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Förord

Så var det åter dags för föreningens årsskrift, den sjuttonde årgången. 
Som redaktör har jag hittills ansvarat för nio årgångar, och det har alltid 
varit stimulerande att presentera det gångna årets verksamhet. 
Att vår förening är en viktig kulturbärare inser nog de flesta när man 
beaktar att vår visningsstuga har besökts av över sex tusen personer 
under året.
Vi kan leka med siffrorna och säga att tolvtusen fötter vandrat 
omkring på golvtiljorna och genom våra guider fått en förnimmelse 
av kyrkstadens liv under gångna sekler.
Detta om vår egen närhistoria. 
Föreningen har även besökt vårt östra grannland och upplevt slaget 
i Oravais den 13 september 2008. Där var vi mitt i det välregisserade 
krigsspelet och fick ta del av de händelser som avgjorde Sveriges och 
Finlands öde. 
Årets resa på samma tema är förlagd till Västerbotten, och 
händelseutvecklingen 1809 då Norrbottens och Västerbottens kustland 
var ockuperat av ryssarna. Ratan och Sävar är hållplatser och på 
sistnämnda plats kommer också ett krigsspel, något liknande det i 
Oravais, att visas upp för besökarna.
Ett stort tack, till Tage Ranängen som sammanfattat resan till Finland 
och Oravais samt Thorild Jordung som skrivit om guideresan till 
Pitsund. Den resan gick med båten Laponia och i samarbete med 
Vuxenskolan. 
Brist på material har vi aldrig haft för att göra vår årsskrift. Har ett 
jättefint manus av Harry Emanuelsson om kyrkstadens innevånare. 
Detta kommer att lyftas in i nästa årsskrift efter en del kompletteringar, 
främst bilder på de aktuella husen. 
Det får bli sommarens promenader i Världsarvet Gammelstad.

Rolf Johansson
Redaktör

Omslagsbilden: Oravais och kullen där Adlercreutz och von Vegesac gav order. Hur det blev vet vi.
Foto: Rolf Johansson.
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 En resa i Finska krigets fotspår två hundra år efteråt

Vid Nederluleå hembygdsförenings halvårsmöte i Brändön 20/9 2008 uppdrogs åt Tage Ranängen 
att skriva en reserapport till föreningens årsskrift.  En första resa, en sjöresa från Luleå till Pitsund 
som inslag i hågkomstaktiviteterna, företogs i vår hembygdsförenings regi och med sponsring från 
Studieförbundet Vuxenskolan redan fredagen den 24 maj. Thorild Jordung rapporterar om den 
begivenheten i årsskriften.

I studiecirklar i Gammelstad och Bensbyn hade 
vi i Hembygdsföreningens och Studieförbun-
det Vuxenskolans regi studerat 1808-1809 års 
krig i olika källor, givetvis inklusive Runebergs 
”Fänrik Ståls sägner”. Föreningens ordförande 
Kjell Lundholm och vår kassör Rolf Johansson 
hade varit de pådrivande krafterna och kom 
att bli så även under vår fyra dagar långa 
finländska resa.
 Resan anträddes efter Kjells deltagarupprop 
tidigt fredagen den 12 september från kyrktornet 
i i Gammelstad. Eftersom föreningens resa nu 
hade externa deltagare från bl a Föreningen 
Norden, så orienterade Kjell från första 
början och fortlöpande mångsidigt och fylligt 
historiskt om s.k. ryssgravar och om näringar 
längs färdvägen genom älvdalarna. Redan 
i Kalix lämnade medresenären doktor Leo 
Hassler sakkunskapens bidrag om fältsjukan, 
om  rödsot och blodiga diarréer. Leo besitter 
därtill enorma utantillkunskaper  av dikter av 
skilda slag. Under resans fyra dagar kom han 
att underhålla oss genom att deklamera dikter, 
sägner av Runeberg naturligtvis, men dikter 
även av många andra t ex Tage Danielsson.
 Där lågvattenspegeln öppnade sig i Vuono 
blev Kjells påpekande, att man här erinras om 
norska fjordmynningars växlande vattennivåer 
så träffande, att finskans ord för fjord är just 
vuono ! Det finska fångades upp ännu mera 
historiskt och kulturellt under kort rundtur 
i Torneå stad, årsbarn (1621) med den staden 
Luleå som sedan blev Gammelstad (1649).
 Efter en riklig lunch med valmöjligheter 
för all slags smakförkärlek hos restaurangen 
ABC i Uleåborg, nådde vi mätta och belåtna 
programenligt vid 16-tiden Kuddnäs nära 
Nykarleby. Här vid Zacharias Topelius´ 

födelsehem or ienterade Kjel l  om tre 
generationer Topelius med rötter i Toppila gård 
i Uleåborg. I sensommarens eftermiddagssol 
fotograferade jag minnesstenen av författaren 
till bl a sex band av ”Fältskärns berättelser”, 
åtta band av ”Läsning för barn”,  samt enorma 
mängder av annan litteratur. Därtill var han 
professor i historia i Helsingfors (1854-78). 
Lyckosammare än sin bara 14 år äldre samtida 
Runeberg (1804-77) var han redan under sin 
livstid mycket högt uppskattad. En handbok 
sammanfattar: ”I Finland har Topelius länge 
hyllats som sitt folks näst Runeberg främste 
diktare”..
 Jag hade medfört och delade ut kopior av 
Topelius´ sångbara dikt ”På Roine strand” som 
se-dan blev ett veritabelt örhänge med hjälp av 
sångbegåvade deltagare under resten av resan. 
Även denna dikt, från 4 april 1858 – 50 år senare 
än krigets startdatum 21 februari 1808 - kan 
kanske upplevas ha jubileums-Närmast följer 
den första av diktens tre strofer:

PÅ ROINES STRAND
Hjorden betar och klockan klingar
Klockan klingar på Roines strand

Svanen flyger med vita vingar
Flyger ensam vid Roines strand

Vårens vindar i löven gå
Solen skiner och sjön är blå

Men jag sjunger min långa längtan
Sjunger ensam vid Roines strand.

Anm.  Roine är en sjö i Kumoälvens sagolikt 
vackra dalgång i Tavastehus län.

Texten på stenen: Här föddes den 14 januari år 
1818 ZACHARIAS TOPELIUS. Foto: Rolf Johansson.
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Färden gick plan- och programenligt vidare 
till Vörå samhälle i höjd med Vasa men ca 
3,6 mil österut från metropolen. Där på Vörå 
hälsocenter, Norrvalla Folkhälsan, intog vi 
en god och mättande middag för att sedan 
inkvarteras för logi i en trivsam, hotelliknande 
miljö. Kartans svenskspråkiga Vörå står med 
större text ovanför finska Vöyri, markerande 
att här är svenska majoritetens språk. Officiell 
finsk klocktid är ju en timme före den i 
Sverige men kvällssolen dröjde sig kvar och 
lockade till promenader i omgivningen.  Vi 
bussresenärer var inte de enda gästerna på 
Norrvalla hälsocenter, där vi planenligt hade 
vårt nattkvarter under två nätter, men miljön 
var lugnt sovvänlig.
 Efter en stabil, näringsrik morgonfrukost, 
när den finska klockan visade 07.15, väntade 
oss även programmässigt en unik och mycket 
upplevelsemättad dag. Av Sibylla Niemi ledd 
sångövning skapade ädla känslor ombord 
på bussen. En lokal, Vasafödd medresenär 
berättade om den växande staden, om ökad 
inflyttning av finsktalande, varför stavningen 
ger företräde åt Vaasa, och om grödornas 

modernisering av rips och raps. Kjell tog vid 
om Gamla Vasa med kyrkoruinen efter branden 
1852 och om Korsholms ruinområde, dit vi 
var inledningsvis på väg för en guidad, mycket 
informationsrik promenad.
 Här är det på sin plats att hänvisa till 
föreningens årsskrift 2001, där Anna-Lisa 
Svanström och Thorild Jordung gav en mycket 
förtjänstfull rapport efter bussresan sommaren 
2000 till de då fem finländska världsarven, 
samt olika avstickare bl a just till Korsholm. På 
resterna här av ett ´slott´, en borg som förföll 
redan under medeltiden, restes senare på den 
imponerande stenkummeln ett stenkors inte 
olikt det till minne av Ansgars mission på Birka 
på Björkön.
Korsholms kors (stora bilden) bär inskript-
ionen ”Här restes Kristi kors i hednisk tid”. 
Man utgick från faktum att den fornordiska 
religionen var företrädd i Österbotten före 
kristendomens ankomst varom en del gravfynd 
och ortnamn som Torsön och Frösön i 
Nykarleby – Topelius barndoms tassemarker 
– bär vittne..
 Vår resegrupp kom dock att vistas i Vasa 

Korsholms kyrka i Gamla Vasa byggdes år 1775 och var ursprungligen hovrättsbyggnad. Efter Vasa 
stads brand år 1852 inrättades den till kyrka år 1863 och ersatte då den förstörda gråstenskyrkan Sankta 
Maria från 1300-talet. Foto: Rolf Johansson.
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stads näromgivning under dagarna 2 och 3. 
Närmast gällde det att delta i finländsk s k 
märkesdag i Oravais. 
 Här i dess händelseföljd rubriceratt inslag i 
reserapporten ges på annat håll i årsskriften Rolf 
Johansson ur sitt mycket rika fotomaterial.
 Efter det händelsemättade krigsspelet vid 
Oravais återvände vi till middag i Vörå. Ett par 
kvällstimmar ägnades åt besök vid Kimo f d 
järnbruk, verksamt åren 1703 – 1867.
 Vår tredje dags förmiddag ägnades åt 
Finlands nu sjätte världsarv, benämnt Kvarkens 
skärgård, namnet en exakt översättning av 
finska Merenkurkun saaristo (således ej Låga 
kusten). Liksom vid vårt besök år 2000 på de 
finska världsarven mottog och guidade oss 
här en ytterst mångkunnig och meddelsam 
person, Roland Wiik. Här ett urval av fakta: 
Det är till följd av landhöjningen på 8-8,5  
mm. per år och höjningens resultat Finlands 
första naturarv. Det ligger mitt emot vårt 
Höga kusten men är imponerande främst till 
omfattningen av skärgården med dess ständigt 
tillkommande skär och öar. Särskilt som ett 
resultat av inlandsisens avsmältning och rörelse 
bildade rullstensåsar i öst-västlig riktning, s 
k De Geer-ryggar benämnda så efter G De 
Geer, som mot slutet av 1800-talet publicerade 

sina rön om  rullstensåsarnas bildningssätt. 
Vår guide informerade fylligt om folkliv, 
näringar, seder och bruk på besökscentret i 
Björkö by, dit vi hade kunnat ta oss bekvämt 
från Vasa med vår buss. Han omnämnde 
också postroddstradiotionen jämte kapprodd 
från Holmön i Umeå skärgård till Björkö. 
Vad han inte omnämnde var den våghalsige 
härföraren Barclay de Tollys (en man av skotskt 
ursprung) marsch över Kvarken-isarna för att 
framgångsrikt hålla Umeå besatt 22-29 mars 
1809 med ryska krav på besittningsrätt ända 
ner till Ångermanlandsgränsen. Detta avvisades 
dock med kraft och som bekant blev tsarens 
gräns dragen längs ett sammanhängande 
vattendrag från fjällvärlden ner till Bottenviken 
under namnen Könkämä-Muonio-  och 
Torneälvar.
 Efter en välsmakande lunch av flervalskaraktär, 
inkl efterrätt och kaffe på Hotell Vallonia i Vasa 
blev vi åter ytterst informativt guidade av 
pensionären , f d socialchefen Bertel i Sundom. 
Visserligen enligt honom ”på rena rama 
landsbygden”, som dock 1974 anslöts till Vasa. 
Det bar iväg till en tillsynes okuperad 2 300 
hektar stor jordbruksslätt med odling av korn, 
havre och lite råg och  över 7 000 besökande 
tranor därstädes vid senaste tillfället. 

Samling i Björk hamn för information om världsarvet Kvarkens skärgård. Foto: Rolf Johansson.
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Roland Wiik, ordförande i föreningen Valsörarna-Björkögrunden, tackades av Kjell Lundholm och som 
gåva fick han föreningens kalendrar. Foto: Rolf Johansson

Björkö bys skyddade hamn.. Skärgården kring Valsörarna är Finlands största privatägda naturskydd-
sområde med 600 hektar land och 17 200 hektar vatten. Dessutom är ögruppen hjärtat i landets enda 
världsnaturarv. Foto: Rolf Johansson.
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 Ute på slätten står besökscentret Meteoria 
med uppgift att i suggestiva bilder och 
omskakande ljudeffekter redogöra för det 
enorma meteornedslaget som för 520 miljoner 
år sedan bildade en krater, som den senaste 
istidsavsmältningen fyllde med ett stenfritt 
jordbruksunderlag. Det är dock besvärligt 
vattensjukt trots omfattande dikningsarbeten, 
som även Bertel var delaktig i. Meteoriabesöket 
var för min del en stor positiv överraskning.
 Den av Bertel guidade färden bar vidare 
till Stundars hembygdsanläggning, en fullgod 
motsvarighet till vårt Hägnan. Här hedrades 
Jarl Hemmer, en bygdens son, med högläsning 
av Leo Hassler ur romanen ”Rågens rike”. 
Kjell gav bakgrundsinformation till hur han 
inspirerades till sin essäsamling ”Från Platons 
Aten till mörkrets hav”.
 Under fortsatt bussfärd nu definitivt norrut 
hedrade vi Georg von Döbelns minne vid 
monumentet vid Jutas, där han dagen före den 
olyckliga Oravais-dagen hade – illa febersjuk 
– besegrat en rysk styrka och tryggat den finsk-
svenska styrkans reträtt.
 Dagens välmatade reseprogram avrundades 
om kvällen planenligt i Pedersöre, där vi intog 

såväl buffémiddag samt senare sängläge på 
Hotell Polaris.
 Sista resdagen bar hemåt för att runda 
Bottenviken i likhet med vad som för 200 år 
sedan skedde med den från Finland retirerande 
armén. Från Pedersöre siktade vi på ett första 
stopp inte förrän i trästaden Raahe med en 
pampig staty av stadens grundare år 1649 
greven Per Brahe. Det var samma år som 
drottning Kristina hörsammade begäran att 
överföra stadsrättigheterna från gamla Lule 
(Gammelstad) till Bodön (nystaden Luleå)
 Spontant undviks initial konsonant-
kombination, och långt ljud i alla lägen 
dubbeltecknas, vilket ger finskt Raahe. 
Kjell berörde under reseguidning bland 
mycken annan lärdom, att Kristinas tid var 
förläningarnas tid, vilket  - också av Per Brahe 
1649  grundade – Kristine-stad erinrar om, med 
finskt språkbruk Ristiinankaupunki, c:a 9 mil 
söder om Vasa. Uttrycket i ”grevens tid” antas 
ursprungligen syfta på den goda tiden i Finland 
under greve Brahes tid. En senare innebörd är 
”i sista minuten”.
 En sträcka på bara 8 km tog oss vidare till 
Olkijoki, orten med stillestånd träffat mellan 
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Vid von Döbelns minnesstod i Jutas. För att levandegöra Runebergs dikt om Döbeln engagerade 
jag kyrkoherde emeritius Karl-Erik Tjäder (i bildens mitt) att som diktens ”prelat” vid ev. behov slussa 
hedningen in i evigheten, vilket denna i hårda ordalag avvisar, och doktor Leo Hassler (längst till höger) 
för att enl. patientens order ”tänka ut en sats – som gör mig för i morgon sjufalt värre, men hjälper mig 
idag på mina ben!” Doktor Birgit Hassler och reseledaren Kjell Lundholm (i utkanten) håller god min åt 
upptåget, som kröntes med Leos högläsning av hela dikten. Foto: Tage Ranängen.

Gamla stadsdelen med kyrkan ibakgrunden som uppfördes mellan 1909 - 1912 och invigdes den 3 mars 
1912. Foto: Rolf Johansson.
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friherre Adlercreutz och greve Kamenskij, en frist 
för de retirerande men med tvång att avlägsna 
sig till norr om Kemijoki. Där krigstågets kartor 
anger Olkijoki, har modernare finska kartor 
angivelsen Pattijoki, där vi f ö fann fredspörtet 
för nämnda härförares sammanträffande. 
Stugan och kammaren har bevarats i dåtida 
skick, dock ej tillgänglig vid vårt besök.
 Efter fortsatt resa på en timme nådde vi den 
österbottniska metropolen Oulu på finska, i 
själva verket lapska för ”översvämning”, här med 
den mäktiga Oulujokis utflöde i Bottenviken.  
Vi nöjde oss med att bara från bussen blicka i 
riktning mot läget för en borg från 1590 under 
Vasadynastin. Dess förintelse kom genom en 
explosion 1793.  Helt tabellenligt lunchade vi 
till 14.00 i en ort med ett så förbryllande namn 
som Ii. Omgivande församling är här uppe 
i norr bara finsktalande men i ordbok finns 
försvenskningen Ijo.
 Vår reseledare välkomnade till mikrofonen 
medresenären från Kalix, Gun-Britt Rönnquist, 
som gav oss en levande skildring av att som 
12-åring ha upplevt den ryska bombningen 
av Pajala den 21 februari 1940. Det var 

omskakande nog för vem som helst i denna 
fredliga glesbygd. Mosters hus brinner ner i 
bombardemanget och 12-åringen var över 5 
mil borta från föräldrahemmet i grannbyn till 
mitt eget barndomshem i Muoniodalen.
 Den sovjetryska bombeskadern om 7 plan 
fällde 48 sprängbomber i södra delen av byn 
och ett hundratal brandbomber i norra delen. 
Ingen människa kom till fysisk skada trots 
att en s k blindgångare slagit rakt igenom 
Gun-Britts skola. Bomberna hade varit 
avsedda för Rovaniemi med någon natur- och 
bebyggelselikhet med Pajala. Sovjet erkände 
så småningom sin överbevisade bombning 
som ett misstag och utbetalade nästan hela 
den skadeståndssum-ma, som Sverige yrkade.  
Även Gun-Britts moster fick  ersättning för det 
brandhärjade hemmet.
 Efter reseledarens koncisa introduktion till 
samiska frågor under jämförelse mellan Sverige 
och Finland, där det senare landet har en 
mindre regelinskriven ordning för renägande, 
sameting etc gav oss Sibylla Niemi kunskaper 
och vetande kring samiska och samiskt. 
Hon lovor-dade Umeå universitet för ansvar 

I Pattijoki, i Lassilas värdshus som erövrats av ryssarna ett par dagar tidigare, undertecknades 
stilleståndsöverenskommelsen, den s.k. Olkijokikonventionen av adlercreutz och Kamenskij den 19 
november 1808. Foto Tage Ranängen.
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för sydsamiska, t ex i Tärnaby. Så sent som 
1832 öppnades Tärnaområdet för nybyggen. 
Sibyllas egen övergripande härledning gav 
oss en både samisk och rysk bakgrund, där 
förfadern, invandraren i Tärnaby ”Ryss-Johan” 
hade varit mörkhårig och häftig.
 Vår hembygdsförenings studieansvarige, 
Hans Havo, som under mars månad 2008 
lett en förberedande cirkel i Bensbyn om 
Finska kriget, lämnade oss bussresenärer en 
orientering om sina sydöstfinska rötter jämte 
ett relativt nyligt förstagångsbesök hos nära 
släktingar helt nära Villmamsstrand. Det 
kallades förut Lappstrand, varför det bevarade 
finska namnet Lappeen-ranta känns naturligt. 
Central för Saimas stora sjösystem och som 
stad årsbarn (1649) med Luleå nystad. Dock 
i rysk ägo genom erövring åren 1743-1811, 
något som omvittnat oroade redan från början 
av Finska kriget t o m Runebergs tappraste 
finne i sägnerna, Johan Zachris Duncker. Han 
stupade i Hörnefors den femte juli (1809) 
och begravdes på Umeå kyrkogård under 
hedersbetygelser av de segrande ryssarna.
 Under en kortare planenlig paus vid 
Keminmaa församlings gamla kyrka 
samtalade vi om olika ämnen, inte uteslutande 

religionsförankrade sådana. Utan möjlighet 
till interiörbesök erinrades vi om, att här i sin 
kyrka vilar den mumifierade prosten Nicolaus 
Rungius, som avled år 1629.
 Vår fyra dagar omfattande resa var 
ägnad märkesåret för förlusten av Finland. 
I den dalande eftermiddagssolens välkomst-
omfamning till Sverige vann vi tillbaka 
en klocktimme. Vi kunde ta pauser i både 
Månsbyn, där man erinrar sig kapitulationen 
den 23 mars 1809 samt vid ryssgraven i 
Kalix.  Helt tabellenligt blev den mycket 
välplanerade och mycket givande – inte så lite 
annorlunda – resan avslutad vid klockstapeln 
i Gammelstad.

Tage Ranängen

Johan Ludvig Runeberg, 5 februari 1804 - 6 maj 
1877. i ett omfattande författarskap ligger hans 
största betydelse i diktcykeln om Finska kriget. 
”Fänrik Ståls sägner”, del ett 1848 och del två 1860, 
verk i mogen mansålder. Bevingat är omdömet 
”Han sjöng samman ett folk”. Jämte Topelius sjöng 
han samman vår busslast av resenärer i österled. 
Foto: Tage Ranängen.

I Keminmaa finns Heliga Mikaels kyrka från år 1521. I kyrkans kor finns det mumifierade liket av 
kyrkoherde Nikolaus Rungius, som avled år 1629. Foto: Rolf Johansson.
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Högtiden i Oravais 13 september 2008

Slaget i Oravais pågick i femton timmar den 14 
september, vi som var där fick en snabblektion 
på en och en halv timme. Exakt klockan 
två avfyrades det första kanonskottet. Det 
var ryssarna som avfyrade först. De svenska 
pipblåsarna tystnade och genom krutröken 
marscherade ryska soldater. 
 Då 1808, var klockan fem på morgonen då en 
svensk förpost attackerades vid von Schwerins 
bro. Svenskarna avfyrar sina musköter i ett 
moln av rök och gnistor.
Professor Martin Hårdstedt från Umeå 
universitet guidade besökarna genom slaget 
på svenska och Jan-Erik Juslin på finska. Från 
sin utsiktspost vid monumentet på kullen hade 
de samma utsikt som befälhavarna Adlercreutz 
och von Vegesack år 1808. Striden vid bron 
pågick hela förmiddagen. 
 Framför oss på den stora planen som 
skulle föreställa slagfältet dyker det upp ryska 
kosacker till häst. Svenskarna drar ihop sig till 
en tät ring, på militärspråk karré. Kosackerna 
rider i cirklar runt svenskarna, under ivrigt 
hojtande stridsrop och svingar de sina sablar 
mot svenskarna. Hästarna verkar inte låta sig 
skrämmas från kanonmullret. En rökring stiger 
mot himlen då ryssarna avfyrar sina kanoner, 
mörsare. Krutröken låg tät och publiken som 
beskådade detta var cirka sex tusen. Ute på det 
gamla slagfältet syntes regementsfanor vaja för 
vinden. Dessa var placerade på platserna där 
de olika regementena var placerade.
Sakta men säker gick slaget vidare framför 
oss. Soldaterna liknade små tennsoldater i 
färggranna uniformer. De rörde sig i grupp, 
som om en spelledare flyttade dem fram och 
tillbaks på slagfältet. Hur det gick sen vet vi.
 Både före och efter slaget kunde man gå 
omkring i det uppsatta tältlägret, som visade 
hur soldaterna bodde när de var i fält. Senare 
på dagen blev det kransnedläggning vid 
Jutas och aktiviteter i NyCarleby med sång 
och skådespel. Söndagen den 14 september 
samlades man i kyrka för gudstjänst och senare 

parad från kyrkan till minnesstoden i Oravais 
för kransnedläggning. Som avslutning var det 
en minneshögtid i Centrumskolan där Sveriges 
utrikesminister Carl Bildt var närvarande. 
Noteras kan att hans förfader deltog i slaget.

Oravais historiska förening bildades på 
initiativ av rektor Göran Backman med den 
mål-sättningen att dokumentera och befästa 
samt levandegöra det historiska livet och 
händelserna kring 1808-09 års krig. Med 
det 100-åriga monumentet på Adlercreutz´ 
kommandokulle, med Lotta Svärds sten, 
Wilhelm von Schwerins bro och slagfältet blev 
planen norr om monumentet en utmärkt plats 
att bedriva föreningens aktiviteter. 
 Med denna minneshögtid ville föreningen 
och Oravais kommun berätta om hu slaget 
gick till, ge en bild av soldaternas villkor 
och uppmärksamma besökarna på vilka 
följder denna historiska händelse fick samt 
att på ett värdigt sätt minnas och hedra dem 
som stupade, sårades eller deltog i slaget för 
200 år sedan. Som avslutning i förordet till 
minnesskriften ”Slaget vid Oravais” poängterar 
Göran Backman att denna minneshögtid inte 
bara var ett högtidligthållande av det förflutna, 
utan för oss i Oravais historiska förening i lika 
hög grad en början på vårt fortsatta arbete att 
levandegöra dessa för svenskar och finländare 
så avgörande händelse.
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Kungliga Österbottens Regementes Lif Compagnie.

Pavlovski Regementet.
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Rauthpohja Kanonklubb, Jyväskylä. Namnet Rautpohja var namnet på Statens Kanonfabrik som 
grundades i Jyväskylä 1938, och stod för kanontillverkningen i Finland under 2:a världskriget.

Norsk trupp. Nyholms Skandse Compagnie från Bodö. Denna grupp återuppbyggde fästningen Nyholms 
Skandse  från 1810 efter originalritningar.



Årsskrift 2009  21



22    Årsskrift 2009

von Schwerins bro där slaget vid Oravais började. Ligger bara en kilometer söderut från  den aktuella 
platsen.

Klockan två small det första skottet. Här den ryska truppen.
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Infanteriet försvara sig mot ryssarna genom att bilda karré.

Huvudstriden på eftermiddagen inleddes med artillerield samt bataljonssalvor och kompanisalvor av 
infanteriet.
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I slutet på slaget. Svenskarna börjar retirera.

Åter till fältlägret under marschmusik.
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Årets guideresa till  Pitsund

Hembygdsföreningens guideresa gick av stapeln 
den 24 maj 2008. Resan var ett samarbete med 
Vuxenskolan Luleå. Denna gång åkte vi båt 
från norra hamnen i Luleå med båten Laponia. 
Det blev en härlig resa med stilla vind och 
vackert väder. Avsikten med årets båtresa var 
en komplettering av våra studier om 1808-1809 
års krig, det krig som vi nu har minnesdagar 
om i både Finland och Sverige. Det var det sista 
striderna på svensk mark, vad gäller kriget 1809, 
som skedde vid Pitsund.
Kjell Lundholm var vår guide under resan. Han 
berättade en hel del om de öar i Luleå skär-
gård, som vi passerade. Tyvärr var bullret från 
båtens maskineri så pass störande, att det inte 
gick att uppfatta allt som Kjell berättade. En del 
hann jag dock skriva ner och som jag här nu 
försöker redogöra. En karta över rutten fanns 

dock tillgänglig i båten men var dock svår 
att följa allteftersom båten svängde till höger 
och vänster – förlåt babord och styrbord!
I grundläggningsbrevet för Luleå nystads 
tillkomst år 1621 tillades Sandön och 
Germandön samt Laxholmen i Lule älv 
för fiskerätter och betesmark för kronans 
räkning. Bönderna på Kallax fick dock efter 
c:a 20 år (?) tillbaka fiskerätterna på Sandön 
och Germandön.
 Vi passerar Kunoön och Mannön. 
Reflektioner: betyder det Kvinno-ön resp 
Mannens ö?
Långviks glasbruks ägare, kapten Thurfjell, 
stupade 1808. Överste Bergenstråle från 
Grahns översteboställe hölls i fångenskap 
till 1809.
Nordmörön – nordsidan är djupare, sörsidan 

Förväntansfulla kyrkstugeguider i väntan på ombordstigning. Foto: Catarina Holmberg.
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Björn och Eila Fredriksson, Boden Överluleå forskarförening deltog på resan. Foto: Catarina Holmberg

Förväntansfulla kyrkstugeguider. Foto: Catarina Holmberg.
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grundare p g a avlagringar från inlandsisen.
Piteå nystad  - hamnstaden anlades på 
Häggholmen. Heter numera Haraholmen.  
På Haraholmen  finnes numera ett antal 
vindsnurror.
Piteå havsbad ligger på stranden bildat ur 
en rullstensås, som går mot Älvsbyn (kring 
kyrkan). Rullstensåsen   är från ”ur-Pite-älven”, 
som gick under inlandsisen.
Passerar så de långa stenarmarna innan vi 
svänger in mot Pitsund.  Kör under nuvarande 
bron på E4.  Där dåvarande träbron fanns låg 
svenskarna och sköt mot ryska hären för att 
hindra härens reträtt norrut i augusti 1809. Vi 
stiger iland och beser minnesstenen som restes 
1999 vid Pitsund. Kjell Lundholm berättar:
Senvintern februari 1808 gick ryska trupper in 
i södra Finland och intog fästningen Sveaborg, 
som kapitulerade i maj 1808. Svenska trupperna 
retirerade hela tiden. Hösten 1808 fortsatte 

svenska trupperna från Vasa till Torneå. Slaget 
vid Oravais skedde i september 1808. I Finland 
är detta en märkesdag för 200 år sedan.
Både svensk/finska och ryska trupperna låg 
stilla under tiden december 1808 – mars 1809. 
Man krigade inte under vinterhalvåret. I mars 
1809 slog ryssarna till och tågade in i Sverige.
Ryssarna sade upp stilleståndsavtalet i mars 
1809.
Ryssarna kom så långt ner som till Hörnefors. 
Svensk flottexpedition tog sig till Ratan, men 
oenighet mellan de svenska befälhavarna 
uppstod. Ett stort slag gick av stapeln vid Sävar. 
Svenska flottan gick norrut mot Piteå.
”Affären vid Pitsund” rekommenderas till 
läsning från boken ”I krigets spår 1809-2009” 
av Kjell Lundholm.
I samband med att vi betraktar minnesstenen 
vid Pitsund visar Bengt Johansson en modell 
av träbron vid Pitsund, vilken han har byggt.  

Tage Ranängen och Hans Havo. Foto: Thorild Jordung.

Stora bilden: Bengt Johansson med sin modell 
av pontonbr som användes i Pitsund och på fler 
andra älvöverfarter.. Foto: Thorild Jordung.
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Träbron tros ha varit 4,20 m bred och 7 alnar 
lång. Den bestod av torrt virke och byggt 
enligt uppgift av timmer från kyrkstugorna i 
Öjebyn.
Flottbron över Luleå älv väster om Gäddvik 
har funnits men är troligen inte byggt av några 
kyrkstugor från Gammelstad.
”Fältsjukan” var en beteckning av flera 
smittsamma sjukdomar. Den drabbade inte 
minst de svenska och finska soldaterna men 
även civila personer.  Vi har s.k. ”ryssgravar” i 
Antnäs och Gammelstad i Nederluleå socken 
men även i Kalix. Det är dock troligt, att 
inga ryska soldater är begravda där, trots 
benämningen på gravarna, med minnesstenar 
från ovan benämnt krig.
Efter besöket i Pitsund vänder båten och vi 
får bese samma öar som under nerfärden. Jag 
ångrar, att jag inte tog med mig ett sjökort, så 
jag närmare kunnat beskriva vår guideresa. Jag 
hoppas dock, att min redovisning – trots att 

den inte är fulländad – kan anses som god. Jag 
hoppas, att många medlemmar i vår förening 
är så pass intresserad av detta 200- årsminne, 
att ni deltar i studiecirklarna och kanske också 
vidare läser ovan nämnda bok.
Vi som deltog i resan får tacka skeppare Kalle 
Söderholm och hans besättning på fartyget 
Laponia. Vi hade ju tur med vädret, så vi fick 
uppleva en härlig båtresa till Pitsund. Samtidigt 
fick vi njuta av god mat och dryck under resan. 
Hjärtligt tack!
Tack också till vår prominente guide Kjell 
Lundholm, som önskade oss alla en GLAD 
OCH SKÖN SOMMAR!

Vid pennan  Thorild Jordung         
Bisittare Göran Jordung

Guide på resan var Kjell Lundholm, här högläsning vid minnesstenen i Pitsund. Foto: Thorild Jordung.
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Från hembygdsföreningens aktiviteter 2008

På årsmötet 2008 svarade Alviks Barbershops för det kulturella inslaget. Foto: Thorild Jordung.

Studiecirkeln i Bensbyn krin 1808-1809 års krig. Medverkande var Gudrun Norlin, Göran Jordung, Sigvard 
Norlin, Tage Ranängen, Karin Johansson, Karin Isaksson, Stig Bernhardsson, Sture Ruthström, Thorvald 
Sundström, Hans Havo (cirkelledare), Sven Lindgren. Saknas på bilden, Ragnar Sundström, Ingrid 
Engström. Foto: Thorild Jordung.
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Midsommar på Hägnan

Årets midsommarfirande lockade stora skaro till Friluftsmuseet Hägnan. Foto: Rolf Johansson.

Att det var mycket folk vittnar trafikkaoset om.
Stora bilden: Halstrad strömming klar för försäljning. Fr.v. xxxxxxxxxxxxxxx och Karin Johansson.
 Foto: Rolf Johansson.
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Boksläppet den 17 november 2008

Från presskonferensen i Kulturens hus. Redaktionen samlad, fr.v Bengt Johansson, Kjell Lundholm, Björn 
Fredriksson och Rolf Johansson. Foto: Rita Johansson.

Boksläppet i Kulturens hus lockade många åhörare.
Stora bilden: Klart för salut med Bottniska skyttegillet utanför. Foto: Rita Johansson.



Årsskrift 2009  35



36    Årsskrift 2009

Julmarknaden på Hägnan 2008

Kjell Lundholm och Catarina Holmberg höll ställningarna i bokstugan. Foto: Rita Johansson.

I Perihanschagården bakades kardor till försäljning. Foto: Rita Johansson.



Årsskrift 2009  37



38    Årsskrift 2009

Höstmötet i Brändön

På halvårsmötet höll XXXX XXXXXXXX ett kort föredrag, här tillsammans med Kjell Lundholm.
Foto: Rolf Johansson.

De som hjälpte till att genomföra årsmötet, fr.v. Edna Sundqvist, Kjell Lundholm, Karin Isaksson och XXXX 
XXXX. Foto: Rolf Johansson.
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Vill Du bli medlem!
Vi är en aktiv hembygdsförening med många järn i elden. Vi deltar tillsammans 
med Hägnan och Världsarvet i Gammelstad i deras många aktiviteter som  
midsommarfirandet på Hägnan, Persmäss, marknader och mycket annat.
Som medlem har du tillgång till en omfattande studieverksamhet och reseverksamhet 
som föreningen själv anordnar. 
Du har även möjlighet att delta i visningsstugans guidningar under sommarhalvårets 
helger. 
I medlemsavgiften på 100 kr/år för enskild medlem och 150 kr/år för familj på 
samma adress ingår även denna årsskrift.
Sätt in på plusgiro 6 15 30-2 och skriv  “ny medlem”.
Välkommen!

Omslagets baksida: Midsommarstången göres i ordning 
med Lennart Rönnlund som handledare.
Foto: Rolf Johansson.

Redaktionskommitté: 
Rolf Johansson, redaktör,

Hans Havo och Thorild Jordung.
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