
Tekla Granström, import/affär, Ratan 
Bygdeå. 
F:  

D: 1980 

 

I Ratan, Bygdeå i början av 1900-talet levde Tekla Granström. En stark kvinna som utvecklade olika 

verksamheter i Ratan. Tekla Granström importerade bland annat kol från Polen och sålde det till ångbåtar i 

Ratans hamn där hon hade en egen kaj där fartyg kunde lägga till mot avgift.  

Hon drev även en Konsum-butik i sitt hus. Maken jobbade för Sjöfartsverket, förmodligen som lots eller 

liknande. Hennes barnbarn är ganska många, i 40-50-årsåldern, de kan säkert berätta mycket om sin 

farmor/mormor.  

Företagsarkivet har stort intresse av att få kontakt med personer som kan bidra med material från Tekla 

Granströms liv och verksamheter. Uppgifter om Tekla kan lämnas till Företagsarkivet i Westerbotten. 

Epost: qfiw@foretagsarkivet.se 
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Föreningen Ratans historia  

 

 

Kontakter: 

Christer Hollinder, Ratan 81 915 97 Bygdeå. Telefonnummer: 073-839 67 53 

Ritva Lundberg, Ratan 79 915 97 Bygdeå 070-620 79 85 

 

Följande text är skriven av barn-barnet Britt-Marie Berge, nu bosatt i Umeå och Ratan. 

Min farmor Tekla Granström dog 1980. Från mina besök som barn ca två veckor varje sommar minns jag min 

farmor. Minnena bygger på självupplevda händelser och framför allt pappa Lennarts berättelser om farmor. Han 

var en duktig berättare, men kunde nog "skarva" en del för att göra historien intressant. När vi var på besök hos 

farmor hade hon fullt upp med posten och affären. Sommaren var som mest intensiv för hennes del, med alla 

båtar som gjorde stora beställningar i affären. Jag minns inte så mycket om kolverksamheten, men har hört en del 

berättelser. Det ska finnas en film, där farmor medverkar. Den gjordes förmodligen av postverket under 

sextiotalet och handlade om hur ett brev tar sig från en plats till en annan. Den kunde lånas till skolor från det 

som då kallades AV-centraler.  

Mina kusiner är nu ägare av huset i Ratan och mycket står kvar precis som det var när farmor bodde där. Bl a 

finns där foton. Vad gäller foton är nog Stefan Forsberg en bra källa. I boken om Ratan finns ett familjefotografi.  

Det ska också ha funnits dokument om kolverksamheten. Då det var många bybor som jobbade extra med att 

köra kärror med kol i hamnen, fanns dokumentation om vem som gjorde vad. Listorna fanns i affärsdelen och 
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Robert har säkert koll på om de finns kvar. Det finns också ett foto från den sk övre hallen i en av Sune Jonssons 

fotoböcker. 

Som barn var vi alltid lite rädda för farmor och jag var ofta arg på henne. Som vuxen har jag förstått att hon 

gjorde en stor bragd, då farfar blev sjuk (troligen fick han en stroke) innan han fyllde 40 år. Då föll allt ansvar för 

försörjning och barnuppfostran på Teklas axlar. Då farfar var åtta år äldre kanske farmor inte ens hade fyllt 30 år, 

när hon fick en närmast oövervinnerlig uppgift att axla. För henne blev Gudstron en hjälp och stöd. Den väldigt 

stränga rörelsen "De Bibeltrognas Vänner" hade möten i Ratan och farmor var deras kantor då. Hon var väldigt 

musikalisk, men tyckte sig inte kunna spela annat än psalmer. 

Egentligen var hela farmors liv ett 

feministiskt projekt, men 

gudstron förbjöd henne att se sig 

som annat än underordnad. Men i 

praktiken kunde hon sätta vilken 

man som helst på plats. Hon var 

väldigt intelligent och snabb i 

repliken. Detta måste ha varit en 

stor konflikt inom henne. Det var 

säkert också ledsamt att bli 

betraktad som "en kärring" och 

inte få den positiva respekt och 

beundran för sitt livsverk, som 

hon är värd. 

Vi kan endast spekulera i vad 

som hänt med Tekla om det hade 

funnits några stöttepelare från 

den tidens första vågens 

feminister i hennes närhet. Själv 

flyttade jag till Umeå först i 

början av 1980-talet. 
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