Befolkningen i Obbola
- under 1500- och 1600-talen

ÖR DEN SOM ÄR INTRESSERAD av vilka män
niskor det var som bodde i Obbola förr i tiden så är
kyrkböckerna en guldgruva. Det finns födelseböc
ker, vigselböcker, dödböcker och husförhörslängder be
varade, med undantag för vissa luckor under 1750-talet,
från c:a 1722 och fram till i dag. Dessa finns numera dess
utom lätt tillgängliga eftersom kyrkböckerna är mikro
filmade och går att studera eller låna på det lokala biblio
teket.
Det finns dock andra källor som gör det möjligt att få
kunskap om vilka det var som bodde i Obbola ännu längre
tillbaka i tiden. Mantalslängder och andra skattelängder,
militära rullor, kyrkoräkenskaper, domböcker m.m. ger
pusselbitar som gör att man kan sammanställa en bild
över vilka familjer det var som bodde i byn under 1500och 1600-talen. Den första skattelängden som finns be
varad är från 1539, den s.k. Mikael Ålännings räkenskaps
bok. Då fanns fyra skattskyldiga bönder i Obbola, något
som inte kom att förändra sig under de följande 200 åren.
Obbolaborna förekommer mycket sällan i domböckerna
under den här perioden, möjligen var de skötsamma och
stillsamma människor i sådana avseenden. Däremot fö
refaller de varit företagsamma. Det är få byar i Umeå
socken, åtminstone räknat per capita, som producerar
lika många borgare under den här tiden som Obbola. En
förklaring till det är naturligtvis fisket, men kanske också
sjövanan. Kunskapen att bygga båtar och att segla dem
fanns på öarna och i kustbyarna och eftersom handels
vägarna vid den här tiden gick sjövägen så var det natur
ligtvis en kunskap som var värdefull. Och det var ju en-
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dast inom stadens tullar som handel fick utövas. Att fis
ket spelade en stor roll är inte så konstigt med tanke på
byns läge. När indelningsverket infördes i Västerbotten
år 1695 beskrivs i rullan översiktligt de olika byarnas
försörjningsmässiga ställning. Om Obbola står det "Lax
fiske och strömmingsfiske samt god granskog. Åkrarna
och ängarna berättades vara mycket svaga".
Några av Obbolaborna som blev borgare i Umeå stad
tog sig namnet Bolin, bildat efter byanamnet Obbola. Det
är dock inte ett namn som är exklusivt för Obbola. Det
fanns ett par andra borgare i staden som också kallade
sig Bolin men som hade sitt ursprung i Böle respektive
Täfteböle.
Redovisningen nedan är ett försök att, utifrån de källor
som finns, sammanställa en översiktlig bild över vilka det
var som bodde på de fyra hemmanen i Obbola under 1500och 1600-talen. Årtalen som står i fetstil avser de år som
personen i fråga förekommer i någon form av mantals
eller skattelängd. Året 1539 har jag skrivit inom parentes
eftersom det sannolikt inte är det första faktiska året på
hemmanet för den aktuelle personen, men det finns som
sagt inga tidigare längder. Redovisningen av förekomst i
längder sträcker sig fram till 1722, då kyrkböckerna tar
vid. Därför står även 1722 inom parentes. Numreringen
av hemmanen är den som användes i början av 1700talet.

