteå lfs, Umeå lfs)
1700-talet 5 st. tillkom (s:a 7)

(Skellefteå lfs, Lövånger, Burträsk, 
Umeå lfs, Umeå stad, Nordmaling, 
Bygdeå)

1800-talet 20 st. tillkom (s:a 27).
H är redovisas an talet kyrkor med en orgel, men 

det är inte nödvändigtvis sam m a orgel som finns

kvar. I Skellefteå landsförsam lings kyrka fanns en 
orgel från 1647, men å r 1783 och år 1872 insta llera
des nya orglar. Malå kyrka fick t.ex. en orgel under 
1850-talet, vilken byttes u t 1889 mot en ny. M önstret 
ä r  a tt  orglarna successivt byts ut. Särskilt då under 
1900-talet. Det flesta av de kyrkor som existerade på 
1800-talet h a r nya 1900-talsorglar. A ntalet kyrkorg
lar byggda före år  1900 som nu är i bruk ä r inte stort.

I slu tet av 1800-talet hade alltså 27 kyrkor (med 
reservation för ofullständiga uppgifter) i V ästerbott
ens län  sin egen orgel. Ökningen var störst under 
1800-talets senare del.

H u lp h e rs  o r g e lin v e n te r in g
Ar 1773 utgav köpman, topograf och m usikhistori
ker Abraham Abrahamsson H ulphers en invente
ring av orgelverk i Sverige. Situationen i länet var 
enligt H ulphers sålunda:
A. Ångermanland.
Nordmalings a) werk, det första i landskyrkor h ä r i 
orten, blef förfärdigadt 1750 af Klockare Billberg 
med 6 st. (stämmor) trädpipor, ganska klent, (b 
N ätra  har 10 st. skänkt av prosten Joh. Tollsten
1759, skall w ara byggdt genom Q w arnström .----
D. Westerbotn.
Utom Städerne finnas h är ej m ånga Orgwerk. (a 
Byggdeå är förloradt, skänkt af Kyrk. Jac. Burm an 
på 1690-talet, (b Skällofteå är uppsatt 1647 af Pehr 
Hanson från Gefle, har 6 st. M anual P 4. Fl 4. O 2. 
Sch 2. O 3. T 4. och 4 st. Pedal Fl 8. G 8. O 4. T 8. med 
2 bälgor. (c Umeå Lands Kyrka ägde Orgwerk re
dan 1535, som Kyrkoh. Boetius Warnici ditskaf- 
fadt. Det nu w arande byggdt 1649 af Petter H ans
son från Gefle, har 9 st. men är snart obrukligt.----
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Och m edan in tresset för hemm apiporglar m ins
kade, ha r behovet av piporglar i kyrkorna stadigt 
ökat från slu tet av 1800-talet och fram  till i dag. 
Aldrig förr ha r det byggts så m ånga orglar för bruk i 
kyrkor som under 1900-talet.

D etta kan i sin tu r  delvis förklara varför e tt 
sådant företag som Grönlunds orgelbyggeri kunde 
expandera. De ha r kunnat ta  tillvara det ökande 
behovet av den h ä r typen av orglar. J  W Grönlund 
och Albin Eriksson startade med tillverkning av 
harm onier, men företaget specialiserade sig under 
1930-talet på piporglar, vilket visade sig vara en 
lyckad inriktning.

I boken ”Sveriges kyrkorglar”, finns förteckning
ar för varje stift över de orglar som finns i kyrkorna. 
Huvuddelen av de orglar som installerats i V äster
botten och Norrbottens kyrkor (Luleå stift) i modern 
tid h a r tillverkats av Grönlunds orgelbyggeri.

För vårt syfte här — a tt  ringa in de västerbottnis
ka orgelbyggarna -  räcker det dock inte bara a tt  titta  
på expansionen av kyrkorglar. Till detta  kommer 
också andra religiösa lokaler -  frikyrkor. H är behö
ver uppgifterna kom pletteras för a tt  visa denna u t
veckling. Så levererade Erik Klingstedt i Medle år 
1894 en piporgel till bönhuset i Klemensnäs, men 
redan 1908 köptes en ny piporgel av N O Alm. I 
Medle bönhus fanns också en piporgel byggd av 
Klingstedt.

H är är alltså några leveranser av piporglar som 
faller utanför beställningarna till kyrkorna. Detta 
antal kan ha varit r ä t t  stort. Mycket stort ä r an talet 
harm onier eller tram porglar som levererades till 
bönhus.

De orgelbyggare som var verksam m a på 1800- 
tale t ha r byggt flera av de nya orglarna på 1900-talet 
och därför kan indelningen sekelvis bli en aning 
missvisande. Men det kan tjäna till a tt illustrera 
ökningen av kyrkorglarna och därm ed potentiella 
beställningar för orgelbyggarna.

E tt annat område som är viktigt för a tt  förstå 
fram växten av orgelbyggare och hu r de fick avsätt

ning för sina produkter, ä r  de näm nda hem m a
piporglarna. U nder andra hälften av 1800-talet och 
början av 1900-talet tycks produktionen av dessa ha 
haft sin största omfattning. A ntalet hemmapiporg
lar i länet var mycket större än an talet kyrkorglar 
som de västerbottniska byggarna tillförde kyrkorna.

D etta skulle innebära a tt  in tresset eller behovet 
av piporglar i hemmen ä r en mycket viktig orsak till 
varför det lokala orgelbyggeriet fick e tt så s tark t 
uppsving, och kanske viktigare än kyrkans efterfrå
gan.

Och för a tt  förstå in tresset för hemm apiporglar 
m åste det till en analys av den kulturella  dynamiken 
vid den här perioden. Räcker det t.ex. med a tt  säga 
a tt  byabönerna som en viktig kulturell institution 
gjorde a tt  vissa bybor ansåg det värt a tt  sa tsa  på en 
r ä t t  dyrbar och ej direkt förräntbar investering? 
Troligen behöver perspektivet vidgas.

Sam m antaget kan sägas a tt  från ungefär m itten 
av 1800-talet h a r skett en ökning av an ta let kyrkor 
och kapell i länet. D etta h a r också inneburit en stark  
ökning av an ta let kyrkorglar. Orgeln h a r sedan gam 
m alt funnits i vissa kyrkor, men det är först mot 
slu tet av 1800-talet och början av 1900-talet som alla 
kyrkor inom statskyrkans församlingar ha r installe
ra t en orgel (förutom möjligen i några små kapell; i 
T ärna exempelvis införskaffades en orgel först år 
1907. Klockare Norén sjöng i Tärnaby kyrka på 
1800-talet).

Senare delen av 1800-talet tycks denna utveck
ling ha accelererat. Och redan i början av 1900-talet 
får m an säga a tt  kyrkorna ser orgeln som en själv
k lar del av kyrkans u trustn ing  och musikliv.

Klockarens eller en speciell uppsjungares roll 
som ledare av psalm sången finns inte längre kvar, 
u tan  har gradvis i tak t med orgelns allt viktigare 
funktion få tt träda  tillbaka. En kantor/organist är 
dock idag oftast också körledare, d.v.s. sången spelar 
en fram trädande roll inom yrket, men hä r diskute
ra r  jag  i första hand församlingens psalm sång, vil
ken prak tisk t tag it alltid leds av orgelns toner.
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L illa  bilden visar två av orgelns pipor, 
sedan b lindpiporna p locka ts bort.

Piporgel byggd av N.O. A lm , levererad  
1908 till K lem ensnäs bönhus. S tå r  n u  i 
U rsvikens bönhus. Foto: K rister Hägg- 
lund , Skellefteå  m useum .

29



Från hantverk till orgelfabriker

H antverk, ser ie tillverk n in g  
och fabriker
Orgelbyggeriet kan ses som en naturlig  fortsättning 
av e tt bredare hantverkskunnande. 1800-talets or
gelbyggare i Västerbotten m åste ha besu ttit stor 
hantverksskicklighet. För hantverkare var orgel
byggeriet e tt av flera möjliga specialiseringar.

Det hantverksm ässiga byggandet av orglar kän
netecknas av specialbyggda orglar beställda av en 
församling (kyrkorglar) eller en privatperson. I det 
senare fallet byggdes orgeln ibland upp på plats hos 
beställaren.

En förlängning av detta  hantverk  blir orgelfabri
kerna med sin serietillverkning där även specialbe- 
ställda orglar fanns med i bilden.

E tt flertal byggare serietillverkade orglar och 
gränsen mellan denna typ av produktion och fabrik 
blir närm ast en definitionsfråga. Så var fallet för 
exempelvis E rik Klingstedt i Medle, P O Finnberg i 
Norsjö, Olof Karlsson i Lycksele med flera.

S tartandet av orgelfabriker kräver inte bara  kun
nande inom om rådet -  personer som besitter kun
skap om instrum entet och hu r det byggs -  u tan  också

T.v.: H arm onium  nr 115, tillverka t a r  E rik  K lingsted t i Medle. 
Foto i Skellefteå  m useum .

Ovan: H arm on ium  tillverka t av O lo f K arlsson i Lycksele 1886. 
Tangenter belagda m ed  horn. Ägare: Olga R ingbro, vars m or L y 
d ia  E riksson, fö d d  1881, brukade spela på  orgeln i sin ungdom, 
ib land  tillsa m m a n s m ed spelm annen K naft-Jonke. Foto: S te llan  
W engelin, V ästerbottens m useum .
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a tt  fabrikören ser möjligheter till avsättning för sina 
produkter.

Orglar förekom fram förallt i hem, kyrkor, bönhus 
och skolor. U nder senare delen av 1800-talet torde 
efterfrågan i första hand ha funnits i hemmen och i 
kyrkorna. Hemmen var stora kunder; an ta le t h a r
monier i västerbottniska hushåll h a r varit stort. 
Behovet av orglar i bönhus och skolor kan antas ha 
ökat under orgelfabrikernas etableringsfas.

Det ä r fram förallt den ökade användningen av 
tram porglar (harmonier) som torde ha utgjort den 
ena grunden för fram växten av orgelfabriker. Men 
även efterfrågan på piporglar i kyrkor och bönhus.

De tidiga orgelbyggarna såsom bröderna Olof 
Andersson och Johan Andersson-Ask i Norsjö sock
en, tillverkade e tt flertal orglar. Det var fråga om 
uppdragstillverkning. D etta gäller även för andra 
näm nda byggare i Norsjö, Vindeln, Lycksele, Storu- 
m an under 1800-talet.

Följande genomgång av några orgelbyggare kan 
illustrera något av denna utveckling från hantverk  
till orgelfabriker (se också lista  på orgelbyggare sid 
35). Det blir t.ex. vanligt a tt  byggarna num rerar och 
sä tter sitt nam n på orglarna. I en del hemmapiporg
lar från 1800-talet kan m an också återfinna bygga
rens nam n, men då är det inne i orgeln.

Bröderna N O Alm och Petter Alm blev de av 
norsjöbyggarna som tidigt helt specialiserade sig på 
orgelbyggen. Petter Alm byggde e tt stort antal hem 
m apiporglar men även kyrkorglar både i Västerbot
ten  och Norrbotten. Nils Oskar Alm utbildade sig 
först till skollärare och fick anställning i Boden där 
han efter e tt statsstipendium  för e tt års studier av 
orgelbyggeri i Tyskland, startade en orgelfabrik i 
Boden. H an är känd för e tt stort antal kyrkorglar i 
Norrbotten och Västerbotten.

E rik Klingstedt, Medle, Skellefteå uppges ha 
byggt 326 orglar. Jag  ha r själv spelat på hans orgel- 
harm onium  n r 223. Särskilt i Skellefteåtrakten tor
de det finnas kvar e tt flertal av hans orglar.

I Lycksele fanns Olof Karlsson som tillsam m ans 
med sonen Oskar under slu tet av 1800-talet levere
rade m ånga orglar (piporglar och harm onier) i fram 
förallt Lyckseletrakten, där m ånga harm onier fort
farande finns kvar.

H a rm o n iu m  tillverka t av O lo f K arlsson omkr. 1880 i Olofstorp, 
Lycksele. Tangenterna belagda m ed  glas. Ägare : D avid  Granberg, 
vars fa rfa r köpte orgeln. D ennes barn spelade p å  orgeln, ofta ur  
H u ltm a n s solskenssånger. Foto: S te lla n  W engelin, Västerbottens 
m useum .

FRANS ALM,
öörböle-Skeilefteä.

N O R S J Ö .
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Per Olof Finnbergs num rerade orgelharmonier 
finns förmodligen i största  utsträckning i Norsjö
trakten.

I hem m et i Norsjö drev Finnbergs hustru  e tt kafé, 
Finnbergs kafé. Det berä ttas a tt en resande som kom 
till kaféet började le n ä r han såg Finnbergs nam n 
också på orgeln som fanns där. H an tyckte a tt  det 
borde ha varit orgeltillverkarens nam n på orgeln, 
och inte ägarens. Men h är råkade dock ägare och 
tillverkare vara sam m a person, vilket besökaren 
blev klar över när han också fick se Finnbergs orgel
verkstad. Fotot på sid 2-3 visar P O Finnberg i sin 
orgelverkstad med två m edhjälpare 1908.

Oskar Forsén i Vännäs byggde förmodligen ett 
större antal harmonier. Hans orgel num m er 12 finns 
bevarad.

Frans Alm, Sörböle, Skellefteå (ursprungligen 
från Norsjö socken) uppges ha byggt 40-50 harm o
nier.

O rgelfabriker i Kåge
I Kåge, Skellefteå s tartade Albin Eriksson orgeltill
verkning. H an hade vid 18 års ålder studerat orgel
bygge i Stockholm en kortare period. H an ställde ut 
sina orglar vid lantbruksutställn ingen 1912 i Skel
lefteå (liksom Söderberg i Myckle; se nästa  sida) där 
han  fick e tt förstapris och en silvermedalj.

I Kåge fanns också sonen till en m öbelfabrikant, 
nämligen J  W Grönlund som blivit in tresserad av 
orgelbygge. Grönlund och Eriksson började sam ar
beta och tillverkade till a tt börja med harm onier, 
men gick sederm era in för piporglar för bönhus och 
kyrkor. 1931 byggdes deras första kyrkorgel.

Denna fabrik var grunden till det num era kända 
Grönlunds orgelbyggeri som fortfarande på 1940- 
ta le t hade sin verksam het i Kåge. Fabriken har 
blivit en av Sveriges m est kända tillverkare av kyrk- 
orglar. Två av J  W Grönlunds söner Olof och Erik tog 
över verksam heten som flyttades till Gammelstad, 
Luleå.

En annan  av J  W:s söner Bertil Grönlund fortsat
te med tillverkning av harm onier i Kåge tillsam 
m ans med fadern fram  till m itten av 1950-talet.

Grönlund-orgel i U rsvikens kyrka. Foto: K rister Häggl.und, 
Skellefteå  m useum .

1953 började Evert Ahlgren arbeta i Bertil Grön
lunds orgelfabrik. N är den lades ned fortsatte han 
som egen producent av orglar och startade Ahlgrens 
orgelverkstad i Kåge 1956. Ahlgren h a r tillverkat 
flera hundra harm onier. Dessutom har han produce
ra t e tt stort antal hopfällbara ”reseorglar” eller ”väs- 
korglar”. Dessa finns spridda u t över världen av 
predikanter och missionärer; en i Nepal, men de 
flesta har gått till Afrika. Nu tillverkar Evert inga 
orglar längre, men är verksam  som orgelreparatör.
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O rgelfabrik i M yckle
En mycket genom tänkt och gedigen satsning på or
geltillverkning gjorde Karl Ander Söderberg, Myck
le, Skellefteå i början av 1900-talet. H an sam arbeta
de med Karl Arvid Lundgren.

O rglarna kunde beställas via katalog. Katalogen 
från 1913 finns bevarad och den visar på en mycket 
genom arbetad och om fattande satsning. Det var den 
tredje katalogen som utgavs.

I katalogen kunde m an beställa harm onier i olika 
stilar och med olika tillval. Benäm ningar på orglar
na i katalogen är orgelharmonium, salongsorgel, 
skol- eller kapellorgel.

Söderberg erbjuder 12 olika modeller och för varje 
modell kan väljas olika an tal stäm m or och register.

Till och med önskemål om ljudet kan göras: ”Org
larna stäm m as efter Kungl. Akademiens normalton, 
sam t efter köparens önskan i m juk och m ilt ljud eller 
med ett skarpare sådant. Anm älan härom bör göras 
vid rekvisitionen.” 5 års garanti för fabrikationsfel 
ges.

I katalogen redogörs för det första pris som hans 
u tställda orglar fick vid Lantbruksutställningen i

Skellefteå 1912. Intyg eller u tlå tanden  av e tt antal 
personer återges också, exempelvis: ”A tt de Orglar 
som å utställningen härstädes voro utställda hr K. A. 
Söderbergs i Myckle, Skellefteå ovillkorligen intog 
främ sta rumm et intygas härmed. Skellefteå den 9 
Sept. 1912. G. Sandin, M usikdirektör.”

Y tterligare intyg och rekom m endationer från  nöj
da kunder återges också. Så t.ex. skrev i Ljuså den 18 
april 1911 O.Wolff, S tationskarl följande: ”Får här- 
m edgiva ett erkännande om orgeln N:o 6, som ja g  har 
bekommit, efter provandet av två st. noggranna, vana 
orgelspelare. Orgelen ifråga uppfyller alla anspråk, 
ett starkt ljud, skön ton. Jag lånade bort den i går på  
en bönsamling och alla så tyckte de om den för att det 
var så starkt ljud .”

Och en annan nöjd köpare skriver:
”Från Herr K. A. Söderbergs i Myckle, Skellefteå 

Orgelfabrik köpte undertecknad under sistl. April 
m ånad en Orgelharmonium N:o 1 och får jag  härmed 
intyga att densamma är till m in belåtenhet. Tonen är 
m juk och fyllig, vilket även intygas av andra, den 
yttre stilen sm akfull sam t arbetet i sin helhet väl 
utfört.

K A  Söderbergs p r isku ra n t 
från  1913, i Skellefteå  
m useum s sam lingar.

Katalog
ö ver

Orgelharmonium
från

K. A. Söderbergs Orgelfabrik
Myckle Skellefteå

ot^Ez^io 

  — O ffert N:o 3  a w .------

O 0 = £ ^ o

Föregående priskuran ter annuleras

1913  a
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Ävenså har jag  provat en av herr O. P. Thunberg 
från samma fabrik inköpt Orgel N:o 5 som i ton och 
utstyrsel kan mäta sig med dylika instrum ent i högre 
pris, vadan orglar från denna fabrik rekommenderas 
åt en och var som vill förskaffa sigen på samm a gång  
god, som prisbilligt sådan.

Skärvängen den 5 augusti 1912.
J. Bergliner.”
Orgelbyggandet ha r genomgått m ånga tekniska 

förändringar, vilket vi inte går in på närm are här.

Men en sådan förändring, som kan vara värt a tt 
näm na, är övergången från blåsbälgar till sugbäl- 
gar. Blåsbälgar var den äldre typen som utvecklades 
i Europa, men sugbälgskonstruktionen från USA tog 
senare överhanden.

I det äldre orgelbeståndet i Västerbottens län kan 
dock även den äldre konstruktionen hittas. Troligen 
var E rik Klingstedts äldre harm onier av den här 
typen. Det vore in tressan t a tt  se h u r m ånga som 
finns kvar av den äldre konstruktionen i länet.

De äldre byggarna av harm onier i Västerbotten 
torde ha gjort alla delarna till orgeln själva. Så 
berä ttas a tt  Pehr Bjuhr (f 1831), Finnäs, Norsjö 
tillverkade alla detaljer till sina kam m arorglar 
t.o.m. tungstäm m orna. Tangenterna gjorde han av 
horn. Det finns andra exempel på a tt  glas ha r an
vänts till tangenterna.

Men ju st stäm m orna var en detalj som senare 
orgelbyggare beställde och det hade a tt  göra med en 
annan teknisk förändring. Nyheten, som kom från 
USA, innebar a tt  varje m etalltunga placerades i en 
egen m etallram . Dessa sköts sedan in i e tt stämbord 
eller ”cavity board”, vilka tillverkades maskinellt. 
Tidigare hade flera tungor m onterats på samma 
ram , vilket mycket väl gick a tt tillverka hantverks
mässigt.

In tressan t ä r h ä r a tt  notera a tt i den bevarade 
katalogen från K. A. Söderbergs Orgelfabrik betonas 
de effektiva am erikanska sugbälgarna som e tt sälj- 
argum ent. Hela konstruktionen skulle ge e tt s tark t 
ljud, vilket säkert var efterfrågat i t.ex. e tt bönehus. 
I katalogen utgiven 1913 utlovas: ”Instrumenten till
värkas efter Am erikanskt system med synnerligen 
kraftiga och hållbara sugbälgar. ”

K. A. Söderbergs Orgelfabrik blev inte långlivad. 
Den tillverkade en produkt som vid denna tid  efter
frågades i ökad utsträckning, men fabriken kunde 
ändå inte fortleva. Första världskriget kom och fa
briken tvingades lägga ner.

Kanske flera orgelfabriker i landet fick vidkän
nas m inskad försäljning under första världskriget, 
vilket möjligen gjorde a tt  några slogs ut, men upp
gifter saknas om hur försäljningen av harm onier 
varierade, så det får stanna vid en gissning.

lmit. valnöt, mahogny, ek eller svart.
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Orgelbyggare-förteckning

Listan upp tar i huvudsak orgelbyggare på 1800- och 
1900-talen i Västerbottens län. H är m edtas även 
orgelbyggare vilka, enligt de uppgifter som funnits 
tillgängliga, endast har byggt e tt fåtal instrum ent.

L istan ä r troligen inte fullständig. Det gäller i hög 
grad äldre m aterial i början av 1800-talet eller tid i
gare. Men även i senare tid  kan listan  kanske kom
pletteras.

För e tt flertal orgelbyggare finns i nuläget knapp
händiga uppgifter. Trots detta  kan listan  var värde
full a tt  publicera. Läsare som saknar någon orgel
byggare, eller h a r information om orgelbyggare, får 
gärna hjälpa till och kom plettera kunskapen om de 
västerbottniska orgelbyggarna. K ontakta tidskrif
tens redaktion, m useerna i länet eller författaren.

Indelningen sockenvis ä r  gjord m est för a tt  unge
färligen få en uppfattning om spridningen av byg
garna. M ånga av byggarna hade dock sitt verksam 
hetsom råde inom e tt större område än den egna 
socknen, och också utanför länet. I några fall h a r jag 
placerat byggaren under den socken där de haft sin 
huvudsakliga verksam het. I den m ån det gått är 
byggarna inom varje socken listade med den äldsta 
byggaren först.

B urträsk  socken
Anders Mårtensson (f 1688), Renbergsvattnet, Bur
träsk. M årtensson var en mångsidig hantverkare. 
H an byggde åtm instone en liten orgel.

Sigurd Viklund, Bygdsiljum, Burträsk. Repare
rade och byggde orglar.

M anfred Arnkvist (1912-1985), Ljusvattnet, B ur
träsk. H antverkare, spelman. Byggde en egen pipor
gel. Reparerade orglar.

D orotea socken
Per Jacobsson, Arksjön, Dorotea. Byggde harm onier; 
saknar uppgift om h u r många.

C.A. Berg-orgel i H em bygdsgillets sam lingar, Lycksele. Foto: 
S tellan  Wengelin, V ästerbottens m useum .

L ycksele socken
Olof Karlsson (1834-1912), Lugnet, Lycksele, u r
sprungligen från Asele socken. O. Karlsson byggde 
piporglar och harm onier; senare tillsam m ans med 
sonen Oskar Olofsson. Kyrkorglar i Asele (1866) och 
F redrika (1876), i F redrika troligen fråga om en 
renovering.

Oskar Olofsson (1874-1928) (Karlsson), Lugnet, 
Lycksele. Se under Olof Karlsson.

Anders Olof Andersson (1838-1890), Pausele, 
Lycksele. Andersson byggde piporglar på beställ
ning.
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Forsberg, Lycksele (1862). Uppgiften är från Dag 
Edholms bok ”Orgelbyggare i Sverige 1600-1900”. 
Saknar ytterligare uppgifter.

Axel Berg, Lycksele (1880-1964). Jobbade på 
Skandinavisk orgelfabrik. Verksam i Lycksele däref
ter. Reparerade och byggde bl a två piporglar.

Johan Uppenberg (1885-1964), Ö rträsk, Lyckse
le. Byggde några harm onier enligt en sagesman.

M alå socken
Lundm ark, B rännträsk , Malå. Lundm ark byggde 
en orgel som finns på hembygdsområdet i Malå. 
Saknar närm are uppgifter. I ”Bygdehistoria om 
Långträsk-Björklund-Sandfors-Brännträsk” (ABF:s 
studiecirkel 1980-81) skrivs a tt Salomon Lundm ark, 
B ränn träsk  tillverkade en orgel som dock förstördes. 
Ar detta  samme person eller en släkting?

N ordm aling sock en
Paul Billberg, Nordmaling. Organist och klockare i 
Nordmalings kyrka på 1700-talet. Byggde Umeå 
stads orgel 1740 och orgeln i Nordmalings kyrka år 
1750.

Anders Fredrik Nordenstam, Nordmaling socken. 
Byggde tram porglar, byggde en portabel sådan. Sak
nar ytterligare uppgifter.

Hortell, Sunnansjö. En Hortell i Sunnansjö bygg
de orglar enligt en sagesman. Saknar ytterligare 
uppgifter.

Johannes Nygren (d 1954), Söråker, Nordmaling. 
Flyttade från Bjurholm. Byggde några harmonier. 
Saknar ytterligare information.

Norsjö socken
Johan Andersson-Ask, ”Asken” (f 1815), B jurträsk, 
Norsjö. Allsidig hantverkare; känd bl. a. för sina 
klockor. Byggde orglar och k larinetter. K änt är också 
a tt  han byggt e tt piano.

Olof Andersson-Alarm ”Ol-Annersa” (1818-1892), 
B jurträsk, Norsjö. Byggde både hemm apiporglar och 
kyrkorglar.

Pehr B juhr  (f 1831), Finnäs, Norsjö. Byggde h a r
monier. Vet ej om han också byggde piporglar.

N ils Oskar A lm  (1850-1923), född i B astutjärn, 
Norsjö. N O Alm bosatte sig som utbildad folkskollä
rare  i Boden där han startade en orgelfabrik. Sonen 
Emil Alm (1878-1963), född i Boden, arbetade också 
en tid  med orgelbyggandet.

Olov R ikard A lm  (1850-1898), Stensliden, Nor
sjö. O R Alm byggde piporglar och harmonier.

Piporgel byggd av O.R. A lm  1878. Ägare: K arl-E rik Olofsson, 
G ärdsm ark. Foto: K rister H ägglund, Skellefteå  m useum .

O.R. A lm s  sig n a tu r inne i orgeln.
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Per-Olof Finnberg (1853-1930), Norsjö. Finnberg 
byggde e tt stort an tal kam m arorglar med sitt nam n 
på.

Anders Holm  (f 1854), uppvuxen i Raggsjö, Nor
sjö. For som ung till USA där han skulle ha arbetat i 
en orgelfabrik. Återvände till Norsjöbygden och a r
betade med orglar. Senare bosatt i N. Sunderbyn, 
Norrbotten där han vid sidan av jordbruket också 
byggde orglar.

Petter A lm  (1858-1917), B astutjärn, Norsjö. Pet
ter Alm var en bror till Nils Oskar Alm och arbetade 
också tillsam m ans med honom vid vissa byggen. P. 
Alm byggde en rad  hemm apiporglar i Norsjötrakten, 
men byggde även kyrkorglar. H an flyttade sederm e
ra  till Luleå där han fortsatte med orgelbyggandet.

Erik Anton B jur  (1872-1948), Norsjövallen, Nor
sjö, son till Pehr Bjuhr byggde en orgel -  i Heden, 
m en övergick till andra hantverk.

Elis A lm  (1878-1957), B astutjärn, Norsjö. Känt 
ä r a tt  han byggde kyrkorglar och m ånga harmonier.

Börje Markström, Petiknäs, Norsjö. Byggde en 
egen piporgel.

(Norsjöfödda orgelbyggarna Frans L Alm, Erik 
Klingstedt, E rik Lind, se under Skellefteå socken)

N ysätra socken
Isak Dahlqvist, (f 1804 i Bygdeå) Nysätra. Kantor 
och orgelbyggare, byggde N ysätra kyrkas orgel 1856. 
Saknar närm are uppgifter.

S k ellefteå  socken
Erik Klingstedt (1846-1937), född i Klingnäs, Norsjö; 
flyttade 1875 till Medle, Skellefteå. Byggde piporg
lar och serietillverkade harm onier; en uppgift ta la r 
om 326 stycken harmonier.

Erik Lind, född på 1870-talet i Finnliden, Norsjö; 
flyttade till Gummark, Skellefteå 1944. Tillverkade 
harm onier; enligt en uppgift e tt 20-tal.

Frans Lambert Alm  (1891-1928), från Norsjö 
socken, flyttade till Sörböle, Skellefteå där han till
verkade harm onier, enligt en uppgift 40-50 stycken.

E lis  A lm , B astu tjä rn , Norsjö. Foto i Skellefteå  m useum .

Albin Eriksson (1876-1943), Kåge, Skellefteå. 
Började med orgeltillverkning kring sekelskiftet 
1900. Studerade vid 18 års ålder orgelbyggeri i 
Stockholm i tre  m ånader och började därefter bygga 
orglar i Kåge. Tillsammans med J  W Grönlund s ta r
tade han den orgelfabrik ”Eriksson & Grönlund” 
som sedan kom a tt  bli känd som ”Grönlunds orgel
byggeri”.

K  Ander Söderberg (1883-1971). K A Söderbergs 
orgelfabrik, Myckle, Skellefteå verkar ha haft e tt par 
intensiva år. Företaget gav u t en katalog 1913, vil
ken finns bevarad. Det var den tredje i ordningen. På 
grund av första världskriget fick företaget dock svå
righeter. Söderberg sam arbetade med Arvid Lund
berg, Myckle.

Arvid Lundberg  (1880-1959). Orgelbyggare vid K 
A Söderbergs orgelfabrik i Myckle.
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H arm onium  byggt av J.M . L andström . Foto i Skellefteå  m useum .

August Landström (1859-1936), Boviken, Skellef
teå. August Landström  byggde åtm instone tre  pip
orglar. Saknar närm are uppgifter.

Johan M auritz Landström (1864-1940). Det finns 
en bevarad orgel i N orra Tuvan, Skellefteåstrand, 
vilken J  M Landström  byggt. Saknar ytterligare 
uppgifter.

Johan Villiam Grönlund (1879-1963), Kåge, 
Skellefteå. Intresserade sig för orgelbyggeri i början 
av seklet, troligen genom kontakter med N O Alm. 
S tartade i början av 1900-talet tillsam m ans med 
Albin Eriksson en orgelfabrik i Kåge, Skellefteå, 
vilket senare kom a tt  bli ”Grönlunds orgelbyggeri” 
(företaget återfinns sedan slu tet av 1940-talet i 
Gammelstad, Luleå).

Olof Grönlund (f 1910), Kåge, Skellefteå. Olof och 
E rik  Grönlund tog över Grönlunds Orgelbyggeri ef
te r  fadern J  W Grönlund och flyttade det till Gam
melstad, Luleå.

Bertil Grönlund (f 1917) , Kåge, Skellefteå. Son 
till J  W Grönlund. S tartade, troligen på 1940-talet, 
orgelfabrik i Kåge, Skellefteå för produktion av h a r
monier; detta  sedan hans bröder flyttat Grönlunds 
orgelbyggeri till Gammelstad, Luleå.

Evert Ahlgren  (f 1914), Kåge, Skellefteå. S tartade 
Ahlgrens orgelverkstad under 1950-talet. Byggde 
hundratals harm onier. En särskild typ är hans bär
bara  orgel.

Birger Lundkvist (1924-1991), Boliden. Lund
kvist började med piporgelbygge på 1960-talet och 
byggde tre piporglar. En av dem har sex stäm m or och 
s tå r  i F innträsk  kyrka, By ske.

Olof Atmqvist (1913-1974), Skelleftehamn. Bygg
de en piporgel. Restaurerade flera äldre piporglar. 
H ar skrivit några artik lar om hem m apiporglarna i 
Västerbotten, se litte ratu rlis tan  sid 26.

S ten sele  socken  (Storum an)
Per Kristian Eriksson  (1840-1911), Strim asund, Tär
na. Eriksson byggde en piporgel i sitt hem, troligen ej 
fler.

Orgelbyggare i Norrberg, Storum an. Det fanns en 
hemmapiporgel i Lustholm, Storum an, vilken enligt 
en sagesman skulle ha byggts av en orgelbyggare i 
Norrberg.

U m eå socken
Olle Gran (f 1857), Holmnäs, Umeå. Olle Gran bygg
de en piporgel i sitt hem. Sonsonen Uno Gran minns 
hu r barnen lekte med de m insta piporna från orgel 
på 1940-talet. Enligt en annan  sagesm an byggde 
Olle Gran ”små orglar” (harmonier) på beställning.

Andersson, Hössjö. Andersson satte  i s itt hem 
upp orgeln från Backens kyrka. Saknar ytterligare 
uppgifter. Byggde han några orglar själv?

Erik Lundin  (1835-1902), Holmön. Lundin bygg
de harm onier. En av hans orglar finns i Sörböle, 
Umeå, en annan på Holmön.
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Kororgel byggd av L in d  Orgel A B, num era Nordorgel. U rsvikens 
kyrka. Foto: K rister H ägglund, Skellefteå  m useum .

Nordorgel, Umeå. Orgelfabriken Nord Orgel AB 
h ar haft tre  andra nam n tidigare, nämligen Modul
orgel, Lindh Orgel, Septima Orgel. U pprinnelsen 
kom 1969 då G unnar Danielsson startade. 1978 
byggdes företagets första kyrkorgeln i Akalla Kyrka 
i Stockholm. Fram  till idag har det byggts 78 orglar, 
främ st kyrkorglar, men även till andra lokaler, t. ex. 
till Fram näs Folkhögskola. De byggare som lett pro
duktionen av orglar ha r i ordning varit G unnar 
Danielsson, Alf Lindh, sam t Göran Norberg som 
också är dess nuvarande ägare.

V ilhelm ina socken
Johan Lundberg  (1868-1953), Latikberg, Vilhel
mina. Lundberg byggde orglar (fem harmonier), 
möbler, band in böcker m.m.

D egerfors sock en  (V indeln kom m un)
Johan Granström  (1838-1887), Slipstenssjön, Vin
deln. Byggde piporglar på beställning.

Johan Vincent Lundström  (1841-1921), Amsele, 
Vindeln. Tillverkade piporglar på beställning, sam t 
kyrkorgeln i Amsele kyrka.

Johan Erik Stenberg (1857-1948), Krokliden, 
Vindeln. Stenberg var som hantverkare m est känd 
för sina lodbössor, men byggde också piporglar på 
beställning och åtm instone e tt harmonium.

V ännäs socken
Oskar Forsén (1880-1965), Vännäs. Byggde harm o
nier som han num rerade så det bör ha var e tt större 
antal. På en orgel i Vännäs s tå r  ”Forsén n r 12”.
o

A sele socken
(Olof Karlsson var ursprungligen från Asele socken, 
se under Lycksele socken).

Ingel Johan Nilsson  (1857-1916), Näversjöberg, 
Asele. Nilsson byggde en orgel; tillverkade också 
g itarrer och cittror.

L ä ra rin n a n  spelar orgel i B ygdeträskliden , B urträsk . A lv in a  
S ö d erlunds b ild sa m lin g  i Skellefteå  m useum .
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Vägar till
Alf Arvidsson

V ilka vägar har varit van liga  under 1900- 
ta le t för m änniskor som  ve la t u töva m u
sik? D enna artikel v ill m ed några exem 
p el från  H olm sund rapsod isk t b elysa  en  
rad o lika  m öjligh eter att lära s ig  spela .

A rtikeln  bygger p å  m ateria l in sam lat 
vid  m itten  av 1980-talet, främ st tillb ak a
b lick an d e in tervjuer och  arkivm aterial, 
som  b ild ade u n d erlag  för A lf A rvidssons  
avh an d lin g  Sågarnas sång: fo lk lig t m u si
ceran de i sågverk sam hället H olm sund  
1850-1980.

Det m esta av m usikaliskt inlärande sker informellt. 
Alla hörande h a r någon form av m usikaliska kun
skaper: a tt urskilja m usik från andra ljud, a tt veta 
vilken musik som passar i olika situationer, a tt  själv 
kunna nynna eller sjunga med när man hör musik. 
En stor del av dessa m usikaliska baskunskaper lär 
vi oss själva, de är en del av a tt  lära  sig behärska 
rösten och hörseln. All m usikalisk undervisning står 
och faller med den egna aktiviteten. Inte desto m in
dre, i m ånga fall ä r  det fråga om tydliga lärare- 
elevförhållanden, såväl formellt som informellt or
ganiserat.

En betydande musikpedagogisk insats s tå r kvin
nor för, i roller som m ödrar, lekkam rater och små- 
skollärare. Den informella inlärningen av m usika
liska grundbegrepp i form av sjungandet av vaggvi
sor, sånglekar, visor vid lek med sm åbarn ha r i regel 
dom inerats av m ödrar, far- och morm ödrar sam t 
äldre syskon (systrar?). Dessa ”banala, enkla, barns

liga” genrer som sällan beaktas i diskussioner kring 
m usik var fram  till m assm edias genombrott de för
sta  kontakterna med musik för uppväxande barn, de 
var de former som nötte in de m usikaliska s tru k tu 
rer som ansågs som självklara i sam hället, de var 
vägen till de sä tt a tt  lyssna som var förutsättningen 
för a tt  förstå vuxenvärldens musikformer.

M usik i hem m et
Även det mer specialiserade m usicerandet, som får 
form av offentliga fram trädanden, har ofta lärts  u t 
inom familjens ram . Av dem som jag  intervjuade, 
m ajoriteten födda mellan 1900-1925, var det flera 
som framhöll barndom shem m et som den första mil
jön som förmedlat musicerande. Stora syskonskaror 
och m usicerande föräldrar h a r underlä tta t hem-

Fyra av syskonen Sandberg  (Sture, Rolf, H erbert och Hjordis. 
g ift Perneholm ) sam spelar i hem m et. Foto priva t.
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m usicerandet. Johan Bäckström var aktiv som 
m anskörsledare decennierna ru n t sekelskiftet, och 
hans fru K arin var sm åskollärare före giftermålet. 
Deras fem söner kom sam tliga a tt  vara aktiva i 
manskören. Den yngste, Fritiof Bäckström, b e rä tta 
de om hur det var a tt  växa upp i den miljön:

-  Det fick ja g  ju  i mig då jag  var liten, m am m a sa 
det a tt ’Du ska ju  vara med i manskören, så fort du  
har gjort bort målbrottet ska du gå med i manskören, 
det är lika bra du börjar träna. ’ Så då ja g  gick med i 
manskören då kunde ja g  ju  alla sångerna.

En stor del av m usiklärandet sker som rena själv
studier, helt informellt. E tt vanligt sä tt a tt  lära  sig 
spela är när två eller flera kam rater sä tte r igång 
tillsam m ans. Dragspelare och fiolspelare förr, rock
grupper idag -  får m an idén, försöker m an skaffa 
instrum ent, prövar sig fram  på dem, kanske skaffar 
en lärobok eller frågar någon äldre kam rat eller 
släkting till råds. Mer form aliserad blir inte under
visningen -  m an prövar sig fram  på egen hand eller 
tillsam m ans med andra.

Den informella inlärningen finns på alla nivåer. 
G itarristen  Almer M arkström, som gjorde sina för
sta  fram trädanden med sin farbror Gottfrid M ark
ströms hawaiiensemble, berättade om hur Gottfrid 
på olika sä tt lärde sig spela hawaiim usik i början av 
1930-talet:

-  Då han börja med hawaiigitarr då var det ju  
nästan ingen som visste vad det var frågan om. Det 
hördes bara på  radion, inga skivor eller nånting, 
man fick bara passa på då frälsningsarmén kom hit, 
nån hög officerare som kom hit. Då hade dom lärt sig 
lite hawaii, det var den där M anda Sandberg faktiskt 
... hon var ju  naturligtvis ganska tidigt inne i m usi
ken, och där hade dom väl få tt lite tips utav henne, 
och då sen fick dom väl - ja  dom hjälptes väl åt, Bror 
Sandberg också, han kom ju  hit då till Holmsund, en 
gam m al Holmsundsbo, samåldrig med Gottfrid, så 
dom grubbla väl ut riktigt hur det där skulle gå till 
med hawaiimusiken. För sen gick det ju  väldigt bra, 
han spelade ju  riktigt svåra låtar den här Gottfrid 
Markström, annat än hawaiibitar, kunde spela m ar
scher, Wien bleibt Wien, så vi uppträdde faktiskt rätt 
mycket med den där hawaii-ensemblen.

D ragspelaren Roger Bäckström berättade om hur 
han i tonåren hade de något äldre dansm usikerna 
som lärom ästare:

-R u lle  Lindberg, han har lärt mig många låtar i 
parken. Mycket fin  kille. I  fjol somras var jag  ner i 
Ljumviken, då satt han och Stig-Ola (Öberg) där och 
spela. Det är gräddan av musiker vi hade. Dom som 
har lärt mig. Det var ganska krokiga låtar man fick 
lära sig i mitten av 50-talet: A  nightingale sang in 
Berkeley Square till exempel, där är det moll och 
jäkelskap. Jag satt och traggla och traggla. Till slut 
prata ja g  med Bernt Lindahl, som visa mig på klari
netten.

P rivatlek tion er
A tt ta  privatlektioner var en ganska vanlig form 
under 1900-talet, före tillkom sten av kommunal m u
sikskola. De yngre kunde ta  lektioner av äldre och 
etablerade på orten, eller anlita  regem entsm usiker 
från Umeå. D etta var i regel en form av fortbildning 
för självlärda, någonting som kunde komma ifråga 
nä r de hade lä r t sig grunderna på egen hand. De 
ekonomiska form erna kunde skifta; för Almer Bur- 
stedt, vars far var snickare och slöjdlärare, blev 
undervisningen i övre tonåren en form av bytesverk
samhet.

-  Det var så a tt det var m in äldre bror som skulle, 
han fick instrument, han fick en piccolaflöjt och han 
fick inget liv i den där. Sedan fick han en fiol men han 
tröttna på  det där. Jag hitta den där, och far var 
förstående, han skaffa strängar -  den låg på storvin
da -  och så kom det en kantor hit som hette Johans
son, och då bytte far och han ihop lite, ja g  fick gå och 
lära mig noter där jag, och hans barn dom gick extra 
hos pappa i slöjd. Det var ju  ett utbyte.

Ofta var det fråga om enstaka lektioner under en 
kortare period, m er sällan om kontinuerlig undervis
ning. E tt undantag var den pianoundervisning som 
flera kvinnor bedrev i sina hem. De lärare  som 
näm ns var också mycket anlitade i föreningslivet: 
Alfhild Fessé, Hilma Lindgren, Elsie Burstedt, 
Hjördis Perneholm. N är kom munala musikskolan 
kom igång på 1960-talet, inordnades pianoundervis
ningen under den.
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B iåsorkestern i H o lm su n d  1890 , b ildad  av H olm sundsbolaget. 
B akre raden: Per Bergström, A lb in  Pettersson, E rh a rd  Berg, Axel 
M erkel. S itta n d e: C A  Bäckström , Johan  P  Gustafsson, O lo f S jö 
ström. L ä n g st fram : K arl Johan  B äcklund . Foto i Västerbottens  
m useum .

S a n d vikssågens stråkorkester 1904. Stående: Johan Lundberg, 
H am m arström , Jo h a n  B äckm an, A u g u st Jonsson, A u g u st Thun- 
berg, okänd. S ittande: Jo h a n  B acklund , S ig fr id  B acklund , M ag
n us Lindgren. Foto i V ästerbottens m useum .

F olk rörelsernas m usikverksam het
En vanlig form av m usikalisk utbildningsverksam 
het under slu tet av 1800-talet och de första decen
nierna på 1900-talet var a tt  sta rta  en kör eller orkes
ter. Det var önskan om a tt  det skulle finnas en 
orkester som gjorde a tt undervisning kom till stånd, 
till skillnad från senare tid, då undervisningen kom
m it först och orkestrarna sedan. N är första IOGT- 
logen bildades i Holmsund 1882, dröjde det inte 
m ånga veckor förrän frågan om bildande av sångför
ening kom upp. Sedan återkom m er sångföreningen i 
protokollen under flera år, och olika personer näm ns 
som sångledare och lärare, de flesta av dem folkskol
lärare.

Ar 1890 startade Holmsundsbolaget en biåsm u
sikkår, run t en arbetare som tidigare lä rt sig spela i 
m usikkåren i Svartvik. 1899 startade Sandviksså- 
gen en stråkorkester med tonåriga arbetare, som 
fick möjlighet a tt  lära  upp sig. 1903 ansåg de sig 
mogna a tt  debutera -  det fanns alltså en långtidspla
nering, resu lta t krävdes inte omedelbart. På 1920- 
ta le t tog Ragnar Carlsson, förvaltare vid Sandviks- 
sågen och själv offentligt utövande violinist, intiativ 
till Sandviks biåsorkester, som kom a tt  vara verk
sam e tt tiotal år. Nils Höglund, dåvarande ledaren 
för regem entsm usikkåren vid 120 i Umeå, anlitades 
för a tt lära  u t grunderna. Eftersom sågverksbolaget 
ägde instrum enten kunde m an låta  olika personer 
pröva på tills m an fått ihop full besättning. Sven 
Lundström  berättade hu r han kom a tt  bli den som 
spelade den ledande ess-kornetten:

-  Jag kom in lite senare än dom andra. Dom 
prövade sig fram, men dom fick inte tag på någon som 
klara ess-kornetten. Förvaltaren var på mig att jag  
skulle pröva och jag  tänkte att det blir väl ingenting 
av det, men jag  fick ton på en gång.

Vid Sandvikssågens nedskärningar 1936 fly tta
des m ånga av m edlem m arna till koncernens fabri
ker i Örnsköldsvik, och orkestern lades ner. N ågra år 
senare lä t Carlsson skaffa en ny instrum entuppsätt
ning, men försöket rann  u t i sanden.

Som näm nts ovan stod folkrörelserna länge som 
garan t för m usikutbildning. Inom IOGT fanns bland 
de m ånga funktionärsposter som tillsattes varje
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kvartal en post som logeorganist, a tt  ackompanjera 
sångerna som hörde till m ötesritualen. En loge med 
självaktning skulle alltså ha någon orgelspelskun- 
nig, vilket förmodligen betytt a tt  en hel del informell 
undervisning skett inom dörrarna. A tt ha körer och 
orkestrar innebar m usik på offentliga och in terna 
möten, så detta  uppm untrades. Så småningom, när 
folkbildningsarbetet kommit igång från 1910-talet 
och fram åt, kunde de olika folkrörelserna centralt 
bekosta utbildning av ledare. E tt  exempel på den 
utbildningsvägen är h u r Sigrid Amkoff, efter a tt  ha 
deltagit i körlivet under några år, vid m itten av

1930-talet fick gå en kurs på W endelsbergs folkhög
skola för a tt  därefter bli körkonsulent inom V äster
bottens IOGT-distrikt, med uppgift a tt  besöka 
IOGT-körer i länet under helger och fritid. Så börja
de hennes körledarkarriär, som fortfarande pågår— 
hon leder sedan 20-talet å r  Ceciliakören i Umeå.

Sigrid var också verksam  som pianist i den orkes
ter som startades 1937, och som snart anslöts till 
IOGT:s studieverksam het under nam net Holm- 
sunds musikcirkel. Den är fortfarande verksam , nu 
som Holmsunds orkesterförening, och kom a tt  spela 
en viktig roll vid startandet av kommunal musiksko

S a n d v ik s  m usikkår, ca 1930. S tående  fr. v.: m u sikd irektör N ils  H öglund, G ustav Åberg, A d o lf  H o lm kvist, S ven  L u ndström , Johan  
Vincent, Verner E riksson, John  L indberg, A n to n  Granström . S ittande: G ottfrid  A?idersson, John  Persson, Helge N orm an, E rn st P et
tersson. S a kn a d es v id  fotograferingen: K n u t Sandberg, R u d ia n  Lindberg. Foto privat.
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la i slu tet av 1950-talet. Men redan från början fanns 
viss individuell undervisning med. Förutom ensem 
blespel och m usikteori för m edlem m arna ordnade 
cirkeln också under en period på 1940-talet under
visning i violinspel för skolungdomar, med cirkelle
daren Axel V Sundkvist som lärare.

Även de frikyrkliga föreningarna ha r haft e tt rik t 
musikliv som har inneburit utbildningsmöjligheter. 
Så kom både Amanda Sandberg, som skrivit sången 
”De komma från öst och väst” som ingår i nya psalm 
boken, och senare hennes systerson L ennart Sand
berg, a tt få m usikutbildning genom Frälsningsar
mén och vara verksam m a som kringresande sångare 
i Sverige och USA.

R egem entsm usik  och  kyrkokör
En möjlig bildningsväg, och också arbetsm arknad, 
för m anliga ungdom ar som ville bli yrkesm usiker 
var a tt  söka plats som musikelev vid regem entsm u
sikkåren i Umeå. D är fick de m usiklektioner och 
också möjligheter till högre utbildning, t.ex. studier 
vid M usikaliska Akademin (nuvarande Musikhög
skolan i Stockholm). Den vägen gick bl a Alf Bur- 
stedt, B ernt Lindahl och Roger Perneholm på 1950- 
talet; B urstedt följde med i omvandlingen till Regi
onmusik och sedan till symfoniorkester, m edan Lin
dahl och Perneholm övergick till a tt  bli lärare  vid 
kom munala musikskolan. Alla tre  var också verk
samm a i jazzlivet i Umeå under 1950- och 60-talen, 
vilket visar på regem entsm usikens andra sida, a tt 
vara förstärkning av det lokala musiklivet. Som 
näm nts hade biåsm usikkårerna ofta m ilitärm usiker 
som lärare  och ibland ledare, och även enskilda 
personer kunde ta  privatlektioner för m ilitärm usi
ker.

Folkskollärarna utgjorde länge en viktig resurs 
för musikutbildning. Alla hade vissa grundkunska
per för a tt  kunna leda psalm sång i skolklasserna, 
och kyrkornas organist- och kantorssyslor var länge 
något som ingick i lärartjänster. Det har näm nts 
ovan hu r IOGT-logens första kör leddes av en folk
skollärare, och listan  på lärare som varit körledare 
inom föreningsliv och för fristående körer kan göras 
lång: H erm ann Lindforss, Oskar Kriström, kanto

rerna Ragnar Berglund, Albert Johansson, Axel V 
Sundkvist, H arald Ståhl, rektorn Helge Smedje
gård... I rollen som lärare kunde de fungera som 
”talangscouter” och uppm ärksam m a elever som 
skulle kunna delta i ortens musikliv. Berit Olofsson, 
som länge deltog i det kyrkliga musiklivet som fram 
stående solist och körmedlem, berättade om hur hon 
blev medlem i kyrkokören.

-  En dag knacka det på dörren, det var ju  så 
högtidligt allting under skoltim marna där, det 
knacka på dörren och så gick hon ut, fröken Anna  
Boström. Och så kom hon in och hade denna kantor 
Johansson med sig, han var också lärare. Och då 
hade han väl pratat med henne ute där om vad 
ärende han hade. Ja, så kom hon in: ’Berit ska gå ut 
med kantor Johansson, han vill fråga om någonting.’ 
Det var ju  någonting som inte klassen skulle höra på, 
det var så högtidligt så. O, jag  tänkte då, kantor 
Johansson, vad vill han då? Då var det detta han 
ville. Det var väl en måndag det där, att jag  skulle 
följa med till kyrkokörens träning som varpå m ånda
garna, och det var ju st den kvällen, vi började sex 
eller nånting. Jag hade ju  sjungit i småkörer i k las
sen. Han visste a tt jag  sjöng någorlunda. Ja, jag  och 
så en kam rat till mig, vi två då.

Då kom vi upp dit på kvällen, och dom var ju  äldre 
mest alla där. Och vi skulle sjunga altstämma, så vi 
blev införda i alten och fick ett papper fram för oss och 
så skulle vi börja sjunga, och det var precis som, ja  du 
tänker man tänder en kontakt eller nånting. Aaah - 
så där - å vad det här var roligt! Och det, kanske de 
första gångerna man var där uppe på träningarna 
blev det väl inte så mycket uträttat, men det kändes 
med en gång så roligt det var. Så började det.

En form av organiserad m usikutbildning stod 
dragspelsfirm an Hagströms för under 1950-talet. De 
ordnade på m ånga orter kurser i dragspel och gitarr 
med lokala m usiker som ledare, med träffar en gång 
i veckan för grupper om 10-15 elever. I Umeåområ- 
det var det föreståndaren för Hagströms butik, den 
legendariske dansm usikern Nisse Forssén, som till
sam m ans med bl. a. dragspelaren Sture Palm, och 
g itarristen  Rolf Sandberg, var ledare. E tt alternativ  
för den som ville lära  sig dragspel var länge korre
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H o lm sunds orkesterförening 1968. Fr.v.: M argareta H erm ansson, Olle B u rm an , R agnvi Edberg, B rita  Boström , A n n -M a ri B urstedt, 
A lm er B ursted t, E rik  B u rm an , Gerd L iedström , Beatrice B a ud in , Å ke  G rönlund, okänd, okänd, Gösta K arlsson, Bo H allberg, Torbjörn 
Olofsson, okänd, okänd, A l f  B ursted t, A sta  B jörnehall, S ixten  Liedström , R a g n a r L ångström . Foto priva t.

spondenskurser, från 1920-talet med bl a Ragge 
Sundqvist och senare Andrew W alter som lärare. 
Under 1970-talet, då dragspelet m ist sin ställning 
som m assinstrum ent försvann dessa former, men 
istället hade kom munala musikskolor och högskolor 
tag it upp instrum entet.

K om m unala m usikskolor
Under 1950-talet började m ånga svenska kommu
ner s ta rta  kom m unala musikskolor. Holmsund kom 
a tt  bli först i Västerbottens län, mycket tack vare a tt 
violinisten Almer B urstedt i musikcirkeln drev på, 
delvis u tifrån  a tt  m usikcirkeln hade brist på m ed

lemmar. H an lyckades få med sig rektorn och kan
torn, och våren 1958 höll cirkeln och flera körer en 
gemensam konsert som inbringade en grundplåt. På 
hösten började verksam heten i form av studiecirk
lar.

Almer själv tog m andolingrupper (ett vanligt in
slag i den tidens musikskolor, som förberedelse till 
violinspel), restaurantm usikern  K nut H agstén från 
Umeå blev violinlärare, och flera m ilitärm usiker 
drygade u t sina m agra löner med a tt ge lektioner på 
biåsinstrum ent.

Ekonomin vilade främ st på studiecirkelbidragen. 
”Det var käm pigt det där a tt  driva det i cirklar, dela
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upp i grupper och få det a tt  flyta, för m an våga ju  inte 
ta  u t för höga kursavgifter.” U nder de första åren 
ordnade Almer lotterier för a tt  få ned kostnaderna. 
Kommunen var försiktigt återhållsam  till a tt  börja 
med, gav vissa bidrag, men när verksam heten visade 
sig fungera in rättade m an en m usik lärartjänst 1962, 
och den följdes av flera under 1960-talet. Sixten 
Liedström, Roger Perneholm och Helge M arkström  
kom a tt  under lång tid ge kontinuitet och stabilitet 
till verksam heten. Denna satsning gav rik  utdelning 
för musiklivet i Holmsund; inte bara  växte m usikcir
keln till orkesterförening, det blev också en stor 
biåsorkester, Skärgårdsbandet, som var mycket ak
tiv hela 1970-talet, och Holmsunds storband, som nu 
varit verksam t i tjugotalet år, de senaste åren med 
nam net Björksta Big Band.

N är Holmsund, Sävar, Hörnefors och Umeå slogs 
sam m an till storkommun 1974, kom Holmsunds m u
sikskola a tt  utgöra en viktig resurs i den sam m an
slagna organisationen, med goda och långvariga er

farenheter av undervisning, planering och adm inis
tration.

”Det är alltid någon från Holmsund i varje års
kull”, sade för några år sedan en lärare  vid Fram näs 
folkhögskola i Öjebyn, vars m usiklinjer varit det 
naturliga steget efter gym nasiet för m usikintresse
rade ungdom ar i övre Norrland, och sedan tiotalet år 
leder vidare till musikhögskolan i Piteå. Satsningen 
på 1960-talet gav alltså genomslag långt fram i t i
den. Detsam m a kan sägas om de kom m unala m u
sikskolorna i Sverige som helhet: den uppm ärksam 
het som svenska m usiker möter internationellt, så
väl inom opera som rockmusik, visar a tt  ordentliga, 
långsiktiga satsningar ger resultat. Kortsiktiga ned
skärningar kan dessvärre ge långsiktiga skador, vil
ket borde beaktas mera. Tar m an bort resurser ryck
er m an undan grunden för en kompetens, som sedan 
kan ta  m ånga å r a tt  bygga upp på nytt. Det finns 
därför all anledning a tt  slå vakt om de kom munala 
m usikskolorna så mycket som möjligt.

M usik i mån

D ans i D rängsm ark, Skellefteå, Foto i V ästerbottens m useum .
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Å m sele  sextett om kring  1900. S ex 
tetten bildades inom  byns IOGT, 
som  även bekostade instrum enten . 
Stående  fr.v.: E ngelbert E km an , 
H elm er N ilsson, bagare S a n d 
ström , A lfred  R önnqvist. S itta n d e  
fr.v.:. A r th u r  L undström , L u d v ig  
Lundström , Foto i V ästerbottens 
m useum .

N edan  t.v.: K arl F ahlgren (spel
m a n  p å  m ånga  danser) och 
Georg H artm an , G ranholm en, 
R enholm en. Foto i Västerbottens  
m useum .

T.h.: Tre m usicerande kvinnor  
i S tensele om kring  1930.
Foto i V ästerbottens m useum .
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M usika n ter i Renholm en, 
Skellefteå  om kring  1930. 
Fr.v.: F rans Fahlgren, 
Georg H artm an , sko m a ka 
ren H ja lm a r Karlsson, 
Åbyn, K arl Fahlgren sa m t  
vid  cittran en flicka  som  
antagligen var p iga  hos 
H ja lm a r K arlsson.
Foto i Västerbottens 
m useum .

M usik  i E dor Perssons 
kam m are  i Varpsjö pä  
1940-talet,
Fr.v.: G unnar A hlqv ist, 
Len n a rt Johansson, E vy  
Lundström  och A rne  A h l
qvist. Foto i Västerbottens  
m useum .
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Föreningen 0Ä
U nder denna v in jett p resen terar  vi då och  då fören ingar och organi- A  0  0  0 D
sa tion er  som  genom  tiderna  varit, och  fortfarande kan vara, v ik tiga  U  \
sam m anslutn in gar för västerbottn ingarna. R edaktionen  tar n atu r
lig tv is  tacksam t em ot tip s och gärna m anus om  föreningar, vars 
verksam het förtjänar att närm are beskrivas. F olkrörelseark ivet  
i V ästerbotten  fin n s både i U m eå (Gam mlia) och  S kellefteå  
(Nordanå). D är kan fören ingar förvara sin a  äldre handlingar, 
som  är h istorisk t källm aterial.

För hundra år sedan  tillkom  på flera h å ll i län et m anskörer. De sam m anslöt s ig  1912 i 
V ästerbottens Läns Sångarförbund vars verksam het v i här i korthet beskriver.

Västerbottens Läns
Under slu tet av 1800-talet bildades på flera håll i 
länet m anskörer.

Asele m anskör bildades 1885 av folkskolläraren 
och organisten L.A. Hellman. Denne efterträddes 
snart av andra ledare, bl.a. folkskollärarna K. J. Len
m an och Ruben Andersson. Kören uppträdde på 
m ånga platser i trak ten  och gav konserter i t.ex. 
Gavsele, Hällaström , Lomsjö, Lavsjö och Dorotea.

I Skellefteå skärgård ha r m anskörsången gamla 
anor. Redan 1883 bildades en m anskör som leddes av 
E.V. Lidén och senare L.A. Bäckman. Kören upplös
tes 1898, men återuppstod 1918 som Skellefteå skär
gårds m anskör med Edvin Burm an som dirigent.

Stöd från b o laget
På N orrbyskär sam m anslöt sig 1893 några sångin- 
tresserade förmän och arbetare och bildade en m ans
kvartett. De första två åren förde kvartetten  en 
tynande tillvaro men växte under ledning av överlä
rare O. Sjödin till en större och aktivare kör, som gav 
konserter på olika platser, däribland Nordmaling, 
Hörnefors, Domsjö, Örnsköldsvik och Mo. Kören del

tog så småningom även i sångarförbundets fester i 
Umeå, Skellefteå och Holmsund sam t i Norrlands 
sångarförbunds 25-årsjubileum i Sundsvall. Att 
dessa längre utflykter kunde genomföras berodde 
mycket på a tt  bolaget Mo Ångsåg hjälpte kören med 
transporter.

År 1904 hade Obbola m anskör s ta rta ts  av Jonas 
Åberg och Skärgårdens m anskör med sångare från 
Obbola, Sandvik och Holmsund. De båda körerna 
förenades 1917 under nam net ”Sångarbröderna”. 
Förste basen var kassör B ernhard Forsberg. H an var 
deras solist och var den som fick uppdraget n ä r det 
gällde a tt  utverka någon förmån hos bolagsledning
en. Sångarna fick gott stöd, de fick fria resor med 
bolagets bå ta r och till och med kontanta  bidrag.

Det riktades en del k ritik  mot a tt  engagem anget 
i m anskören avtrubbade arbetarna, så a tt  deras 
stridslust i klasskam pen hämmades. Men i likhet 
med nykterhetsrörelsen var sångargem enskapen en 
positiv sak för arbetaren likväl som för arbetsgiva
ren; en sjungande kör stärk te  den sociala samvaron 
på orten och förbättrade stäm ningen. Det var väl 
värt a tt  stödja för bolaget.
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Sam arbete m ed godtem plarlogen
Montören Johannes Andersson tog initiativet till 
Robertsfors m anskör 1906. Första tiden fanns inget 
instrum ent i övningslokalen, så stäm m orna fick 
övas in efter ledarens fiol. Men när platsens god- 
templarloge skaffade en ny orgel fick kören nyttja 
den, mot a tt  de sjöng ibland i logens arrangem ang. 
1913 blev körens nam n Robertsfors sångarförbund.

I Lycksele bildades 1912 Lycksele godtemplares 
sångarförbund med faktor Oscar Hedman som diri
gent. M an övade två å tre  gånger i veckan, med 
undantag av som m arm ånaderna och använde sig då 
av ordenshuset och de instrum ent som fanns där. I 
gengäld sjöng kören vid logens ”Fjällets stjä rna” 
offentliga fester. E tt problem som redovisas 1922 är 
a tt  vissa sångare ej passade tiden vid övningarna. 
E tt annat a tt  en del körmedlem mar inte kunde delta 
så regelbundet, eftersom de arbetade på annan ort. 
Kören deltog i länsförbundets sångarfester i Umeå 
och Skellefteå, dock med ”rä tt  stora svårigheter, då 
kören har 6 1/2 mil till närm aste järnvägsstation”.

Sångarförbundet b ildas
År 1910 tillkom flera manskörer: Djäknebodakvar- 
tetten , Rundviks m anskör och Skellefteå manskör.

N är sångare från  Robertsfors, Holmsund, N orr
byskär och Umeå 1912 samlades i ”Villa U tsik ten” 
ställde m usikhandlare Thure M elander frågan: Bör 
e tt sångarförbund för Västerbottens län bildas? Sva
re t blev ja  och en interim styrelse tillsattes: Bror 
Abelli, Joh. M attsson, G ustaf Schäder, Erik Öst
berg, E. Rosell och Thure Melander.

De m anskörer som fanns anslöt sig till förbundet 
som arrangerade den första sångarfesten redan föl
jande år.

Under 1910-talet bildades nya körer ru n t om i 
länet och anslöt sig till förbundet:

Spölandsm anskör(1915), Bureå m anskör (1916), 
Bjurholms m anskör (1917), Norsjö m anskör (1917), 
Hembygdens manskör, Vindeln (1918), Jörns m an
skör (1918), Backens m anskör (1919), K lutm arks 
m anskör (1919), Vallens manskör, Nordmaling 
(1919), Hörnefors m anskör (1920), M anskören

V id  V ästerbottens L ä n s Sångarförbunds b ildande i Umeå 1912. Foto i F olkrörelsearkivet i Umeå.
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”Sjung, sjung” i Tavelsjö (1920), Dorotea allm änna 
m anskör (1921), Holmsunds m anskör (1921), Ås- 
trä sk  m anskör (1921), B urträsk  m anskör (1922).

Vid 10-årsjubileet 1922 organiserade förbundet 
26 m anskörer med 497 medlemmar. Körsången öka
de ständigt under de följande decennierna. Jubi- 
leum sfirandet 1932 inställdes dock ”på grund av den 
stora arbetslösheten”.

T ransporter och  u tsp isn in g
Inför sångarfesten i Stockholm 1930 försökte förbun
det förhandla med Aktiebolaget Nyman & Schultz 
om a tt lå ta  sina 228 sångare resa med e tt ångfartyg. 
M an var beredd a tt  betala 40-50 k r per person. 
Tyvärr var de flesta bå ta r upptagna med andra 
frakter. ”Kastellholm” skulle t. ex. avhäm ta finska 
em igranter i Helsingfors vid den tidpunkt då sångar
na ville resa hem igen. Förbundet beslöt a tt  istället 
sa tsa  på ”extratåget för sångare från N orrland”.

Sångarm öten arrangerades även varje å r  på n å 
gon plats i länet. Det krävde viss organisationsvana 
för a tt  k lara  av alla sångare som skulle ha m at och 
logi. U nder andra världskriget skulle ca 300 perso
ner samlas i Umeå, varvid förbundet vördsam t hos 
K ristidsnäm nden anhöll om inköp av vissa varor 
som inte kunde köpas u tan  licens (8 kg smör, 5 kg 
köttfärs, 4 kg ost, 45 kg skinka, 1 kg kaffe, 4 kg 
socker) för a tt  kunna ordna en gemensam måltid.

N är sångarförbundet fyllde 40 år 1952 hölls en 
stor hembygdsfest på Gammlia. Då var förbundet 
som allra störst med 28 körer och 781 sångare.

År 1957 avgick Thure M elander efter 41 år som 
dirigent. H an betonade då körsångens sociala upp
gift: ”Det är ju  inte säkert a tt  den bästa  sångaren är 
den som k lä ttra r  högst på den s.k. samhälleliga 
rangstegen. M an lär i sångarkretsar känna alla sor
ters m änniskor, v itt skilda yrkesgrupper konfronte
ras med varann  och det skapar en samhörighet, som 
ingenting annat är likt.”

1980-talet -  e tt ak tiv t decen nium
Under 1950-80 m inskade an talet körer. Svårigheter 
med rekrytering av yngre sångare, brist på dirigen

ter, konkurrens av annan  underhållning och fören
ingsverksam het är några förklaringar som anges.

1981 hade förbundet 15 körer anslutna. De höll 
då sin årliga sångarfest i Stensele kyrka där värm en 
från  de m ånga sångarna och publiken fick brandlar
m et a tt  utlösas! Det var också första gången i förbun
dets historia som en kvinnlig m anskördirigent, m u
siklärare Ingegerd Åkesson, ledde kören.

Även om an ta le t aktiva sångare m inskade under 
1980-talet och en och annan  kör tvingades lägga ner 
verksam heten bl.a. till följd av brist på dirigenter, 
tycks de cirka 350 kvarvarande sångarna vara fyllda 
av entusiasm  och sångarglädje. Körerna redovisar 
en hel rad  lyckade konserter. Sångarfester genom
förs på olika håll i länet och sångare från Västerbot
ten  deltar i sångarm öten organiserade av såväl 
Norrlands Sångarförbund som Svenska Sångarför
bundet. En höjdpunkt för alla m anskörssångare in 
träffade 1992, då Västerbottens Läns Sångarför
bund organiserade sångarfesten i Umeå för N orr
lands Sångarförbund. 500 sångare samlades och i 
festen på Universum  deltog m er än 900 personer.

Enskilda körer från Västerbotten ha r också före
tag it långväga resor. Lappm arkskören ha r sålunda 
besökt USA och innevarande år genomförde m an en 
sångarresa till Prag. Backens m anskör ha r besökt 
Österrike och Norditalien och planerar f.n. en sång
arresa till svenskbygderna i USA. N ästa sångarfest 
för m anskörssångare i Västerbotten äger rum  i Skel
lefteå 1995, när staden firar s itt 150-årsjubileum. 
Förbundet deltog även vid jubileet 1945.

Vi skall kanske fram hålla a tt  Västerbottens Läns 
Sångarförbund är en regional organisation för m ans
körer i Västerbotten. M otsvarande organisationer 
finns i Norrbotten, V ästernorrland etc. Tillsammans 
bildar länsförbunden Svenska Sångarförbundet. 
Länsförbunden i N orrland bildar tillsam m ans Norr
lands Sångarförbund. Inga damkörer eller blandade 
körer ingår i dessa organisationer. De tillhör som 
regel Sveriges Körförbund. Frågan om n är damer 
började sjunga i kör får bli föremål för en annan 
artikel. K lart ä r dock a tt  kyrkokörerna därvidlag 
spelat en viktig roll.

51



P salm odikon  i. H em bygdsg ille ts sa m lin g a r i Lycksele. Foto: S te lla n  W engelin, V ästerbottens m useum .

I m ånga hem bygds- och m useisam lingar  
finn s e tt in stru m en t som  b estår  av en  lån g
sm al trä låda översp änd  m ed en  sträng, ett  
psalm odikon.

U nder 1800-talet innan  orglar och  h ar
m onier få tt sprid n in g  var det van lig t att 
in stru m en tet använd es som  stod  för psalm 
sån gen  i kyrkor, skolor och hem .

Stråk instrum entet psalmodikon ha r utvecklats u r 
det gamla monokordet. Konstruktionen består i en 
resonanslåda av trä  med eller u tan  botten. Över 
lådan löper en sträng. U nder denna sitter e tt grepp
bräde uppdelat i tonsteg, vilka ä r  num rerade enligt 
e tt sifferskriftsystem.

Ordet psalmodikon kommer av psalm  och grek. 
oidikos’ (som hör till sång).

Den m usikaliske kyrkoherden i Östervåla kyrka i 
Uppland, Johannes Dillner (1785-1862), var i bör
jan  av 1800-talet bekymrad över den skrala kyrko
sången. Det fanns få orglar i kyrkorna och de som 
fanns spelades så s tark t a tt  m änniskorösterna 
dränktes. Dillner rekommenderade a tt  alla försam
lingar skulle bygga psalmodikon och lära  sig siffer- 
notskrift. I varje stiftsstad skulle anvisningar fin
nas. Instrum entet var enkelt a tt bygga och m an 
kunde sedan lä ttare  stödja psalm sången och lära  sig 
psalm er och sånger i flera stämmor. Dillner översat
te hela 1819 års psalmbok i 4-stämmig siffernot- 
skrift och fick sedan hjälp av Kungl Majt, Oskar I, 
och M usikaliska Akademien a tt sprida den i riket.

’Notstock’, ’notlåda’ och ’psalm låda’ är andra 
nam n på psalmodikon. Levi Johansson berä tta r a tt 
notstocken var det första m usikinstrum ent han stif
tade bekantskap med som barn hos sin morfar i 
Stornäset, Vilhelmina. M orfadern hade själv tillver
kat notstocken inklusive strängen av fårtarm . Jo-
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Ur ”Den sw enska psa lm boken  a f  år 1819 m ed dess och m essans 
m elodier i fö renklad  sifferskrift”.

hanssons m ostrar var flitiga a tt spela och strävade 
efter a tt  lä ra  sig hela ”num merboken”.

Om hur körsånger kunde inövas på 1880- och 90- 
ta le t skriver en sångare i S tålhandskes m anskör 
som bildades 1883 i Klemensnäslogen:

På den tiden var notkännedom sällsynt och orgel- 
och pianospelning ännu sällsyntare på denna plats. 
Det gällde därför att utnyttja de medel som funnos 
och i detta fall blev det psalm odikon som fick ersätta 
orgeln. Men för a tt kunna använda spellådan måste 
noterna förvandlas till siffror. Det var då inget annat 
att göra än gripa verket an med ”översättningen” av 
alla stämmor och så finge de m än , som tillhörde 
sam m a stämma, samlas kring spellådan för att lära 
in sin part. Vid samsjungningen blev det sedan att 
plugga in takt och nyans. Arbetet med ”översättning

en” var drygt och tungt, varför många kvällar och 
nätter fick sättas till för detta ändamål. Jag hade 
därvid god hjälp av min far, vilken egentligen var 
den som gav första impulsen till siffer skriften. E tt 
par andra skrivkunniga körmedlemmar brukade 
även biträda med skrivningen.

Vi lyckades emellertid på detta sätt inöva en reper
toar på omkring 200 nummer, som vi hade både 
nytta och nöje av, och då Klemensnäskören var den 
enda manskören i orten, så fingo vi med vår sång 
medverka vid många högtider och fester.
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Ur m elodipsalm boken ”F u lls tä n d ig t P sa lm o d iko n ” av D illner  
och Pettersson, 1863. B oken utkom  i sex upplagor under åren  
1851-74. V ästerbottens m useum s sam lingar.

53



Kulturmiljövård
Lars Flodström

M er än h ä lften  av S veriges y ta  täcks av skog. P å större d e len  av denna areal bedrivs e tt  aktivt  
skogsbruk. En grundbult i vårt nuvarande syn sä tt är att skogen  skall präglas av en  b io logisk  
och ku ltu rell m ångfald.

U nder 10.000 år har m änniskor lev t och  verkat i Sverige. U nder större d e len  av denna tid  
har skogen  varit den  n aturliga  livsm iljön , och i skogen  döljer s ig  m ånga forn läm ningar och  
andra ku lturm innen  som  är värda a tt skydda och vårda.

E n skärvstensva ll v id  T jikk iträ ske t vid  G unnarn, resterna av en stenåldersboplats från  tiden 4.000-2 .000 f.Kr.
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En önskan a tt  skydda och bevara dessa fornlämning- 
ar och kulturm innen till kommande generationer 
känns naturlig  för de flesta m änniskor och denna 
önskan uttrycks även i vår lagstiftning. Både Kul
turm inneslagen och Skogsvårdslagen syftar till a tt 
skydda fornläm ningar och kulturm iljöer så a tt  sko
gens mångfald kan bevaras.

Vissa kulturläm ningar ä r  lä tta  a tt  känna igen. 
Spåren efter våra föräldrars och farföräldrars möda 
känner vi, de ä r  en del av vårt omedelbara arv. 
Andra läm ningar, fornm innen eller kulturläm ning
ar efter tidigare generationers bruk, är svåra a tt 
uppfatta för e tt o tränat öga. Vi ser dem inte därför 
a tt  vi inte längre kan se arbetet bakom läm ningen 
eller orsaken till a tt  den kommit till. Andra läm ning
ar kan vara så överväxta a tt  de av den orsaken är 
svåra a tt  upptäcka. D etta gäller inte m inst gamla 
övergivna odlingsm arker som med tiden h a r kommit 
a tt  försvinna på grund av igenväxning och beskog- 
ningen av gamla jordbruksm arker.

Förr var det naturlig t a tt  kunskaper om vad som 
dolde sig i skogen gick i arv från generation till 
generation. Idag när allt fler m änniskor bor i städer
na finns inte längre denna naturliga kunskapsför
medling, u tan  skogen h a r blivit e tt främ m ande ele
m ent som vi på nytt m åste lära  oss a tt  uppfatta och 
förstå.

E nbart lagar kan inte skydda allas vårt gemen
samm a kulturarv. Kunskap och förståelse för tidiga
re generationers arbete och möda är det bästa skyd
det för den kulturella  mångfald som vi vill eftersträ
va och som vi också kan läm na vidare till kommande 
generationer.

R iksantikvarieäm betet och Skogsstyrelsen har 
in itierat en kampanj som går u t på a tt  vi skall kunna 
känna och bevara våra kulturm innen. Kampanjen 
drivs i form av studiecirklar under nam net K ultur
miljövård i skogen. Studierna skall lära  oss vilka 
olika typer av kulturläm ningar som finns i våra 
skogar, vilka lagar och regler som gäller sam t hur 
m an inom skogsbruket bäst kan bidra till en god 
kulturmiljö.

Studiecirklarna vänder sig till såväl aktiva 
skogsbrukare som hembygdsföreningar och alla an

dra som är kulturh istorisk t intresserade. M ålet är 
a tt  vi skall kunna lära  oss a tt  identifiera och förstå 
hela vår kulturmiljö med alla de m innen den inne
håller från tidigare generationers arbete och liv för 
a tt  vi på så sä tt skall kunna bidra till en bättre  
kulturm iljövård i skogen.

Mer upplysningar om studiecirklarna kan fås 
antingen genom Skogsvårdsstyrelsens konsulenter, 
studieförbunden eller från Skogsmuseet i Lycksele 
(Dan Lorén), Skellefteå m useum  (Lennart Sund- 
qvist) och länsm useet (Anders Karlsson eller Lars 
Flodström).

En förhoppning vi h a r ä r  a tt  m ånga nya ku ltu r
m innen i skogarna kommer a tt  upptäckas genom 
kampanjen. F rån  m useernas sida besöker vi gärna 
studiecirklarna för a tt  d iskutera kulturm innen eller 
delta i exkursioner, gärna sådana där flera studie
cirklar har gå tt sam m an i e tt område.

MÄRKEN
D agarna flyger och far.
Våra dagar ä r  korta och få.
Men spåren av odling blir kvar 
i skogarnas botten ändå.

Mödorna, striderna, brotten, 
hemmen och vägarna hem, 
h a r sa tt m ärken i skogarnas botten 
för dem som har ögon för dem.

Skogarnas tidlösa sus 
sopar aldrig igen våra spår.
Men var håller m innena hus?
Åren och tiderna går.

A lf  Henriksson

K U L  

I S K O G E Ni T U R
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Nära n
U nder denna rubrik  är korta  n o tiser  från län ets hem bygdsfören ingar  
och  m u seer  välkom na. Program , projekt och  in itia tiv  är spännande  
och  v ik tig t för andra att ta  del av. Sk icka n o tiser  e ller  id éer  för nästa  
häfte  t ill redaktören  sen ast den  1 au gu sti 1994.

Välkommen till Gammplatsen i sommar!

Som m arm arknad och m ånga aktiv iteter arrangeras 
i anslutning till ”Trä i Norr”-  en vecka i skogens 
tecken 16-19 juni.

Traditionellt m idsom marfirande blir det med le
kar och m untrationer och korande av m ästare i 
stenlyftning. ”Konst i det gröna” anordnas i juli för 
hugade konstnärer.

För övrigt finns det mycket a tt  se och uppleva på 
kulturom rådet Gam m platsen i Lycksele:

I Ruselegården visas en utställn ing om Kungl. 
Telegrafverket med föremål, fotografier, telefonap
parater, byaväxel och telegrafarbetarens kläder. 
Dessutom visas en damfrisersalong från 1950-talet. 
Servering finns i sam m a hus.

I Jak tm useet öppnas en utställn ing med träsni- 
daren Bengt Franssons efterläm nade verk.

Sedan finns Diversehandeln där du kan köpa en 
s tru t karam eller och nytillverkade ”gam m sakren”. 
Vidare Skogsmuseet med det nya Skogsmaskinmu- 
seet som invigs 18 juni.

Följ promenadvägen och se skogskojor, Carl- 
bergsgården, bagarstugan, nybyggarstugan, M am
sell Lovisas skola, M argareta-kyrkan, som är en 
replik av 1736 års kyrka på Gammplatsen.

Lycksele Hembygdsgille
F rån u tstä lln in g  om K ungl. Telegrafverket i Ruselegården. Foto: 
Lycksele Hem bygdsgille.
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Skogsmuseets nya utställning

N ästan på dagen tio år efter det a tt  Skogsmuseet 
invigdes slår det nu upp portarna för sin nya bygg
nad, Skogsmaskinmuseet. Det inrym m er u tstä ll
ningen ”M änniskan — N aturen -  Tekniken.

Den 18 juni invigs m useet, som visar den viktiga 
efterkrigstidens teknikutveckling, vilken utform at 
hela vår tillvaro. Skogsmuseet i Lycksele håller sig 
även nu till s itt huvudområde, skogsbruket.

För sex å r sedan erbjöds m useet en donation av 13 
äldre skogsmaskiner från  SCA Skog AB. Det blev 
avstam pet till a tt arbeta med vår sena historia. 
U tställningen ta r  vid där den nuvarande slutar, med 
C leetrac-traktorn från 1950-talet.

Skogsmuseet försöker belysa företeelser utifrån  
m änniskors tan k ar och handlingar. Det är de som 
ger oss den tillvaro, i detta  fallet högteknologisk, vi 
ha r på gott och ont. Eftersom Skogsmuseet är e tt 
kulturh istorisk t m useum  är den nya utställningen 
inte e tt teknikeldorado. U tställningen är byggd för 
den som inte ä r  in sa tt i -  eller in tresserad av -  
teknik, även om m ånga skogsmaskiner finns med.

U tstä lln ingen ”M ä n n iska n  -  N a tu ren  -  T ekn iken ” under uppbyggnad i m ars 1994. Foto i Skogsm useet, Lycksele.
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”M yra n ” 1959. T illverkad  av B röderna Sandberg, S tensele  M eka
n iska  Verkstad. Foto i Skogsm useet.

Återigen m öter m an hela familjen i inlandet och får 
följa deras vardag.

Skogsmuseet är, med denna utställning, ”M än
niskan -  N aturen -  Tekniken”, e tt forum för ämnen 
som ä r angelägna för oss i norra Norrland. Det må 
vara skogsnäring, miljö och n a tu r eller nybyggarti- 
den.

Gunhild Rydström



Hembygdssommar
Det finns f.n. 37 hembygdsföreningar anslu tna till Västerbottens 
läns hembygdsförbund. H är presenteras i korthet några förening
ars aktiv iteter i sommar. Y tterligare information om andra hem 
bygdsföreningars verksam het kan turistbyråerna i respektive 
kommun läm na. (M idsommarfirandet sker på midsommarafton 
24 juni.)
Ammarnäs: Oppet efter midsommar. Servering. Ammarnäsda- 

garna 16-17 juli. ”Pärfestival” 27 aug. Hembygdsgårdens dag 
7 aug.

Bjurholm : Midsommarfirande. K ulturdagar 1-3 juli med u ts tä ll
ningar, m arknad och aktiviteter. Hembygdsgårdens dag 7 
aug.

B oliden: Bergrum Boliden öppet 14 m aj-18 sept kl 11-21 i juli, 
11-17 övrig tid.

Bureå: Sommarcafé.
B urträsk: M idsommarfest. Spelm ansstäm m an B urträsksväng

en 21-24 juli.

D orotea: M idsommarfirande. Spelm ansstäm m a 8-9  juli. Kyrk- 
marsch A vaträsk-D orotea 10 juli. Slåttermorgon å Sjöängen 
och H antverksdag på Kullerbacken 12 juli. Höhässjning å 
Sjöängen 14 juli.

Fredrika: Hembygdsdag 10 juli med underhållning på Sjönäs. 
Alla nyfödda barn presenteras. Hembygdsgårdens dag 7 aug.

B yalaget, H ögland: Höglandsdagen l l j u l i k l  11-16 med under
hållning, försäljning av tunnbröd, servering.

Jörnsbygden: Sex bussutflykter till sm ultronställen i Jörns 
socken. Tre lokalhistoriska kvällar i hembygdsgården. Hem- 
bygdsdagar 2-3 juli. Söndagsöppet 17, 24 juli, 7, 14 aug. med 
slöjdare, fotoutställningar.

L ycksele: se sid 56
Malå: M idsommarfirande. Sommarcafé 22 juni-31 ju li kl 12-18. 

K nivslöjdutställning 9-17 juli. E tt traditionellt husförhör 11 
juli.
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U tflyk t m ed logen i N ästansjö  om kring  1920. Foto i V ästerbottens m useum .

N ordm aling: Midsommarfirande, m useet öppet 4 juli -1 4  aug, 
vard. 11-17, sö 12.15-17. Bak i bagarstugan. Hemvändarda- 
gar 22-23 juli.

N orsjöbygden: M idsommarfirande. Spelmans stäm m a 29-30 
juli.

N ysätra: M idsommarfirande. Fotoutställning med bilder från 
gamla N ysätra 22 juni och fram åt i Tingshuset. Sommarfes
ten  med traditionell hambodans 24 juli.

R enbergsvattnet: M idsommarfirande och logdans. Våffelserve- 
ring varje söndag efter midsommar. Hem bygdsdag30juli med 
aktiv iteter i smedja, skvaltkvarn, spånhyvel. Rökning av 
fläsk. Folkdans.

R isbäck: Öppet med sommarcafé.
R usksele: Rusksele 300 år firas 1-3 juli med underhållning, 

m arknad, bygdespel m.m. Hembygdsgården öppen hela juli 
(vard 11-20, lö-sö 11-21)

Sorsele: Sorseledagarna 22-24 ju li med underhållning, kultur- 
stipendieutdelning, slöjddem onstrationer m.m.

Stensele: Midsommarfirande med roddtävling, lekar, underhåll
ning, servering m.m.

Storum an: Hembygdsgården på K åtaholm en öppen med tunn- 
brödbakning, servering, visning av museet. Vid kajen ligger 
bogserbåten Betty.

Um bygda: M idsommarfirande. Fallens Dag 24 juli.
Vindeln: M idsommarfirande. Hembygdsfest 9-10 juli. Skörde- 

m arknad och spelm ansstäm m a 13 juli. Bygdespel om Deger- 
fors 23-24 juli.

Å sele: Midsommarfirande. Hemslöjdsmässa 12 jun i-31  juli. 
M useet öppet 27 jun i-7  aug. kl. 11-16. Fam iljeunderhållning 
6 och 13 juli kl 19. Hembygdsdag 17 juli.
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BildMuseet har öppnat

Det nya Bildmuseet ha r öppnat i maj efter en omfat
tande utbyggnad. Fyra u tställn ingar invigdes då, 
varav två är uppbyggda kring konstdepositioner 
från S tatens konstm useer med vilka Bildmuseet nu 
inleder e tt utvidgat samarbete.

Moderna museet på besök i Umeå innehåller en 
samling internationell och svensk konst av hög kva
litet. U tställningen visas 28 maj 1994 -  5 m ars 1995.

Tidernas bilder ä r e tt studiegalleri med svensk 
konst från 1600-talet fram  till vår tid, inlånad från 
de statliga konstm useerna.

Urban Engström och Karin Ögren, två sam tids
konstnärer med Um eå-anknytning, presenteras i en 
utställn ing 28 maj -  26 juni.

Förarbeten och skisser till Lage Lindells m ärk
värdiga m ålningar i Sam hällsvetarhuset på univer
sitetsom rådet visas 28 maj -  21 augusti.

Bildmuseet sam arbetar med Film centrum  i 
Stockholm. M ånga av de konstfilmer som distribue
ras därifrån kan besökarna se på video i museet. Det 
finns också möjlighet a tt  studera svensk och in te rna
tionell konst på CD-ROM skivor.

”O dalisques” av H enri M atisse. T illhör M oderna M useet. Foto: 
S ta ten s konstm useer.

Besökarna får dessutom tillgång till en liten mu- 
seishop och e tt kafé.

I den nya tillbyggnaden inryms även arbetsloka
ler och m agasin för Västerbottens museum, som är 
fastighetsägare och byggherre för hela byggnads- 
komplexet.

Utställning i Skellefteå
Den 11 jun i öppnar Skellefteå m useum  sin egenpro- 
ducerade utställn ing ”M anligt, k vinn ligt, b arn s
lig t” med m ånga föremål som anknyter till det vi 
anser vara typiskt m anliga eller kvinnliga egenska
per och som är synligt redan i barnens saker.

N ågra klassiska m anliga respektive kvinnliga y r
kesgrupper visas. På k lotterplanket kan besökaren 
ge sina synpunkter på m anligt och kvinnligt.

U tställningen pågår till årets slut.

Har du alla v ä s te r b o t te n •  ?
I lager finns fortfarande häften om örter, målade 
möbler, nybyggare, fotografi, arbetarbostäder, jak t, 
idrottshistoria, skidhistoria, am atörteater, arkeo
logi, skogsbruk, hembygdsgårdar, byggnadsvård, 
luffarliv, bibliotek, emigration, bostäder, medicin
historia, arbete, kyrkstäder, samer, lantbruk, ort
nam n, tidningsklipp, byggnadsminnen, skolminnen 
m.m. Register 1920-1992 säljs också.

Beställ de num m er du är in tresserad av. Ring 
V ästerbotten museum, 090/118635. Fax 090/119000.
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Utställningar i sommar Gammlia-sommar!
12.6 -11.9 Stefan Wallmark: AKVARELLER

K o n stn ä rlig t u tv eck lin g sa rb e te  vid 
Designhögskolan i Umeå

9 .7 -21 .8  Från två  stränder
En svensk-finsk konstinstallation av 
Sven Svanbäck, Örjan Sandenor, Ola 
G ranath  och Arto Penttinen.

28.8 - 2.10 Com bi-naciön, Im agen Sueca
En utställn ing med konstnärerna Lars 
Ahlström, E rnst Billgren, Max Book, 
Casmo Info (Alfredo Castro och Hans- 
Anders Molin), Maya Eizin, Peter Jo
hansson, Tuija Lindström, Stig Sjölund 
och Måns Wrange.
Utställningen med detta urval av svensk, 
ung sam tidskonst prem iärvisades vin
tern  1993-94 i Mexico City.

U nder som m aren  kom m er vissa reparations- och om byggnads
arbeten a tt pågå  i u tstä lln ingsloka lerna  och i receptionen. Då vi i 
det längsta v ill u n d v ika  stä n g n in g  av m useet ber vi om  överseende 
m ed de eventuella  störn ingar  /  olägenheter som  kan  kom m a a tt  
uppstå.

G årdarna på Gammlia öppnar 20 juni. Därefter på
går dagligen aktiviteter för hela familjen. Rund
vandringar med guide, barn verksam het i skolmuseet, 
tidsresor för barn, hantverkare i Burträskgården, 
tunnbrödbak i bagarstugan, djur i alla hagar och 
servering i Café Egil.
Särskilda evenemang :
• M idsommarfirande på midsommarafton.
• V ästerbottningarna. E tt folklustspel ges 1-3 juli. 

Teaterföreningen V ästerbottningar från Hörne- 
fors gästspelar i Umeå.

• Cafékvällar med m usikinslag arrangeras 
tisdagar kl 19.

• Stora Får- och Getdagen avslutar Gammlia- 
säsongen söndagen den 14 augusti.

I nästa nummer
Ost och osttillverkning i vårt län blir tem at för nästa  
häfte som utkom m er i september.

H ur tillverkning av den berömda Västerbottens- 
osten går till beskrivs i en fotodokumentation av 
Sune Jonsson.

M ejerskornas bortglömda arbetsinsatser väcks 
till liv av Annika Hallinder.

Sam ernas ost, renosten , beskrivs av Phebe 
Fjellström.
Helge B rännström  t.v. och ostm ästare Yngve Persson t.h. d rar  
tillsa m m a n s ”h a rp a n ” för a tt bryta ystkaret. Foto: Su n e  Jonsson.
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