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I Norrbottens Läns Hembygdsförenings Årsbok 1935 finns en artikel ”En färgar-
släkt i Luleå genom 200 år” av Hugo Lindgren. I detta nummer återberättar vi 
historien om den Röcknerska färgarsläkten i Luleå. Det 250 år gamla Röcknerska 
huset är idag under rivningshot och diskuteras livligt i pressen. 
Läs den märkliga historien om Johan Hedeman från Piteå som introducerar 
skönfärgeriet i Luleå. Johan Hedeman arbetade vid Jonas Alströmers manufak-
turverk i Alingsås, där han kom i kontakt med högste chefen engelsmannen Ste-
phen Bennet. Gifte sig 1743 med Bennets dotter Elisabeth och flyttade till Luleå. 
Johan Hedemans födelseort och föräldrar är tyvärr idag en väl förborgad hem-
lighet. Den förste Röckner (Michael) föddes 1741 i Rökland, Alnö, flyttar till Luleå 
och gifter sig med Stephen Bennets barnbarn Catharina. Stephen Bennet blir 
därmed något av stamfader för färgarsläkten Röckner.
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...till föreningen med förslag eller 
erbjudande om tjänst som kan 
utföras av Dig nu eller senare, vid 
enstaka eller flera tillfällen. Ring, 
maila, posta eller lämna med-
delande i den gröna brevlådan 
inne i lokalen. Detta noterar vi 
och hör vi av oss till Dig när din 
insats behövs. Kontaktuppgifter 
finns i tidningen, hemsidan och 
anslagstavlan.

Vi hjälps åt ...
Vi är tacksamma för all hjälp och 
stöd vi kan få av Er medlemmar.
Exempelvis med städning i lo-
kalen, när och där det behövs. 
Serveringshjälp vid träffar, etiket-
tering av tidningen inför utskick. 
Förslag till aktiviteter etc. - och 
förstås, öppethållande av loka-
len när Ni är där under varda-
gar! Vi tar också tacksamt emot 
bidrag till vår bokhylla, gärna 
böcker med anknytning till Norr-
botten.

... i forskarsalen utökas ständigt! 
Utöver mikrokort och film finns 
renskrifter, böcker, ett 15-tal läs-
apparater, datorer fyllda med 
sökbara databaser (CD äv. för 
hela och andra delar av landet) 
etc. Det är förstås möjligt att hos 
oss forska i andra landsdelar ge-
nom de datorer med ArkivDigi-
tal, som finns i lokalen.

Hör av Er ... Materialet ...

Lulebygdens  
Forskarförening 
är en ideell förening som 
drivs enbart av ideella 
krafter. Vi verkar för att 
höja intresset för -  och 
att underlätta släkt – och 
bygdeforskning i fram-
förallt Lulebygden men 
också hela Norrbottens 
län. I samarbete med bib-
lioteket i Luleå ser vi till att 
ständigt komplettera med 
nytt ”utsläppt” material 
- och i vår lokal tillgänglig-
göra allt som kan önskas 
för Din forskning. I lokalen 
finns även mikrokort från 
finska Tornedalen samt de-
lar från Västerbotten.

Ordförandes spalt
När sommaren nu närmar sig, känns 
det som släktforskarsäsongen går mot 
sitt slut, men när sedan hösten när-
mar sig så kommer lusten att forska att 
återkomma.
Föredraget av Leo Hassler på vårt års-
möte rönte stor uppskattning, det är 
synd att inte fler medlemmar tog vara 
på att lyssna på hans anförande.
Under vintern har vi också ett antal 
studiecirklar i släktforskning genom-
förts, intressera för dem har varit gott 
och utvärderingarna av studiecirklar-
na har också resulterat i ett gott betyg. 
Ett stort tack till våra cirkelledare för 
ett väl utfört arbete.
Öppettiderna för lokal på torsdagarna 
har vi under de senaste månaderna 
förändrat så att vi har öppet mellan 
17-20, allt i syfte att få en öppettid som 
passar så många som möjligt. Vi vill på 
så sätt skapa möjligheter för så många 
som möjligt att använda sig av vår lo-
kals resurser.
Till sist vill jag önska all våra medlem-
mar en bra sommar
Eilert
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Från Årsmötet

som en metod att påskynda 
läkning. I slutet på 1800-talet 
byggdes det första sanatoriet i 
Sverige, närmare bestämt 1896 
i Mörsil, Jämtland. Därefter in-
rättades ett stort antal sanatorier, 
bl.a. Österåsen, norr om Sollef-
teå. Sanatorierna förlades alltid i 
naturskön miljö med hälsosamt 
klimat, gärna i bergstrakter nära 
skog och sjö. 

Slutligen lyckades man på 
1920-talet framställa ett vaccin 
mot tuberkulosbakterien, BCG-
vaccinet, Bacille Calmette-Gué-
rin. Det kallades även calmet-
tevaccin. Vaccinationen ger ett 
visst skydd, men inte fullstän-
digt. I Sverige vaccinerades alla 
nyfödda barn från 1940-talet till 
1975. Många kommer säkert 
ihåg det årligen återkommande 
tuberkulinprovet i skolan. Man 
fick en spruta i armen som sedan 
förväntades ge en rodnad som 
tecken på att på att eleven hade 
ett fullgott skydd mot tbc. Var 
resultatet negativt blev det vac-
cinering, calmettevaccinering.

Hur kan man då leva med 
tuberkulos? Leo berättar att du 
just nu på Norrbottens Museum 
kan du se en film i 4 minuter 
som visar hur Elli-Karin levt ett 
bra liv. 1,32 m lång och chef ar-
betsterapeut på långvården, har 
fått barn och barnbarn.
Ordkonstnären Leo avslutar sin 
föreläsning med en dikt av Alf 
Henriksson med budskapet, njut 
av kommande vår, sol och vär-
me och hälsa! 

I samband med Luleåbyg-
dens Forskarföreningens årsmö-
te den 15 mars 2015 berättade 
Leo Hassler (bilden) om sjuk-
domen tuberkulos. Doktor Leo 
börjar vår trevliga stund tillsam-
mans med att ta på sig den vita 
rocken, stetoskopet och spott-
koppen med lock. På 1970-talet 
medicinerade Leo själv för att 
bli frisk från sjukdomen tuber-
kulos. Som kuriosa nämnde han 
att en släkting som hette Leo 
Hassler vid 25 års ålder dog på 
grund av just tuberkulossmitta. 

Under mitten av 1800-talet 
dog 4 miljoner människor per 
år i Europa av tuberkulos. Tu-
berkulos är den farsot som krävt 
flest dödsoffer genom historien. 
Den kan via blodet spridas till 
andra organ som kan bli över-
sållade med små infektionshär-
dar, ett livshotande tillstånd. Då 
symtomen i inledningsskedet är 
lindriga, kan den sjuke sprida 
smitta utan att vara medveten 
om detta. Lungtuberkulosen 
kulminerade som dödsorsak i 
Sverige kring 1875 och var då, 
liksom långt tidigare, vanligast 
i mälarlandskapen. Tuberkulos 
var då, med mer än vart tionde 
dödsfall, alltjämt den vanligaste 
dödsorsaken i Sverige näst efter 
ålderssjukdomarna. Så sent som 
på 1930-talet dog årligen nära 
10000 personer i lungtuberku-
los.

I många länder i Asien och 
Afrika har 80 procent av befolk-
ningen positivt utslag i tuberku-
lintest, medan runt 5–10 procent 
har det i USA. En högre levnads-
standard med bättre boende 

TUBERKULOS – farsot för och nu

och rent vatten har utrotat sjuk-
domen i Sverige.Tuberkulos 
sprids genom luften när män-
niskor med sjukdomen hostar, 
nyser eller spottar. Infektionen 
angriper främst lungor och lung-
säckar. Bakterien kan överföras 
från nötkreatur till människor 
bl.a. genom smittad mjölk. Den 
kallades också lungsot, tvinsot 
eller vita pesten. 

De klassiska symtomen på 
tuberkulos är kronisk hosta med 
blodigt slem, feber, nattliga 
svettning och viktförlust. Medi-
cinsk diagnos av sjukdomen ba-
seras främst på röntgenbilder av 
lungorna och tuberkulintest på 
huden. Mikroskopundersökning 
och bakterieodling av kropps-
vätskor förekommer också.

Tuberkulosbehandlingen är 
långvarig och omständlig och 
kräver många månaders intag av 
olika antibiotika. Människans 
eget immunförsvar kan inte 
oskadliggöra tuberkelbakterien.
Bland tidiga behandlingsme-
toder kan nämnas italienaren 
Carlo Forlaninis pneumothorax-
behandling (”gasbehandling”, 
”lungkollaps”), som han före-
slog redan 1882 och som kom 
att tillämpas långt fram i tiden 

Forskarföreningens årsmöte den 15 mars i Örnäsgården gick i lugnets och samförståndets 
tecken. Mötesordförande Per Wänkkö, mötessekreterare Carin Vallgren. Eilert Apelqvist om-
valdes som ordförande. Kent-Åke Lundebring avgick som ledamot, ersattes av Curt Björk-
lund. Nils-Gustav Öqvist avgick som styrelsesuppleant, ersattes av Thore Gählman. Övriga 
styrelseledamöter och -suppleanter omvaldes. Beslutades att 2016 höja medlemsavgiften  med 
30:-. Anledningen är kraftigt höjda portoavgifter. Förutom verksamhet- och kassa-berättel-
serna för år 2014 kan du på föreningens hemsida även hitta bilder från Årsmötet.

Referent av föredraget Carin 
Vallgren



4 Lulebygdens Forskarförening

En färgarsläkt i Luleå genom 200 år
I Norrbottens Läns Hembygdsförenings Årsbok 1935 fanns denna  artikel av Hugo Lindgren 
med ovanstående rubrik. 

På denna sektion av stads-
planen, nu benämnd kvarteret 
Falken, lades den första hus-
grunden av en man som kom 
att intaga en bemärkt ställning 
i småstaden och dessutom blev 
banbrytaren för ett viktigt hant-
verk i orten, färgarens närings-
fång. Då i det följande behand-
las den kända borgarsläkten 
Röckner, som blivit kallad pa-
tricierfamilj (gammal ansedd 
släkt) i färgareskrået, hör det 
till sammanhanget att tala något 
om den åsyftade mannen, Johan 
Hedeman, vilken genom nära 
släktskap lierades med bärarna 
av det tyskt klingande namnet 
Röckner. 

Skönfärgaren Johan Hede-
man, född 1720 i Piteå, förskaf-
fade sig grundlig utbildning för 
sitt yrke och slog sig ner i Lu-
leå efter avlagda mästareprov 
som utövare av sitt förnämliga 
hantverk. Han torde ha varit den 
förste yrkesmannen i Luleå på 
detta område. Var han inhämtat 
sina färdigheter, har ej stått att 
utröna, men sannolikheten talar 
för, att han under lärlingsåren 
kommit i beröring med den från 
England inflyttade industriman-
nen Stephen Bennet. Omstän-
digheterna tyda på, att Johan 
Hedeman även beretts tillfälle 
att förvärva sig kunskaper, som 
höjde sig ansenligt över dåtida 
hantverkares bildningsmått. De 
voro nämligen av den grundliga 
beskaffenhet, att han i sin hem- 

stad Luleå bekläddes med en of-
fentlig förtroendepost, som för-
utsatte speciella kvalifikationer.

Ovannämnde Stephen Ben-
net blev genom nära släktskaps-
band förenad med Hedeman, 
vilken år 1743 ingick äktenskap 
med Bennets äldsta dotter Eli-
sabeth, född 1714 i Leicester. 
Hennes moder, Jane Parlby, blev 
stammoder för släktens äldre 
gren, i vilken bl.a norrbottens-
släkterna Röckner, Wahlberg 
och Hällgren inympats. Från 
den yngre grenen och stammo-
dern Cathrine Reijli, irländska 
till börden, räknar den svenska 
släkten Bennet sin härstamning. 
Att Johan Hedeman lärt yrket i 
sydligare ort, göres sannolikt av 
hans bekantskap med Elisabeth 
Bennet. 

Detta i sin ordning berätti-
gar några korta upplysningar om 
hennes fader. Stephen Bennet 
var en tid anställd i Frankrike hos 
en engelsman Stanley, vilken i  
S:t Germain hade fabrik för 
tillverkning av strumpor, möss-
sor, handskar och vantar. Här 
blev han jämte andra fackmän 
engagerad av Jonas Alströmer 
för dennes manufakturverk i 
Alingsås.

Maskiner, redskap och rå-
varor smugglades ur landet på 
skeppet ”Jouffrow Elizabeth” 
och lossades i Göteborg för vi-
dare befordran till Alingsås. 
Bennet anlade till en början ett 
strumpväveri med fem väv-

stolar, vidare anlades färge-
ri, början gjordes till ett kat-
tunstryckeri, och spinningen 
kom även genom hans åtgöran-
de i gång.

Han synes ensam haft den 
tekniska ledningen över hela 
verket och kallades också Al-
ströms högra hand. Han blev 
1730 manufakturverkets vice di-
rektör och företog för dess räk-
ning en studieresa till Tyskland. 
År 1736 antog han befattning 
som fabriksledare och direktör 
vis Flors linnefabrik i Mo sock-
en i Hälsingland, där han även 
inrättade en spinnskola. 

Bennet var mannen, som 
realiserade Jonas Alströmers re-
volutionerade industriplaner och 
intog en bemärkt plats i frihets-
tidens försök att skapa inhemsk 
industri i Sverige. Vid Flor ver-
kade han till sin död, som inträf-
fade 1757. Han var född år 1691 
i Leicestershire. Johan Hedeman 
med sin engelskfödda maka slog 
sig ned i Luleå för att göra sin 
yrkesskicklighet inkomstbring-
ande. Han fick åt sig upplåtet det 
ovannämnda obebyggda skogs-
området vid norra Strandgatan 
och anlade här ett skönfärgeri. 

Vår tids luleåbor har ingen 
möjlighet att studera och göra 
sig förtrogna med en sådan an-
läggnings yrkesfinesser och 
arbetsmetoder, ty yrket är här 
utdött, sedan den moderna tex-
tilindustrin i stor skala tagit sig 

Norra Strandgatan i Luleå hör till de relikter från gamla stadsplanen, som hotas att 
utplånas av den nya bebyggelsen. Gatan följer i trubbig vinkel den ursprungliga, nu-
mera genom kajbyggnader uträtade strandlinjen, med utgångspunkt från Rådstuga-
tans mynning i Skeppsbrogatan. Byggnaderna i den gamla gatulinjen tillhöra med ett 
par undantag den äldre bebyggelsen, här skonad av regleringsivern.

Vid mitten av 1700-talet var denna del av staden obebyggd och utgjordes av skogbe-
växt, oländig mark, som starkt sluttade mot norra stadsviken. Likheten med den orörda 
naturen på nuvarande Gültzauudden torde ha varit slående, att döma av markprofilen 
sådan den ännu ter sig norr om Repslagargatan och fram mot norra hamnen, ty ännu 
har den gamla s.k Tullbacken icke nedschaktats. Gatan avlutades av Tullgatan, vilken 
numera är inbyggd i Luleå Kol & Materialaffärs upplagsområde.



5Lulebygdens Forskarförening

an även tygstoffernas färg-ke-
miska vidarebehandling. Att 
yrkesgrenen var ur teknisk syn-
punkt exklusiv, framgår därav, 
att Luleå stad haft att uppvisa 
endast tre färgerianläggningar, 
nämligen den Hedeman-Röger-
ska samt bröderna Carl och Au-
gust Åströms ”ångskönfärgeri” 
på platsen för det tidigare nöjes-
etablissementet ”Kasino”, nuva-
rande Robertsviks ångsåg, (idag 
2015 Landstingshuset) och E.A. 
Nordströms välrenommerade, 
för en del år sedan nedlagda fär-
geri i Båthusbacken.

Hedeman hade valt en syn-
nerligen lämplig plats för sin 
nya anläggning. Belägenheten 
var avskild, ty enligt dåtida kar-
tor sträckte sig stadens plan-
lagda område i väster endast till 
Tullgatan. Färgeriet låg sålunda 
isolerat i staden utkant på en 
mark, som ännu i 1790 års karta 
betecknas såsom ”Åker-Gjär-
den”, vilka mot söder övergingo 
i ”Stenbacken”, den egentliga 
s.k Skatan. 

Den omedelbara närheten till 
rinnande älvvatten innebar en 
påtaglig förmån. Färgeribyggna-
den, som än i dag  (1935) finnes 
kvar, försedd med brutet tak och 
veranda. Stilen var ålderdom-
lig, främmande för orten och 
torde hava hämtat sin förebild 
från annat håll. Alldeles innan 
låg sköljbryggan i det då för ti-
den icke förorenade älvvattnet.  
Pressningen var förlagd till en 
särskild byggnad, det s.k press-
huset, uppfört i backsluttningen 
mot Repslagargatan och 

Liksom sin svärfader blev 
han för sina personliga förtjäns-
ter, duglighet och rättrådighet 
hållen i stor aktning. Hedeman 
blev för sin skicklighet i all-
männa värv samt sin ”skrivkun-
nighet” utnämnd till stadsfiskal 
i Luleå och behöll denna förtro-
endepost till sin död den 12 ok-
tober 1790. Hans måg Michael 
Röckner var även ”perfekt i 
skrivkonsten”. Han dog i Lu-
leå den 27 februari 1815. Hans 
maka avled redan 1785 den 23 
maj och hennes moder Elisabeth 
Bennet-Hedeman den 21 januari 
1783.

Makarna Röckners son 
född, 1775, fick i dopet namnet 
Johannes. Han upplärdes i yrket 
av fadern och lär likaledes hava 
varit en skicklig och samvets-
grann yrkesman. Även hans re-
ceptbok är införlivad med Läns-
museets samlingar. Johannes 
Röckner dog den 30 september 
1844. Han hade flera barn, av 
vilka sonen Michäel, född den 5 
februari 1805, lärde 

ännu kvarstående (1935) lik-
som övriga byggnader, vilka 
tillkommo med Johan Hedeman 
som byggherre. Han uppförde 
ett envånings boningshus längs 
Strandgatan och hade här sitt 
corps de logis, i en senare tid ägt 
och bebott av framlidne bank-
kamreraren C.A. Rydberg.

Vi lämna tills vidare färgeri-
anläggningen för att litet utför-
ligare sysselsätta oss med Johan 
Hedeman och hans samband 
med släkten Röckner. Hedeman 
hade en dotter Johanna Catarina, 
född den 29 augusti 1746. Hon 
ingick äktenskap med skönfär-
garen Michael Röckner, som 
var född den 12 april 1741 och 
sannolikt inflyttad till Luleå i 
Hedemans tjänst. Han var näm-
ligen den förste av sin släkt i 
denna stad. 

Varifrån namnet härleder 
sig, är ej fullt utrett. Man har 
gissat på en härstamning från 
någon av Rökneöarna i nor-
ra  Vättern, men släktskap har 
även spårats med en tysk familj 
Reukner, bosatt i Berlin, vilken 
räknar sina anor från Sverige 
och har en utgrening i England 
med samma namn. 

Om denne Michael Röckner 
vet man, att han var en för sin tid 
mycket skicklig och mångkun-
nig yrkesman, vilket framgår 
av de minutiöst och prydligt ut-
skrivna recept- och provböcker, 
vilka jämte hans mästarebrev 
samt yrkesattribut i övrigt över 
lämnats som gåva till Länsmu-
seet i Luleå och förvaras i en 
särskild monter av kulturhisto-
riskt värde. 

1935 var det inte så lätt 
att släktforska. I dag 
kan vi se att Michael 
Röckner 1741-04-12 var 
född i Rökland, Alnö 
och inflyttad därifrån 
varför namnet Röckner  
torde härstamma från 
födelseorten Rökland.            
JG

1870

Foto och montage  Jerry Grahn

2015
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till sin fader beskrivit, vilket 
kraftigt både moraliskt och 
ekonomiskt stöd han var för 
en stor del av släkten, för dem, 
som genom sjuklighet fått sin 
arbetsförmåga nedsatt, för fat-
tiga änkor med oförsörjda barn. 
”Men han hade en god hjälp av 
sin älskliga maka i sitt arbete, ty 
hon hade samma goda hjärta, 
som varmt klappade för andras 
nöd.” Röcknerska huset var ett 
utomordentligt gott hem, förfinat 
av hjärtegodhet och hjälpsamhet 
och adlat av arbetsvälsingnelse. 
Johan Oskars utseende var ock-
så präglat av utsökt ädelhet och 
förfinad själsbildning.

Det för färgeriet upplåtna 
området tillväxte snart i bebyg-
gelse. Den förste Röckner upp-
förde det hus i två våningar, 
som nu (1935) äges av snicka-
remästaren Helmer Pettersson. 
Komplexet utökades med en ny-
byggnad mot Tullbacken, senare 
förvärvad av sjökaptenen P.A. 
Holmgren, och en fjärde bygg-
nad, som uppläts åt Michels son, 
garvaren Frithiof R., utgör nu 
Luleå Kol- och Materialaffärs 

färgeriyrket och övertog rörelsen 
efter faderns död. Han hedrades 
med uppdraget som rådman och  
skötte denna syssla till sin död 
den 27 april 1863. 

Skönfärgaren Johan Oskar 
Röckner 1831 - 1899

Det hade utvecklat sig till 
tradition, att färgeriet skulle gå 
i arv från far till son inom släk-
ten. En av Michaels söner Johan 
Oskar född den 2 augusti 1831, 
övertog också rörelsen och fä-
dernegården, varvid han utlöste 
sina syskon och till dem utbeta-
lade deras arvslott. En numera 
avliden dotter till denne Johan 
Oskar, fröken Nora Röckner, har 
i dotterlig vördnad och kärlek

kontorsbyggnad. Johan Oskar 
var en i hög grad aktad och be-
trodd borgare, flitigt anlitad för 
kommunala uppdrag. Han var 
bl.a ledamot av stadsfullmäktige 
och under många år brandchef.

Frändskapen mellan släk-
terna Bennet och Röckner kom 
genom ödets romantiska skick-
else att fastare knytas samman. 
Johan Röckner ingick nämli-
gen äktenskap med sin kusin, 
Elisabeth Emerentia Lindqvist 
från Stockholm, vilken likale-
des härstammade från den för-
ste Bennet i Sverige. Hon var 
en kvinna av starkt intellekt, ett 
mönster som maka och husmo-
der och ägde en praktisk dug-
lighet, som i mångt och mycket 
gjorde henne till makens högra 
hand och rådgivare i affärerna. 
I det Röcknerska hemmet fick 
ingen vara sysslolös. Makan och 
sedermera även döttrarna fingo 
företaga affärsresor inåt bygder-
na för att emottaga och avlämna 
färggods. I boden, där garn och 
stickade varor försåldes, fingo 
de biträda även med tillverkning 
av de stickade sakerna.

Johan Hedemans boningshus (1) , Färgeri (2) , Röcknerska huset, Michael Röckners boningshus (3) , 
Byggor, Garveri, Upplagsplatser, Kryddgård (4) , Trädgård (11) , Presshus (5) , Kvarvarande byggnad 
(6), Senare tillbyggnader (9), Häbre (8)
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utmaning mot den vakande för-
synen, men slutligen vann han 
majoritet för sin kloka  uppfatt-
ning, och templet försäkrades 
för 50 000 kronor, vilket belopp 
också föll församlingen till, när 
kyrkan 1887 lades i ruin vid den 
stora och förhärjande branden. 
Johan Oskar Röckner hade en 
enda son, men denne dog ung, 
och därmed grusade faderns 
hopp att så småningom få hjälp 
av sonen. Han drog sig då undan 
från alla offentliga uppdrag för 
att helt ägna sig åt sitt yrke. Och 
detta krävde sannerligen sin 
man på grund av rörelsens väx-
ande omfattning och dess inne-
havares starkt utvecklade yrke-
sambition. Johan Oskar var en 
varm kristen och således även 
i det avseendet en god borgare. 
Det var för honom smärtsamt att 
få vara med om den gamla, kära 
stadskyrkans förintelse genom 
eld natten till den 11 juni 1887, 

Bilden t.v taget från strandkan-
ten, längst ner ser man sten-
skoningen mot vattnet. Framför 
huvudbyggnaden (3) och bakom 
staketet går Norra Strandgatan. 
Färgeri (2)

5
6

och han grät som ett barn, när 
lågorna förödde helgedomen, 
under vars murar hans fäder vila 
i familjegraven. Till deras minne 
reste han år 1876 en minnesvård 
av sten tagen från den gamla 
hemgårdens tomt. 

Den 14 december 1899 slu-
tade Johan Oskar Röckner sin 
arbetsfyllda levnad och förunna-
des vila i hemstadens jord. När-
mast sörjande vid den gode och 
uppoffrande makens och faders 
bår stodo änka och fem döttrar. 
Änkan fortsatte rörelsen med 
hjälp av dugade fabriksledare, 
och först efter hennes död den 
11 februari 1908 upphörde drif-
ten vid det gamla färgeriet. Nu 
är idyllen slut, uppslukad av den 
växande staden och dess nyt-
tighetsbehov. Kvar lever dock 
alltjämt i hemstaden den gamla 
borgarsläkt, som här byggde 

Presshuset (5) hade ursprungligen luckförsedda fönster med små rutor. Det ändrades senare till bo-
stadshus och bibehålles alltjämt i detta skick (1935). Bortom presshuset skymtar ett mindre hus (6) 
vilket finns kvar idag (2015) foto t.h

Härbre (8)

I färgeriet fingo de hjälpa 
till med lättare arbeten, vilka 
dock ej voro lättare än att de 
krävde mycken smak och skick-
lighet. Tygernas appretering dvs 
bibringande av lämplig mjuk-
het eller fasthet, glans mm, ålåg 
dem liksom sidentygernas be-
handling med gummidragant 
för vinnande av av glatthet och 
styvnad, putsning av fransar och 
krusning av sidensjaletter samt 
handsktvätt med gasolja och 
kemisk tvättning av siden, var-
vid silkestvål spelade en viktig 
roll. Fru Röckner skötte därtill 
firmans bokföring som en hel 
karl, och mången kund stannade 
i häpnad inför hennes snabbhet 
att nedsummera hela sifferko-
lumner.

Johan Oskar rönte ett envist 
motstånd, när han sökte övertyga 
stadens styrande om nödvändig-
heten att brandförsäkra kyrkan, 
vilket ansågs som en 

Foto: E.G Åkerlund (1870). Luleå stads bildarkiv

Bild: Luleå stads bildarkiv

Bild: Luleå stads bildarkiv

3 6

Foto: Jerry Grahn
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Trots familjen 
Michael Röck-
ners (f.1741) 
framgångsrika 
verksamhet, var 
inte livet utan 
problem, många 
av deras barn dog 
som synes i tidig 
ålder:

  Född Plats Död Anm  
 Johan Hedeman 1720- Piteå 1790-10-12  70 år 
 Elisabeth Bennet 1714- England 1784-01-21 g. 1743-05-31                                       69 år 
 Barn:      
 Johanna Hedeman 1746-08-29     Luleå  (Johanna Catharina)  
 Margareta Elisabeta 1749-03-28 ”    
       
I Michael Röckner 1741-04-12 Rökland, Alnö 1815-02-27 g. 1768-                                                  74 år 
 Johanna Hedeman 1746-08-29     Luleå 1785-05-23  39 år 
 Barn:      
 Ingrid Elisabeth 1768-11-10 Luleå  g. 1790-  
 Sara Margareta 1770-09-23     ”    
 Nils Petter 1773-01-23     ” 1800-02-11 Umeå                                                    27 år 
* Johannes 1775-02-06     ”  (Johan)  
 Odöpt dödfödd 1776-11-30     ” 1776-11-30      0 år 
 Johanna Catharina 1778-01-22     ” 1810-02-28  32 år 
 Michael 1779-10-21     ” 1783-02-24  4 år 
 Ana Helena 1781-02-10     ” 1781-05-19  3 mån 
 Anna Helena 1782-05-24     ” 1782-05-31  1 v 
 Michael 1784-01-05     ” 1848- g.1817- 64 år 
 Anna Helena 1785-05-16 ”  Johan Magnus 1810-10-07  oä 
       
II Johannes Röckner 1775-02-06     Luleå 1844-09-30 (Johan)                                                    69 år 
 Sophia Elisabet  1767-   Backman    
 Barn:      
 Johanna Margareta 1803-11-05 Luleå 1805-10-28  2 år 
* Michäel 1805-02-12 ”    
 Johan Fredrik 1807-05-19 ” 1869-03-08  62 år 
 Elisabet Margareta 1809-01-12     
 Sophia Catharina 1813-11-26     
       
III Michäel Röckner 1805-02-12  1863-04-27       g.1828-11-13 58 år 
 Maria Katarina 1802-10-24 Melderstein 1863- Renbäck 61 år 
 Barn:      
 Johan 1822-03-10 Luleå 1866-06-05  44 år 
 Sofia Ulrika 1829-10-08 ”    
* Johan Oskar 1831-08-02 ”    
 Fritiof Mikäel 1836-03-18 ”  Flyttat t Gällivare  
 Maria Vilhelmina 1839-11-13 ”    
 Johanna Josephina       -”- ”  g.m. August Cajanus  
       
IV Johan Oskar 1831-08-02 Luleå 1899-02-11  68 år 
 Maria Charlotta 1:a 1818-10-21 Mariefred 1865-03-31 Blomberg (g.1854-07-02) 47 år 

 Elisabeth Emerina 2:a 1840-03-05    Stockholm  Lindqvist (g.1856-03-31)  
 Barn:      
 Lydia Charlotta  1 1857-03-20 Luleå 1861-11-19  4 år 
 Maria Elisabeth  1 1859-09-16 ”    
 Svea 1867-06-04 ”    
 Nora 1868-06-15 ”    
 Mikael Emanuel 1873-02-20 ” 1874-02-10  1 år 
 Edla Elisabet 1876-06-25     ”    
 Valborg Emerentia 1878-04-10     ”    
       

 
  
   
   
    
 

Fyra generationer Röckner

Johan Oskar gifte sig 
1854 med Maria Char-
lotta Blomberg och de 
fick 2 barn. J.O blev 
änkeman 1865 och gif-
te om sig med sin kusin 
Elisabeth Emerentina 
Lindqvist från Sthlm. 
Familjen utökades som 
synes till ytterligare 
5 barn, alla utom en 
flickor. Den ende poj-
ken blev endast 1 år 
gammal.

gård och grund i förut orörd 
mark. Ätteläggar till Johan 
Hedeman äro ingifta i de kän-
da familjerna Lundmark och 
Grahn. Det var en Röckner, 
blockmakare och repslagare till 
yrket, som var upphovet till be-
nämningen Repslagargatan. En 
annan var  ”Guld-Röckner”, sjö-
kapten till proffessionen, vilken  
med framgång grävde guld i Ka-
lifornien och efter hemkomsten

I nästa nummer fortsätter berättelsen om skönfärgarens komplicerade hantverk.

1859 tog i besittning en fastig-
het vid Norra Kyrkgatan. 

Telegrafkommissarien och 
skriftställaren August Cajanus, 
(f.1826) Norrbottens-Kurirens 
förste redaktör, ingick under sin 
Luleåtid äktenskap med Maria 
Wilhelmina Röckner (f.1839). 
Cajanus förvärvade ”Guld-
Röckners” fastighet, som han 
bebodde till sin avflyttning till 
Härnösand 1874. En ättling i se

nare led var sjökaptenen Janne 
Röckner, vilken under många 
år förde bogserångaren Victo-
ria i Luleå och sedan under ett 
30-tal år reste som flaggstyrman 
på en engelsk postångare mellan 
London och Australien. När han 
år 1924 avled i födelsestaden, 
innehade han engelska krigsme-
daljen och medaljen för långva-
rig och trogen tjänst i brittiska 
handelsflottan.
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Blockmakaren Michael 
Röckner föddes i Luleå den 5 
januari 1784. Han gifter sig år 
1817 med Maria Swanberg född 
1782. Paret får tre barn . Nils Pe-
ter f.1816, Johanna Maj f. 1818 
och Johannes f. 1822. Familjen 
bodde under åren 1819 - 1827 
på tredje qvarteret gården nr 94 i 
Luleåstad. Michael Röckner var 
son till färgaren Michael Rökner 
f. 1741. Michael Röckner blev 
bisittare år 1817. 

Han deltog som bisittare vid 
brandsynen åren 1831 och 1832 
med hamnfogden N.P Åhström. 
Michael Röckner var aktiv fis-
kare mellan åren 1805 till 1833. 
Sonen Nils Peter Röckner mel-
lan åren 1846 - 1852 och sonso-
nen Carl Röckner 1860 - 1871.

Den Röknerska fiskestugan 
låg på Kyrkvikens östra sidan 
den revs år 1979 av författaren. 
En kopia av stugan byggdes 
1980 - 85. Mikael Röckner av-
lider år 1848 Sonen Nils Peter 
Röckner gifter sig med Fredrika 
Andersdotter f.1809 som får 
sonen Carl Röckner f 1844 och 
dottern Anna Fredrika f 1851. 
Sondottern Anna Fredrika gifter 
sig år 1881 med grannpojken på 
Småskär Johannes (Johan ) Wik-
ström f. 1856. Paret flyttar in i 
Rökners fiskestuga. Johannes 
Wikströms far var timmerman-
nen Anders Johan Wikström f. 
1831. Wikströmmarna var ak-
tiva fiskare på Småskär under 
åren 1860-1900.

”Småskärs fiskeläger 
under åren 1860-1900”. 
I Nr 66 av Medlemstidningen 
berättar Karl-Sture Forsgren 
om fiskaren Röckner.

Den förste Michael Röckner 
föddes i Rökland, Alnö. Fader 
var klockaren Michael Nilsson. 
Allt talar för att han bestämde 
att anta ett annat efternamn och 
med hjälp av födelseorten Rök-
land blev beslutet Rökner/Röck-
ner.

År 1729 anlades Flors linne-
manufaktur i Hälsingland som 
ett led i frihetstidens satsningar 
på inhemsk produktion av lyxva-
ror. Flor var under en tid Sveri-
ges tionde största manufakturort 
till antalet arbetare. Arkeolo-
giska fynd visar att lin har odlats 
i Hälsingland i varje fall sedan 
järnåldern. Under 1700- och 
1800-talet var linodligen i Häl-
singland särskilt stor. År 1736 
anställdes Stephen Bennet som 
direktör vid Flor.

Vävarna vid Flor var indelade 
i mästare, gesäller och lärlingar 
och tillhörde skråsystemet. Ben-
net rekryterade damastvävare 
från Tyskland. De flyttade till 
Flor med sina familjer i om-
gångar åren kring 1740. Som 
mest var 170 personer anställda, 
mestadels infödda svenskar. Det 
finns härmed grundad anledning 
tro, att Michael från Rökland, i 
Medelpad sökte och fick jobb 
vid Flors linnemanufaktur och 
där fick sin utbildning. 

Efter kontakt med sin svärfar, 
Stephen Bennet, kunde Johan 
Hedeman när han sökte  perso-
nal till sitt färgeri i Luleå, endast 
få de bästa förslag. Förmodli-
gen kom Michael Röckner med 
mästarebrev från Flor på detta 
sätt till Luleå. Ovanliga familje-
band skapades: Stephen Bennets 
barn blev Johan Hedeman fru, 
och hans barnbarn blev Michael 
Röckners fru.

Röcknerska hemgården för-
värvades 1908 av handlanden 
och rådmannen Victor Lund-
mark, gift med J O Röckners 
dotter Maria Elisabeth (f.1859). 
Efter detta var ägaren Luleå Kol 
& Materialaffär.

Därefter köptes fastighe-
ten av snickarmästaren Helmer 
Pettersson, som omkring 1935 
gjorde en större ombyggnad i 
funkisstil. Troligen tillkommer 
hela källarvåningen, åtminstone 
omgestaltas den rejält.En tvätt-
stuga och ett torkrum tillkom-
mer mot gatan; ett pannrum och 
ett bränslerum mot gårdssidan. 
Möjligen är det nu som central 
värme införs i husets fem lägen-
heter, tre i bottenplanet två i övre 
planet. Snickarmästaren Helmer 
Pettersson ägde troligen fastig-
heten fram till 1945. Omkring 
1900 putsades/reverterades hu-
set, putsen här slogs direkt på 
träpligg.

Fastigheten Röcknerska 
huset övertogs och ägdes 1945 
- 1987 av familjen Per-Albin 
Enström. P-A Enström avled 
1985, och 1987 övertogs fastig-
heten av familjen Kristin Sand-
kvist  som i sin tur sålde huset 
till JIAB 2011. 

Huset efter Röckners

Biografi: Medarbetare i Norrbottens 
Nyheter 1896, red .sekreterare och 
redaktör i Norrbottens Kuriren1896-
1898. Redaktör Malmfältens Tidningar 
1902 och Norrbottens-Posten 1903, 
och Illustrerad Norrland 1904-1905. 
Medarbetare i Nordsvenska Dagbla-
det 1906-1907. Redaktör och utgivare 
av Norrbottens Allehanda 1917-1920. 
Medredaktör/chefsredaktör Norrbottens 
Kuriren. Utgivna skrifter: Rusdryck-
ernas konto, Luleå 1917. Uppsatser i 
Norrbottens läns Hembygdsförenings 
tidskrift Norrbotten: Säljakten i Botten-
havet (1922), Luleå skärgård (1928), 
Henrik Adolf Widmark (biografi) (1929), 
Gustafs kyrka i Luleå (1932), Carl XV:s 
resa genom Norrbotten (1934), m.fl.

Hugo  
Lindgren 
Född 1874-04-17 i 
Råneå. Författare 
till artikel.om släkten 
Röckner.

Flors  
linnemanufaktur

Stephen Bennets privat-
bostad i Ranbo. Ranbo-
gården.



10 Lulebygdens Forskarförening

Meriter
Bennet, Stephen, f. 25 juli 

1691 i Rearsby, i Leicester, Eng-
land, d 14 juli 1757 i Mo sock-
en, Hälsingland (Mo kyrkobok). 
Föräldrar: arrendatorn Thomas 
Bennet och Maria Hoart. Utbil-
dade sig till yllemanufakturist 
under ledning av en svåger, och 
företog därpå studieresor inom 
England.

Anlade en fabrik i Leicester; 
överflyttade 1720 till Frankrike; 
anställdes 1723 i S:t Germain av 
Jonas Alström för det tillämnade 
manufakturverket i Alingsås och 
anlände till Sverige i okt. sam-
ma år samt tillträdde omedelbart 
sin nya befattning; namnes 1730 
vice direktör över Alingsåsver-
ken och var jämväl ledamot av 
manufakturrätten; ledamot av 
kyrkorådet 27 jan. 1731; di-
rektör för Flors linnefabrik i 
Mo socken, Hälsingland 1736 
(avflyttade i apr.); reste s. å. på 
uppdrag av Alström i Tyskland 
för att studera schäferihante-
ringen; deltog åtminstone i stä-
derna Söderhamn och Sundsvall 
i av kommerskollegiet 23 febr. 
1742 anbefallda undersökningar 
rörande möjligheterna för indu-
striens utveckling i Norrland.

Gift 1) 1714 med Johanna 
Parlby, f.1695, d.1720, dotter 
till Robert Parlby i Rearsby;  
2) 1721 med Katarina Reijli, f. i 
Dublin, d.1759 i Mo, dotter till 
handelsmannen Edmond Reijli.

Stephen Bennet
engelsmannen bakom Röckners färgarsläkt
Stephen Bennet
Född:1691-07-25 – Storbritannien och Nordirland (i Rearsby, Leicester)
Död:1757-07-14 – Mo församling (X-län), Gävleborgs län 

Biografi
Enligt en år 1781 uppteck-

nad familjetradition skulle B:
s första giftermål ha skett mot 
föräldrarnas vilja och blivit 
mindre lyckligt, »i det en oför-
siktig hushållning och någon 
slags ledsnad drev honom att 
oförmärkt skilja sig från hus-
tru och barn, hus och hem och 
flytta till Frankrike, vilken flytt-
ning 14 dagar efter, då den blev 
hans hustru bekant, som oänd-
ligt älskade honom och gick i 
väntande dagar, förorsakade 
hennes död uti barnsängen».

Efter ett par års vistelse på 
kontinenten, som otvivelaktigt 
blev av betydelse för hans fort-
satta tekniska utbildning, med-
följde B. jämte en annan engels-
man, John Biggs, bådas hustrur 
och ett par lärgossar i okt. 1723 
det med Jonas Alströms ut-
smugglade maskiner och råvaror 
lastade skeppet Jouffrow Elisa-
beth på dess spännande färd från 
Amsterdam till Göteborg och 
ankom 1 nov. till sin nya verk-
samhetsort. Hans första arbete i 
Alingsås blev ett strumpväveri 
med fem stolar, vilket uppfördes 
redan under vintern 1723 —24; 
vidare anlades färgeri, början 
gjordes till ett kattuntryckeri, 
och spinningen kom tack vare 
B:s ansträngningar i gång. Un-
der B: s särskilda tillsyn voro 
byggnadsarbetena vid fabriken 
ställda.

Enligt egen uppgift arbetade 
han som en slav och tänkte aldrig 
på sig själv, då det gällde verkets 
bästa. Emellertid skänkte honom 
hans vistelse  i Alingsås åtmins-
tone till en början icke odelad 
tillfredsställelse. En bland Jonas 
Alströms största svagheter som 
industriledare var ju 

hans ohåg för den dagliga ar-
betsledningen vid verket, och 
följderna därav visade sig ge-
nast. B. skulle utan tvivel redan 
från början närmast ha ledning-
en, men hans befogenheter voro 
icke klart angivna och följden 
blev naturligtvis slitningar med 
personalen, särskilt de andra ut-
länningarna. 
En annan serie synnerligen ir-
riterande tvister fortgick mellan 
magistraten i Alingsås och ma-
nufakturisterna, vilkas privile-
gierade ställning väckte stadens 
avund, och i dessa stridigheter 
tog B. en mycket personlig del. 
Slutligen hindrades han i sitt ar-
bete genom Alströms ständiga 
frånvaro. 
Han klagar, stundom med den 
största bitterhet, över att hans 
förman ej ens ville ge sig ro att 
överlägga om företagets angelä-
genheter. Bland den övriga per-
sonalen jäste det till följd av de 
obestämda förhållandena, och 
ej heller B. fick sina avlönings-
villkor definitivt reglerade. Som 
B: s bevarade brev till Alström 
upphöra med året 1724, kunna vi 
sedan ej lika ingående följa hans 
verksamhet och uppfattning. 
Att hans insats i Alingsås emel-
lertid vann allt erkännande av 
Alström, framgår av brev från 
denne till Joakim Preis. Hem-
kommen från en längre utrikes 
resa hösten 1724, vitsordar så-
lunda Alström, att de åt sig själva 
lämnade främmande hantverkar-
na skött sig väl. Anläggningarna 
voro, om än i mycket ofullbor-
dade, i bättre stånd än han vän-
tat. Allt tyder på, att även B: s 
personliga förhållanden utveck-
lade sig tillfredsställande: han 
var gårdsägare i staden, köpte 
gravplats där, lät uppsätta egen 
bänk i kyrkan och togs i anspråk 
för offentliga förtroendeupp-

Fotnot: 
Födelsenamnet Jonas 
Alström ändrades i samband 
med att han adlades till Jo-
nas Alströmer. 
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drag. Sedan hän avflyttat från 
Alingsås, hördes han, då det vid 
1738-39 års riksdag gällde att 
avvisa de bekanta anloppen mot 
manufakturverket, på Alströms 
uppmaning i sekreta handels- 
och manufaktur deputationen 
och lämnade därvid upplysning-
ar, som i sin mån vittna om hans 
betydande andel i företagets tek-
niska ledning. B: s sista insats 
för de Alströmska verken var en 
resa till Tyskland, som han efter 
sin avflyttning från Alingsås fö-
retog för att studera ullproduk-
tionen och ullhandeln; i den be-
rättelse, han efter hemkomsten 
avgav, inflöto även en del iakt-
tagelser rörande svenska agra-
riska förhållanden med särskilt 
avseende på ullproduktionen. 

Den svenska linneindustri-
en, inom vilken B. skulle göra 
sin viktigaste insats, sedan han 
1736 övertagit skötseln av Flors 
linnefabrik, var vid frihetstidens 
början såsom hemslöjd rotfäst i 
delar av Halland och Västergöt-
land, Hälsingland, Ångerman-
land och Finland samt räknade 
som sin främsta och mest be-
kanta produkt det av Boråsbor-
garna över hela riket spridda 
Västgötalinnet. En så pass be-
tydande linneproduktion erbjöd 
det typiska utgångsläget för en 
vävnadsindustri av den tidiga 
organisationsform, som läm-
nade råvaruframställningen till 
och med spinningen åt hemslöj-
den och endast bedrev vävnaden 
fabriksmässigt. 

Med frihetstidens allmänna 
svärmeri för näringsgrenarnas 
industrialisering uppkom tanken 
på att draga konsekvenserna av 
detta läge tidigt nog och ledde 
framför allt till anläggningen av 
Flors linnefabrik. Initiativet togs 
år 1729 av kommissarien Sam-
uel Krispin Ulff, vilken ämnade 
förlägga fabriken invid Söder-
hamn, men planen förverkliga-
des av ett intressentskap, till en 
del bestående av för tidens in-
dustripolitik svärmande ämbets-
män, och byggnadsstället blev 
efter Ulffs utträde förändrat till 
Mo socken någon mil från sta-

den. Som vanligt visade sig det 
»patriotiska» företaget förenat 
med oförutsedda både ekono-
miska och tekniska svårigheter, 
men åtminstone de senare över-
vunnos väsentligen tack vare B. 
Råvarans behandling var i Häl-
singland liksom i hela Sverige 
sedan gammalt otillfredsställan-
de, i det bl. a. linet ej tillräckligt 
omsorgsfullt sorterades, varför 
finare garnsorter alldeles icke 
kunde framställas och över hu-
vud endast tre grovleksnummer 
erhöllos. B. inrättade genast en 
spinnskola vid fabriken, där ej 
mindre än sju grovleksnummer 
kunde framställas, och såväl 
genom den där lämnade under-
visningen som genom hans upp-
lysningsarbete i orten spreds det 
förbättrade spinningssättet bland 
allmogen. 

Redan 1738, då fabriken be-
siktigades för kommerskollegi-
ets räkning, var även en ganska 
mångsidig vävnadsindustri i full 
gång. En av B. till förrättnings-
mannen lämnad promemoria 
om linneindustrien befanns av 
denne värd att tryckas, sedan 
den till språket blivit översedd, 
och utkom även innan årets slut 
i utvidgad och systematiserad 
form genom kommerskollegiets 
försorg och med förord av den 
bekante ekonomiske skriftstäl-
laren Erik Salander. Skuggsidan 
var som alltid trots frikostigt 
statsunderstöd i form av manu-
fakturlån med sedvanliga av-
skrivningar ekonomien; redan 
1738 underströks det i relatio-
nen till kommerskollegiet, att 
större förlag behövdes, och år 
1741 måste intressentskapet be-
sluta en kännbar tvångsutdebite-
ring av lottägarna. 

Huruvida eller i vad mån 
svårigheterna övervunnes, är ej 
känt, men säkert är, att driften 
med dess tekniska förtjänster 
och dess fördelaktiga inflytande 
på ortens linberedning upprätt-
hölls och långt fram på 1800-
talet spelade en viktig roll för 
Hälsinglands linodling. Även 
B:s personliga anseende som en 
föregångsman i arbetet för det 

svenska näringslivets nydaning 
synes ha förblivit oförminskat. 

Så inhämtades 1739 hans 
råd vid anläggandet av en yl-
lefabrik i Sundsvall, 1742 tog 
landshövdingen hans erfarenhet 
i anspråk, då kommerskollegiet 
krävde ingående upplysningar 
om det industriella tillståndet 
i landet, och 1745 skänkte Sa-
lander genom ett nytt företal sitt 
stöd åt en anonym liten skrift 
av B., »Sten Biörnsons jord-
märg», vilken utgjorde ett led 
i tidens agitation för rationella 
jordbruksmetoder efter engelskt 
föredöme och särskilt för den i 
England med sådan framgång 
bedrivna märglingen, en jord-
förbättringsmetod, som enligt 
B. skulle utgöra ett viktigt hjälp-
medel även vid den då ivrigt ef-
tersträvade nyodlingsverksam-
heten. 

Både B. och framför allt Sa-
lander voro emellertid angeläg-
na att betona, att det jordbruks-
intresse, varom skriften bär 
vittne, ingalunda var ett medgi-
vande åt de extrema jordbruks-
vännerna i den några år förut 
utbrutna striden om näringarnas 
företräden; det är, heter det i 
förordet, först manufakturernas 
blomstring, som kan förskaffa 
ett land det för jordbrukets upp-
sving behövliga kapitalet. 

I den ort, där B. verkat, 
mindes man ej blott hans in-
sats utan ock hans »berömliga, 
dygdiga vandel». Under sina 
sista år var hän plågad av and-
täppa, en sjukdom, som till slut 
visade sig »bestå av vattusot». 
 
Författare: b. boéthius.

Källa:
Stephen Bennet, urn:sbl:18496, 
Svenskt biografiskt lexikon (art av 
b. boéthius.), hämtad 2015-02-20.
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Vår kunskap om hur förfä-
derna levde är ofta ofullstän-
dig och ibland felaktig. Vi fö-
reställer oss gärna att bonde-
tillvaron var statisk över åren 
och att inga förändringar 
skedde, men det är fel. Det 
förstår vi när vi tar del av den 
mycket intressanta urkunds-
samling som i Luleå härads-
rätts arkiv går under namnet 
av ”Bouppteckningar 1691-
1709” eller ”Boströmska sam-
lingen”. Sannolikt har den en 
gång hopbragts av härads-
hövdingen Lars Olof Boström 
(1792-1875) i Gammelstad. 
Av samlingens skick, som är 
delvis fragmentarisk, fram-
går att den inte har förvarats 
exemplariskt och vi kan bara 
vara tacksamma för att den 
överlevt till våra dagar. Res-
terna har dock mycket att be-
rätta om livet förr. 

Trots benämningen ”bo-
uppteckningar”, som för övrigt 
inte lagstadgades förrän 1734, 
så innehåller samlingen huvud-
sakligen inventeringar, värde-
ringar och arvskiften från Luleå 
socken. Orsaken till de olika 
handlingarnas upprättande kan 
variera, men beror vanligtvis på 
ett förestående arvskifte eller en 
av häradsrätten beordrad värde-
ring p g a skuldsättning. Det är 
tack vare dessa värderingar som 
vi får en god bild av byggnads-
beståndet hos en fullbesutten 
bonde för 300 år sedan.

Byggnadsbeståndet
En vårdag i början av maj 

månad år 1701 var postmästa-
ren A H Gröning i Gammelstad 
samt förtroendemännen Olof 
Andersson och Per Hindersson i 
Sunderbyn kallade av länsman-
nen Jöns Andersson Ekman, att 
inventera husbeståndet på det 
hemman som Ekman tillbytt sig 
av sin svåger Jöns Olofsson i 
Sunderbyn. Hemmanet som om-
fattade 5/8 mtl och i våra dagar 
burit namnet ”Främadill” värde

Ett bondehem för 300 år sedan
Av Anders Sandström

rades med hus och jord i ett för allt till 320 daler kopparmynt. Ef-
ter det att man redogjort för att den nya stugbyggningen på gården 
utrivits och bortsålts, följer sedan en noggrann genomgång av hem-
manets alla hus;
1.  En förfallen stugubyggnad där taket var förruttnat av dropp, i  
     den ena stugan fanns spis med trasigt spjäll samt fyra hela föns 
     ter och den andra stugan var försedd med såväl spis med spjäll  
     som bakugn samt tre fönster, dessutom fanns mellan dessa stu 
     gor en liten kammare med två små fönster och en förstuga med  
     dörr, gångjärn och lås. 
2.  Ett stolphäbbre med dåligt tak samt dörr med gångjärn och lås. 
3.  En kornlada med höbod däremot. 
4.  Ett halvgammalt fähus av ringa värde p g a vatten och taköshet. 
5.  Ett gammalt dito av samma beskaffenhet. 
6.  Ett urgammalt stall med utruttet tak. 
7.  Ett halvnött svinhus utan dörr. 
8.  En gammal medelmåttig höbod. 
9.  Ett häbbre nere vid sjön (älven), medelmåttigt och halvnött, un 
     derlaget förbättrat, med dörr, gångjärn och lås. 
10. En sjöbod med dörr utan lås, gått omkull av isen, dock tämli 
      gen gott hus, taket läcker dock p g a ”Näfwer lösshet”. 
11. Ett vedhus med tak som läcker mycket. 
12. En alldeles nedrutten badstuga av intet värde. 
13. Ett gammalt eländigt ”himmel huus” som ingen sätter sig på. 
14. En del hölador helt nya och en del mycket odugliga p g a taken 
      ”klagas wara med dropp och elakt näfwer” försedda.

Således ser vi här konturerna 
av en stor fyrkantsbyggd bond-
gård som sett sina bättre dagar. 
Det enda som saknas är egent-
ligen en stor portbyggnad, möj-
ligen är det den som avses med 
ingressens nedrivna och bort-
sålda byggnad. När vi hundra år 
senare möter gårdsbildningar i 
till exempel det kompletterande 
storskiftet i Alvik och Långnäs 
åren 1801-03, har denna typ av 
byggnadsskick delvis upplösts. 
Vissa gårdsanläggningar är då 

fortfarande fyrkantsbyggda 
medan åter andra inte. Ytterliga-
re hundra år senare, vid tiden för 
sekelskiftet år 1900, finner man 
knappast några fyrkantsbyggda 
gårdsanläggningar på landsbyg-
den. 

Den lösa egendomen 
För att ta del av det lösöre 

som fanns i ett bondhem för 300 
år sedan måste vi gå till de arv-
skiften som redovisas. Här finns 

Foto: Norrbottens museums bildarkiv
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både skiften efter förmögna 
storbönder som Erik Hinders-
son i Ängesbyn och fattiga små-
bönder som Olof Davidsson i 
Svartbyn eller Enok Enoksson i 
Boden. 

I boet efter Erik Hindersson 
o h h Brita Nilsdotter i Änges-
byn finner vi silver till ett värde 
av 365 dlr kmt, bl a en mycket 
stor silverkanna om 96 lod á 2½ 
dlr lodet, som sonen Hindrik 
förärats i bröllopsgåva. I stall, 
fähus och fårhus finns 3 hästar, 
39 kor, 3 kvigor, 1 tjur, 40 får 
och 3 svin, allt till ett värde av 
506 dlr kmt. Dessutom hittar vi 
fyra håpar (båtar) och två vad-
malssegel med tåg till dessa. 

Vidare en brännvinspanna 
med hatt och pipor, en mässings-
mortel, fyra ljusstakar i tenn och 
två i mässing samt en halvstops-
flaska i tenn. Slutligen säger oss 
förekomsten av två rävatänger, 
bössa och stålbåge (armborst) 
samt två björnskinnsfällar, att 
man var ivriga jägare. Även fö-
rekomsten av en Bibel förtäljer 
oss att åtminstone någon i famil-
jen var läskunnig. Bland andra 
bönder finner vi ofta 1-2 hästar, 
4-8 kor och ett  antal små-krea-
tur, men även några silverföre-
mål som bägare, kosor och ske-
dar. Vanligt är också jakt- och 
fiskeredskap, en stor mängd nät 
samt en eller två båtar verkar 
finnas i varje hem. Däremot är 
det glest med husgerådspersed-
lar som möbler och dylikt. Till 
vardag och helg åt man på trä

tallrikar eller ur träskålar. Vägg-
fasta sängar och bänkar samt 
bord och ibland några stolar 
verkar utgöra möblemanget. 
Någon enstaka gång kan ett 
mindre väggskåp förekomma. 
Koppar, tenn och mässing finns 
i form av kittlar, fat och grytor 
samt någon ljusstake. Dessutom 
finner vi ofta skulder till någon 
handelsborgare i Luleå, som ib-
land rentav överstiger boets till-
gångar. 

Sannolikt kunde en bonde 
omkring år 1700 utan större pro-
blem redogöra för all den lösa 
egendom man hade. Det skulle 
dock bli allt svårare ju mer egen-
dom man ackumulerade med ti-
den. Idag skulle det vara hart när 
omöjligt att i detalj redogöra för 
egendomsinnehavet, därav den 
schablonmässighet som karaktä-
riserar nutida bouppteckningar.

Borgargälden
Några exempel på den 

skuldsättning som gick under 
namnet borgargälden är den 
värdering som skedde hos Olof 
Davidsson i Svartbyn och Enok 
Enoksson i Boden. Den först-
nämnda var försedd med ett 
hemman i Svartbyn om 33/128 
mtl, som med sina ”elaka huus” 
blott värderades till 132 dlr kmt. 
Boskapsbeståndet uppgick till 
1 sto, 4 kor, 1 kviga och 4 får 
och värderades till 70 dlr kmt, 
medan skulden till borgaren 
Lars Johansson Björn uppgick 
till hela 200 dlr kmt. Således 
lika mycket som hemmanet och 
det samlade boskapsinnehavet, 
vilket brukade utgöra ägarens 
högst värderade egendom. Enok 
Enoksson i Boden var ägare till 
ett hemman om 21/64 mtl som 
med mestadels nya hus och lax 
forsen samt alla andra lägenhe-
ter i ”smått som stort” år 1703 
värdera-des till 210 dlr kmt. Den 
värdefulla boskapen värderades 
till 104 dlr kmt. Samtidigt fanns 
dock skulder till befallningsman 
Renhorn och rådmännen Erik 
Ersson Orre och Olof Johansson 
Antman med totalt 270 dlr kmt. 

Slutligen må anföras boet 
efter Anders Mårtensson för-
äldrar på Heden nr 9, där hem-
manet om 1/4 mtl med hus och 
jord samt laxforsen i älven vär-
derades till 160 dlr kmt, medan 
boskapen upptogs till 85 dlr 
kmt. Där fanns även skulder till 
handelsmännen Erik Johans-
son Orre, Olof Antman, Thore 
Andersson Ruth och Hans Ers-
son Björn samt ytterligare några 
små poster till hela 310 dlr 16 
öre kmt, medan boets behåll-
ning blott uppgick till 298 dlr 
6 öre kmt. Således understeg 
boets samlade tillgångar dessa 
samlade skulder med 12 dlr 10 
öre kmt. Situationen känns inte 
främmande idag, då många 
måste skuldsätta sig rejält för 
att kunna skaffa sig ett hus, 
en bil eller andra kapitalvaror.  
 
Sammanfattning

Vi kan konstatera att bygg-
nadsbeståndet på en bondgård 
ändrades över tiden, så att man 
gick från ett större antal byggna-
der till ett mindre antal byggna-
der. Vad gäller den lösa egendo-
men så har vi gått från en situa-
tion där i princip allting upptogs 
och till ett läge med en mångfald 
där vi har svårt överblicka våra 
ägodelar. Det enda som väl är 
oförändrat är vår skuldsättning, 
som idag inte sker till några 
handelsborgare i närmaste stad, 
men väl till banker och företag. 
Hur många husägare är idag inte 
skuldsatta upp över skorstenen!
Fotnot: 
dlr kmt - daler kopparmynt
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Och en uppmärksam per-
son svarade bl a att Anna fått 
felaktigt födelsedatum, vilket 
förmodligen kan ha ställt till det 
för Riksarkivet. Nu lossnade det 
med Anna och hennes förfäder, 
men fortfarande var Anna själv 
försvunnen ur arkiven under den 
period när hennes son föddes.
Tuff start men det var bara bör-
jan! För så var det detta med den 
okände fadern till Annas son, 
född i Sundsvall. 

Var det ens lönt att börja 
gräva? Lite planlöst sökande ef-
ter Annas syskon visade att en 
syster hade varit piga i Sunds-
vall där hon även fött två barn, 
båda oä. Kunde det finnas ett 
samband med Anna? Åter en 
efterlysning, nu till Midelva 
Genealogiska Förening i Medel-
pad. Och si, en kunnig entusiast 
engagerade sig i fallet med full 
insats och med många givande 
telefonsamtal som resultat! sam-
tidigt som Anna sökt flyttbevis 
från Piteå, möjligen för att vi-
kariera under systerns tillfälliga 
bortavaro. Men sedan tog det 
stopp igen.

Nu var det dags att ta till 
okonventionella metoder! Tea-
tergruppen Klungan gör en satir 
om ”släktenforskning” där man 
släktforskar ”utifrån frisyrer” 
från foton i gamla tidningar 
hopsamlade från soprum. Varför 
inte planka den idén? Sagt och 
gjort! 

Kerstin Brännström, Skellefteå, berättar här hur hon efter flera års forskning med stor säkerhet tror 
sig ha hittat sin farfars okände far. För detta har hon använt sig av okonventionella metoder! Roligt 
har det i alla fall varit och riktigt spännande. Fått fina tips från engagerade släktforskare, vilket jag har 
uppskattat mycket!

Släktforskning enligt ”Klungan”

Som nybörjare inom släkt-
forskning tänkte jag till att bör-
ja med ta rätt på mera om min 
farfars bakgrund. Hans far var 
okänd, och hans mor visste jag 
inte mycket om heller. Hon var 
hushållerska, ogift och hade 
visst bott på Varvet i Luleå med 
sin son. Och hur börjar man? 
En kvällskurs, lite om systema-
tik, ett abonnemang på SVAR 
och program MY HERITAGE. 
Nema problema. 

Men icke, för nu började 
problemen!  Farfars mor Anna 
kom fram med namn ganska 
direkt, men också andra förbryl-
lande uppgifter: Hon var ogift, 
och hennes oä son var född i 
Sundsvall 1877. Själv hade hon 
varit piga i Pitetrakten, men 
både hon och sonen saknades i 
Folkräkningen för 1880! Detta 
var konstigt och att hon skulle 
varit i Sundsvall var det ingen i 
släkten som hört något om. 

Dags att ta hjälp. En för-
frågan om detta skickades till 
Riksarkivet i Härnösand. I sva-
ret noteras att Anna saknade 
flyttbetyg under 16 år, som var 
den tidsperiod under vilken hen-
nes son föddes. Dessutom fanns 
varken Anna eller hennes son i 
vare sig födelse- eller dopbok 
vad Riksarkivet kunde finna.  
Märkligt! En ”efterlysning” 
skickades nu till Lulebygdens 
forskarförening. 

In på bildarkivet ”Sunds-
vallsminnen” och söka på nam-
net på familjefadern där Annas 
syster och möjligen även Anna 
tjänstgjort. Jodå, otroligt nog 
kommer det upp en gruppbild 
från ca 1880 på en familj på ut-
flykt. Med namn och allt. Bra 
skärpa i bilden, så en högupplöst 
bild beställdes och där framträ-
der anletsdragen ganska bra.

Min farfar hade en mycket 
markerad grop i hakan, och 
minsann syns det inte en grop i 
hakan även på familjefadern på 
den gamla bilden och en hak-
grop lär vara ett mycket ärftligt 
drag. Och inte nog med det, per-
sonen är påfallande lik en nu 
levande släkting, min systerson 
(”Slående likhet”, tycker han 
själv)! Med lite bildbehandling 
passades dessa personers ansik-
ten tagna i ungefär samma vin-
kel ihop, och si nästan perfekt 
matchning! Till saken hör att 
farfar gjorde en yrkesmässig och 
anmärkningsvärd klassresa från 
mycket små förhållanden. Och 
att den nu förmodade fadern vi-
sade sig vara en bemärkt person 
i 1880 talets Sundsvall… Så nu 
vet i alla fall jag, vem som var 
min farfars far, efter en resa med 
många stopp, återvändsgränder 
och hypoteser. Men inget som 
håller i domstol eller i en kurs 
om släktforskning – möjligen i 
Klungans regi!? 

Se Teatergruppen Klungans föreställning 
om släktforskning på youtube :
www.youtube.com/watch?v=jV-YjzIbo6A
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Gunnar och jag 
Gunnar Nordahl åt knäckebröd
jag åt samma sort
och fick vara med i Gunnars
fotbollsskola.
Stärkt med råg i ryggen
gjorde jag mitt yrkesval
fotbollsproffs.
Per korrespondens
skulle jag bli proffs i Italien.
Jag tuggade knäckebröd
sprang slalom mellan pinnar
med boll och utan boll.
Jag åt knäckebröd
och tränade upp min svaga
vänsterfot
för i Italien måste ett proffs
kunna skjuta lika bra
med vänster fot som höger.
Jag knaprade knäckebröd
och övade vristspänst.
Efter det att jag ätit knäckebröd
och inget annat i en månad
skrev jag mitt första proffskontrakt.
Jag skrev på låtsasitalienska
och fick en miljon lire
och blev spelklar för Milan samma 
dag.
Nästa dag skrev jag kontrakt med
knäckebrödsfirman.
I det kontraktet stod det
att Bengt Cidden Andersson
proffscenter i Milan
alltid ska ha fri tillgång
till samma sorts knäckebröd
som Gunnar Nordahl.

Ur Fotbollsfilosofen Bengt 
Ciddens Anderssons bok 
”Hela bollen skall ligga still” 

Liten eftermiddagsturnering
Två stenar är ett mål
regnbågen det andra.
Segrande lag går vidare
och får möta
Manchester United
på bortaplan.
Vi har inga målvakter.
Nästan mål på stenmålet
räknas som stolpe ut.
Vid asparna och stenmuren
är det inkast.
Det lag som förlorar
får vara Manchester United

Lulebygdens Forskarförening har tagit fram en CD-skiva som 
redovisar individer och familjer som fanns på Altappen under 
industriepoken 1871 till 1908. Dokumentationen är gjord i 
en sökbar Excel-databas. Med CD-skivan följer ett häfte som 
innehåller en utförlig historik över Altappen.

Altappen - en industriepok

Priset för CD-skivan och häftet är 200 kronor. Vid postförsändelse 
tillkommer 20 kr i porto och expeditionsavgift.

Föreningen har av Anders Sandström, fått motta en mycket intres-
sant utredning om Sunderbyn åren 1539-1721. Utredningen är på 
67 sidor samlade i en omslagsmapp med genomskinlig framsida 
och ett försättsblad med en vacker illustration. 
Genomgången exemplifieras med utdrag för Sunderbyn. De av-
slutande sidorna upptas av en redovisning av ägarna till 30 gårdar/
fastigheter som fanns i Sunderbyn under den aktuella tiden. 
Häftet kan köpas i föreningslokalen. Du kan också beställa häftet 
via föreningens e-post eller brevledes till föreningens postadress. 
Priset är 100 kr/häfte. Överskottet går enligt önskemål från förfat-
taren till Julius Sundströms Minnesfond. Vid beställning gäller 
förskottsbetalning till Plusgirokonto 36 64 01-8. Ange namn och 
postadress. Vid postförsändelse tillkommer 25 kr i porto och expe-
ditionsavgift.

Sunderbyn åren 1539 - 1721

Nederluleå Anor på USB 
Nederkalix Anor på USB 
Medlemmar i Lulebygdens Forskarförening har med gemensamma 
ansträngningar tagit fram avskrifter för Nederluleå och Nederkalix. 
Dessa avskrifter finns till försäljning.
Nederluleå: Födda 1765 – 1940
Vigda 1706 – 1940
Döda 1707 – 1940

Nederkalix: Födda 1656 – 1840
Vigda 1656 – 1841
Döda 1656 – 1816

Databaserna ligger på var sitt USB minne och presenteras i pro-
grammet Excel. Priset per enhet är 300 kr för medlem och 400 kr 
för icke medlem.
Om du som icke medlem löser medlemskap i föreningen betalar du 
2x300 kr för båda enheterna.
För postförsändelse tillkommer 20 kr i porto och expeditionsavgift. 
Du kan köpa dem i lokalen torsdagar 17 - 20 eller om någon från 
styrelsen råkar befinna sig i lokalen.
Du kan beställa via föreningens E-post eller brevledes till förening-
ens postadress. Vid beställning gäller:
Förskottsbetalning till Lulebygdens Forskarförening Plusgirokonto 
36 64 01-8

Till försäljning !
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Det var den längsta påskle-
dighet som funnits, anser jag. 
Inga bekanta, främmande stor-
stad - trist! Och adressen Agne-
gatan 29 ger fortfarande köld-
rysningar! Det var aldrig mer än 
17 grader, ibland 15. Jag låg och 
läste, väl inbyltad i sängkläder-
na. Nån gång kom värdinnan in 
med lite kol och gjorde eld i ka-
kelugnen, ingen större verkan! 
Jag flyttade så snart jag kunde. 
Om jag använde kaffekortet till 
något minns jag inte. Ransone-
ringen upphörde den 18 augusti 
1951.

Det experimenterades åtskil-
ligt med ersättningar för kaffet. 
Man rostade både det ena och 
det andra, sädeskorn var väl ett. 
Det jag minns mest var Doska 
Frank, runda kakor travade på 
varandra i något som kunde likna 
ett kexpaket, det såldes i butiker. 
Arnold Lagerfjärd

Kafferansoneringen
Under tiden för andra världs-

kriget infördes i Sverige ranso-
nering av det kära kaffet. Den 
började den 27 mars 1940 och 
upphörde den 31 oktober 1945.
Men den kom tillbaka den 15 
mars 1947! Och den gällde ännu 
när jag en vecka före påsk 1951 
reste till Stockholm för studier i 
juridik. 

Här finns  
konstverket !

En vinterbild från Storgatan i Luleå

”Af härvarande rådsturätt döm-
des igår en dräng att böta 4 
kronor för att han utan bjellror 
kört fortare än gående” är man 
läser dessa rader, hämtat ur en 
notis från Norrbottens Kurirens 
”Gamla årgångar 1889”, kan 
man knappast undgå att dra på 
smilbandet. Att köra med häst 
och släde utan ”bjellror” och 
dessutom ”fortare än gående” 
var tydligen en allvarlig för-
seelse på den här tiden. Nåja, 
bilden har ingen anknytning till 
ovan citerade text men jag har 
tagit med den som ett roligt in-
slag som belyser den tidens tra-
fikövervakning . Den här unika 
vinterbilden från Storgatan i 
Luleå, är fotograferad omkring 
sekelskiftet. Den väl påpälsade 
körsvennen i risslan passerar ut 
anför Fredrikssons Garn -

Av Birger Svensson
Hastighetsbötertill häst

- ochVäfnadshandel. Huruvida 
detta ekipage är försett med 
”bjellror” undandrar sig mitt be-
dömande. I detta lilla hus fanns 
på senare tid Jala Färghandel. 
Byggnaden bakom Fredriks-
sons Garnhandel inrymde då 
konditor Lindqvist Café. Huset 
till vänster är den plats där nu 
Strands Galleria är beläget. I 
denna byggnad fanns också en 
affär där man sålde kläder. Som 
framgår av bilden skyltade affä-
rerna med sina varor upphängda 
på en stång utanför butiksloka-
lerna. Fotot är tydligen taget ef-
ter ett kraftigt snöoväder, vilket 
också framgår av bilden. Gaveln 
till höger är täckt av snö som bi-
tit sig fast i små drivor på väg-
gen. På den i övrigt snötyngda 
gatan skottar några av den tidens 
Lulebor.

Kommunalfullmäktige beslutar 
att mitt medborgarförslag får 
ställas och att överlämna det 
till stadsbyggnadsnämnden för 
beredning och beslut.
Förslaget lyder: ”.att statyn 
över Gustav II Adolf placeras 
antingen i mitten av stadspar-
ken eller i närheten av Storga-
tan, i stället för den nuvarande 
placeringen som inte är fram-
trädande” 

Gustav II Adolfs staty

JG

Färgglad vägg-
målning -  
mitt i Luleå
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Frågeställningar 1 2 3 4 5 Medel

1 4 9 4,7
2 1 12 4,9
3 1 12 4,9
4 4 9 4,7
5 3 10 4,8

6 8 5 4,4

7 1 9 3 4,2
8 5 8 4,6

9 3 10 4,8

10 3 5 5 4,2

11 1 9 3 4,2
12

13 Övriga kommentarer:
-
-
-

Utvärdering av studiecirkeln våren 2015 Antal svar: 13

1* Via medlemstidningen

Antal
5
2
1
3

Vad anser du om svårighetsgraden?

Vad anser du om tempot?

Vad anser du om studiecirkelns upplägg (innehåll, arbetssätt 
etc)?

Har dina kontakter med LFf inför och under studiecirkeln gett 
dig ett gott intryck av föreningen?
Anser du att kurslokalerna ligger bra till och är lätta att ta sig 
till?

Mycket bra bemötande.
Borde fina några p-platser i anslutning till lokalen.
Visa olika sätt/tekniker att administrera det som hittas i forskningen.

Hur fick du information om studiecirkeln du gått ?
* Via LFf hem-sida
* Annons i dagspress
* Via bekanta/kollegor
* Tog själv kontakt

Vilket omdöme vill du ge studiecirkeln som helhet?

Vad anser du om cirkelledarnas förmåga att lära ut?

Vad anser du om cirkelledarnas kunskapet i ämnet?

Vad anser du om studiecirkelmaterialet?

Anser du att studiecirkeln var värd sitt pris?

Anser du att kurslokalerna är trivsamma?

Föreningens 
kurser får bra 
betyg av del-
tagarna !

Skulle Du vara intresserad av 
att få Medlemstidningen en-
bart i PDF format via e-mail.
Tidningen blir då i färg.
Anmäl Ditt intresse till:
jerry.grahn@jerryg.se

Ange: 
Namn 
Adress
Medlemsnummer
e-mailadress

Nyhet !

Ett liknande undersökning är Jim-
tvillingarna, som träffades för första 
gången när de var 39 år. Flera slå-
ende likheter noterades: De hade 
samma namn, var frånskilda från 
en Linda och gifta med var sin Betty 
och hade haft var sin hund vid namn 
Toy. Den enes son hette James Al-
lan, den andres hette James Alan. 
Trots att de skildes åt utvecklades 
Jim-tvillingarna mycket lika.
Ur Illustrerad Vetenskap

År 1979 påbörjades en speciell stu-
die i Minnesota, USA. Direkt efter 
födseln adopterades enäggstvil-
lingar av olika familjer. Syftet var att 
undersöka hur lika de separerade 
tvillingarna utvecklades. 

Tvillingar
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1609 28/1 
 

Bonden Måns Nilsson i Brändön, som vid upprepade tillfällen våldfört dig på sin unga styvdotter, brändes 
på bål den 28 januari 1609 efter det att domen underställts konungen.  

  

1642 8/6  Abram Oloffson i Brändön bötfälls för att han kallat Olof Andersson i Sundom trollkarl.  
  
1649 25/6  Anna Hermansdotter i Brändön, en ogift kvinna, döms från livet för lägersmål med bröderna Nils och Olof 

Hansson, ibm, Nils som strax efter händelsen gift sig med en annan kvinna döms till böter 40 mark och 
Olof till böter 3 mark, Annas dom underställs hovrättens prövan.  

  

1650 25/11 Jöns Abrahamsson i Brändön var stämd till skjutsning och kvarsatt i träsket, döms till böter.  
  

1655 14/12  
 

Tvist mellan Herman Olofsson i Persön och Brändöborna om en notdräkt på Brändön, en tvetydig dom fälld 
1639, en ålderstigen man, Måns Andersson i Rutvik, vittnar att Hermans hustrus farfar, Hindrick Andersson 
i Nickebyn, haft sin lott i två notvarp på Brändön.  

  

1658 15/11  
 

Mårten Nilsson i Brändön kärar till Abraham Olofsson ibm om ett notfiske, som han anser vara kommet ur 
hans hemman, eftersom detta var en gammal sak till fyra eller fem (=mansåldrar), beslutas att den i 
handen haver behåller.  

1660 28/11  
 

Jöns Abrahamsson i Brändön kärar till Michill Nilsson ibm om ett nytt fäbodställe, beslutas att Michill och 
de andra som uppsatt detta nya ställe ska avstå därmed och bruka det gamla som deras förfäder har gjort.  

  

1663 8/7  Stafhan Larsson i Måttsund kärar till Michiel Nilsson och Jacob Nilsson i Brändön om några ägor.  
  

1663 3/12  Brändö- Persö- och Bensbybor tvistar om en ö, Sträpön, beslut att byarna brukar den som tidigare.  
  

1664 1/12 Nils Hansson i Måttsund kärar till Staphan Hansson i Brändön om ett hemmansköp som ej blivit av.  
  

1664 1/12 
 

Lars Andersson i Sundom har utan lov skjutit ikorner på Jöns Abrahamssons ägor i Brändön och att hans 
hund har rivit får, det senare kan dock ej bevisas, beslutas att Lars bötar 3 mark för jakten.  

  

1664 1/12 
 

Michill Nilsson i Brändön kärar till Olof Hansson ibm om att han upptänt eld på skogen och uppbränt sju 
mesar näver, beslutas att Olof betalar halva skadan och bötar 20 mark.  

  

1667 11/3 Jöns Abrahamsson i Brändön kärar till sin granne Michel Nilsson om en svedja och ett fäbodställe.  
  

1667 22/8 Bensbyborna kärar till Brändöborna om skada på mulbete.  
  

1667 22/8 Margareta Nilsdotter i Brändön kärar till sin syster Barbro om någon förgånga efter deras mor.  
  

1668 23/11 Hans Nilsson i Brändön dömdes för att han stulit ur Påwel Jacobssons i Stadens bod i skären.  
  

1670 28/11 Olof Larsson i Brändön uppbuder första gången ett hemman han har inhandlat av Olof Jönsson i 
Sunderbyn.  

  

1673 7/3 Tvist om Anna Persdotter, Mårten Nilssons i Brändön styvdotter, som Olof Nilsson Brandt uppfostrat från 
fem-sex års ålder i 10 ½ års tid och som nu Mårten vill ha igen, Olof fordrar betalning för 10 ½ år eftersom 
han bara fått för 4-5 år.  

  

1673 7/3 Stor osämja mellan grannarna Olof Jönsson och Staphan Hansson i Brändön 
  

1673 7/3 Olof Larsson i Brändön erhåller fasta på ett hemman i Måttsund om ett tunnland 2 ½ skälsland som han 
köpt 1670 4/6 av Olof Jönsson i Sunderbyn för 90 daler kopparmynt, vilket han i sin tur inhandlat av Johan 
Christiersson, hemmanet har dock på senare tid förfallit och kommit i vanbruk.  

  

1674 19/10  
 

Tvist mellan Isak Persson i Smedsbyn och hans skifteslaga och hans svågrar Hans Andersson i Webbyn, 
Lars Olofsson i Ängesbyn, Per Persson i Brändön, Per Olofsson i Svartbjörsbyn, Nils Hansson i i Svartbyn 
samt Lars Larsson i Bredåker mot deras bror och svåger Gunnar Persson i Skatamark angående 
vanlottning i arvskiftet i augusti 1667, mot detta skifte klandrade då endast Gunnars bror Isak Persson och 
Michill Persson i Brändön.  

  

1674 19/10  
 

Tvist om skvaller och skällsord mellan hustru Bryta Nilsdotter i Brändön och grannen salig Michill Nilssons 
änka, Barbro Erichsdotter, och hennes dotter Bryta Nilsdotter.  

  

1677 24/9 Brändöborna döms för att med sin boskap våldbetat f.d. borgmästare Nils Jacobssons Ruuths och hans 
grannars ängeshagar i Bensbyn.  

  

1677 24/9 Flera mål om vägbyggning, bl.a. ett där Brändöborna omtalas och då i Lars Olofssons, Jöns 
Abrahamssons farbrors tid. 

 

Utdrag ur domböcker från 1660-talet
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Annonspriser
1:- kr / spaltmillimeter
Medlemmar får kostnadsfritt marknadsföra sina alster i tidningen. Detta är begränsat till 50 mm/1 spalt respektive 25 mm/2 
spalter. Detta under förutsättning att ett exemplar av alstret lämnas till föreningen.

Vid sidan om ett stort läs- och musikintresse, 
var släktforskning den stora hobbyn. 60 år av sitt 
långa och rika liv ägnade han åt denna hobby. 
Många somrar tillbringade han på resor mellan 
länsarkiv runt om i landet, för att studera kyrk-
böcker. Han läste också mycket om socknarna 
och deras historia, för att bättre förstå samman-
hangen mellan hur folk levde och vad som kom 
fram ur kyrkböckerna. Han var en ivrig tillskyn-
dare av Lulebygdens Forskarförening, han gjorde 
mängder av släktutredningar åt gamla och unga 
nederluleåbor, han ledde studiecirklar i släkt-
forskning, men framför allt - han har lämnat ca 11 
000 handskrivna dokument efter sig /de inbundna 
pärmarna/. 

I dessa kan man följa släkter ända tillbaka 
till 1500-talet. Ett oerhört värdefullt och för efter-
världen intressant arbete. Utredningarna är upp-
lagda efter socknar, gårdar, personer, mantals-
nummer o.s.v. Julius Sundström anlitades även 
av den medicinska forskningen för att kartlägga 
släktsambanden mellan föräldrar till 14 barn som 
avlidit i den svåra sjukdomen Morbus Gaucher. 
Sjukdomen var för Norrbottens vidkommande 
koncentrerad till Överkalix, men hade även utlö-
pare till Gällivare och Kalix. 

Läs tidningen på nätet ! 
På föreningens hemsida kan du läsa gamla som nya tidningar med  
färgbilder.
Där hittar du dessutom kontinuerligt nya föreningsuppgifter!  
Adressen är: www.lulebygden.se

Hemsidan

Forskarlokalen  
är bemannad torsdagar mellan kl.17 - 20 från den 5 mars t.o.m 28 maj.  
(ej den 2 april och 30 april) 
På plats finns representant från styrelsen för att svara på frågor om nycklar, USB min-
nen m.m samt att i möjligaste mån hjälpa till i forskningen.

”Släktforskning är den trevligaste formen av 
korsord” säger Julius Sundström i en tidningsinter-
vju 1984, då 83 år gammal.  Intresset för släktforsk-
ning och lokalhistoria väcktes tidigt och berodde, 
enligt Sundströms egna ord, på modern. När han år 
1932 kom till Gammelstad som kantor hette pro-
sten i församlingen Albert Nordberg, i alla böcker 
om Norrbotten erkänd som en tillförlitlig, noggrann 
och professionell historiker. Alla handlingar, alltse-
dan medeltidskyrkans tid, förvarades i arkiv och de 
mera världsliga handlingarna förvarades i en kista 
i kyrkans vapenhus. På ett enda ställe fanns alltså 
alla de böcker som präster och ämbetsmän i sock-
nen upprättat genom seklerna. 

”Jag började läsa och göra uppteckningar 
om mina förfäder och lärde mig åtskilligt”, säger 
Sundström i samma intervju och tillägger: ” När 
jag hållit på tillräckligt länge och även hjälpt andra 
människor, blev jag kursledare”. Julius Sundströms 
liv bestod dock inte enbart av släktforskning. Un-
der årens lopp räckte tiden även till för förtroende-
uppdrag i Frimurarna, Nederluleå Kyrkobrödrakår, 
Genealogiska föreningen och som ordförande 
för pensionärerna i Nederluleå. Julius Sundström 
dog den 29 januari 1992, nästan 92 år gammal.  
Ulf Artursson. 

Julius föddes den 12 april 1900 i Lulavan, där han även växte upp. Ett 
brinnande läsintresse förde honom in på studier vid folkskoleseminari-
et i Luleå, från vilket han utexaminerades 1921. Några år senare avlade 
han även kantors- och kyrkosångarexamen. Hans lärarbana startade i 
Antnäs där han verkade fram till 1932. Detta år valdes han så till kantor 
i Nederluleå församling, varför han flyttade till Klockargården i Gam-
melstad. Tjänsten som kantor upprätthöll han ända fram till pensione-
ringen 1964.

Mannen bakom Julius Sundströms Minnesfond

Bidrag till Minnesfonden mottages tacksamt. Girokonto: 36 64 01-8
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Vid obeställbarhet återsänd till ovanstående adress!

Vice ordförande
Gunnar Johansson
Tel 0920-22 75 93

Kassör
Gunnel Jägare Sandin
Tel 0920-26 78 19
gunnel.jagare@gmail.com

Sekreterare
Carin Vallgren
Tel 0920-22 86 13
carin.vallgren@ssab.com

Suppleant
Thore Gählman,  
Tel 070-203 97 09 
thore.gahlman@telia.com

Sture Karlsson
Tel 0920-22 30 39, 076-766 30 39
str.karlsson@gmail.com

Ordförande
Eilert Apelqvist,  
Tel: 070-533 26 74
eilert.apelqvist@gmail.com

Curt Björklund 
Tel 0730-55 61 52 
curt.bjorklund@telia.com

Ledamöter
Staffan Sandberg 
Tel 0920-194 40, 070-543 77 73  
staffan.sandberg@telia.com

Suppleant
Kjell Mäki
Tel 073-040 31 64 
kjell.maki09@bredband.net

Medlemsavgifter 
Vuxen                           150 kr/år
Ungdom  tom  25 år         40 kr/år
Familj (samma hushåll)  190 kr/år

Telefon:         070-299 54 24
Telefontid:     Måndag: kl 9-11
                     Torsdag: kl 9-11
E-post adress/hemsida 
info@lulebygden.se 
www.lulebygden.se

Avsändare: 
Lulebygdens  
Forskarförening 
Residensgatan 6 E
972 36 LULEÅ

 
SVERIGE

  PORTO

  BETALT

medlemstidningen utkommer, 
vecka 36 / 2015.  
Sänd dina manuskript omgå-
ende eller senast den 20 aug.

Nästa nummer av 

! ! ! ! ! ! ! Du har väl inte missat att betala årsvgiften. ! ! ! ! ! ! ! 
Årsavgifterna är enormt viktiga för vår verksamhet. 

PostGiro numret är 36 64 01-8. Ange medlemsnummer vi betalning. 
Medlemsnumret finns angivet på tidningens adressetikett.

Vi emotser tacksamt och ständigt material-bidrag till tidningen. Varför inte nu / idag! 
Redaktionen tar emot alla bidrag. Även bilder och handskrivna texter. Manuskript till 
tidningen sänder Du till :
Snigelpost: e-mail:  

tidningen@lulebygden.se
Lulebygdens Forskarförening  
Residensgatan 6 E 
972 36 LULEÅ

Ytterdörren till föreningslokalen är/skall alltid vara låst. För tillgång till föreningslokalen 
fordras det numera, för utom nyckeln till innerdörren, en ”tagg” till ytterdörren. 
Detta innebär som tidigare  - att lokalen är tillgänglig om någon som har nyckel och ”tagg” 
finns i lokalen. Besökande hänvisas då att använda ringknappen som finns vid fönstret 
till höger. Detta gäller besökare till föreningslokalen. Önskar Du tillgång till nyckel och/el-
ler tagg - tag kontakt med föreningens kassör Gunnel Jägare Sandin på tel.070-299 54 
24 (måndagar och torsdagar kl. 09-11). Besökande till fastigheten i övrigt hänvisas att använda 
egen nyckel eller respektive trappingång. 

Besökare föreningslokalen 

STYRELSEN


