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Burtrösk kyrkstad på 1930-tolet.

MED BURTRÄSK l BLICKPUNKTEN

"Uti måtto hofver iog efter instruktioner insatt Herr Mikael Caplanen uti Skellefthå till kyrkoherde vid den nya
kyrkan Burtrösk i Wösterbothen, och till samma kyrka
tillagt den fördighet som dör näst omkring ligger, som ör
dessa efterne byar Miödwothen 8 bönder Lopwoten
2 b bodebyenn 9 b. Burtrösk 12 bönder Bygdetrösk
15 bönder, Åbyen 10 b. Liusworo Bb Wilworo 10 b.
Römbekzwoten 2 b. Löffongers Siliore Il, Bygde Silare
7 bönder, Anderswo/en och Krokwo/en 4 b, Lubbetrösk
2 b. Summa 100 bönder, vilka somtliga låta H; K; M;tt
underdåniga betaeko för den Foderliga omvårdnad, som
H; K; M;tt för dem haft hofver, att ge nu allo Tidegördes
dagar få höra guds ord i den stod de tillförn knappt
haver hört Guds ord en gång eller två om året".
Ur reseropport från kungens utsbnde Daniel H1ort år 1606

Nils Lindblom

BURTRÄSK BLIR SOCKEN
och prästbordet, utan marken förlades till 1-\.byn och
Ljusvattnet. En myået läng och besvärlig väg mellan
prästgår den och ägorna. Som framgä r av protokollen
fanns det inte många djur i ladugården hos prästen.
En ekonomisk viktig faktor. Han skulle ju traktera
resandet ur sitt eget skafferi, til lika den egna fa miljen
och tjänstestaben. Som framgår av klagoskrifter friin
prästen orerar han över den olycka som drabbat just
honom som blivit präst i Burträsk och som måste
leva under mycket k nappa förhå llanden.

Efter 1606 låg Burträsk som kapcllag under Skcllefteå liksom Kalvträsk kom :ltt ligga under Hurtriisk
i senare tid. I det kapell som fanns i nära anslutning
till ma rknaJsplatsen förrärtades gudstjänster varje
marknadshclg, två till tre gånger per ilr. Kanske även
vid Johannes döparens dag till vilken Skellefteå kyrka är tillägnad.
Burträsk kom som bekant att i de första domböckerna kallas nykyrkan, fortfarande under Skelldteå. Inte undra på den frustration som rådde när
delningen blev ert faktum. Skellcftd sockenbor störtade till fullo den representant som siinde-; ner till
konungen, nämligen Per .Jönsson, för att protestera
över bygdens bestörtning över beslutet. Det svåraste
med delningen torde ha varit anpassningen till den
nya kyrkplatsen för Je byar som kom friin andra
socknar.

Varför splittrades då flera etablerade församlin gar pil detta sätt? Gustav Göthe torde kunna avge
det rätta svaret. Ha n skriver att Hjorts resa var en
"skatteupptagningsresa". Aven Alf Aberg är inne på
samma linje. "Konung Johan Ili måste vända si~-; mot
norr för att få medel till den tomma s tatskassan'', genom att skaka fram bönder och samer ur buskarna.
Då skyddes inga medel för iivcn om prästerna levde
på randen till svält så skulle Sveriges statskassa fyllas. Påståendet om reformationslärans spridning i
hela landet var enda st en förevändning, snarare en
täckmantel för ökande av skatteintäkterna.

Man ski ldes fr ån de forna bekanta, barndomskyrkan och gravplatserna. Och istället tvingades de
vara med och bygga upp något nytt, ny församling
och nya relationer samt samsas om byggandet och
underhå 11 av den nya kyrka n, kyrkstugor och avsätta
mark till hcgravningsplats. Senare även transportera
fram stenar till bogårdcn från skarberget i början av
1800 talet och vid utvidgn ingen omkring 1960.

Allmogen skulle glädjas över dc överdådiga kyrkobyggnader som rests över landet. ~len inåt hade
denna reform karaktiiren av en grundlig kyrkobokföring av alla personer som fanns i fö rsamlingarn a .
Ett väl fungerande underlag vid skattskrivning och
utskrivning av un ga män ner till 16 år i krig.

För att lugna ortsborna gavs helt naturligt
kyrkoherdetjänsten till en redan av församlingen
bekant person nämligen Mikael Laurentius. Detta
kom att välkomn as med trygghet. Scdan lät man
skilja kyrkan och tingen åt, för att göra övergången
så skonsam som möjligt. fnte förrän omkring 1700talet gick Burträsk och Lövånger samman i ett tingslag, medan andra byar höll ting i sina gamla socknar. F6rst fram emot 1900-talcts början kunde dc
hilda eget tingslag fö r hela socknen. En p~nninnclse
om att de gamla socknarna inte hade glömt de sina.

Vi ska ha kLut för oss att vid denna tid hade
land et genomlidit mänga umbä randen, där mycket
manfolk skrivits ut i kronans tjiinst och skattetryL'k et
på de hemmava ran de ökade kraftigt. Der fanns till
och med byar diir mansfolket bestod av gamla gubbar, k rigsinvalider och smapojkar.
Pil något sätt m åste statens kassa förstärkas. V ä l
medveten om al lmogens undanflykter t ill nya platser
inåt landet maste staten finna ett s;itt att hålla koll
på omflyttningarna. Fogda rna hade ingen chans till
detta. Ansvarets lades på kyrkan som hade sin församling hela tiden i sin närhet där alla kände alla.

Som framg<1r av Hjorts resa så förlades kyrkorna till redan kända stä llen i de nya församlingarn a .
Främst i närheten eller pa sj~ih·a marknadsplatsen
där folket hade träffats sedan urminnes tider. Så
och i Burträsk på udden som sköt ut i sjön, ingen
kunde ta miste på platsen. För hä r hade säkert hållits
marknader långt före kapellets tillkomst.

U:drosJ ur: 3unrcisk wc kens h;slor io, Del 1: Soc<'2nb ildn ngen

a v Nils Li ndbloT•. Sludidörbundel Vuxens~olon, Burlrösk '2C05

Området blev inte s tort, biSnderna i GammeJhyn ,:r~
ägde ju marken runt omkring. Detta kom att skapa
problem vid sockenhildningen, n ågo n större area l ocl1ingsmark ville bö nderna i n te släpp::t till prästgården
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JO KY RK STTGEN

I :\"OVATÖREJ\
1917 föddes Alvar l.i ndmark under enkla
förhålanden i den liiL1 byn f orslunda utanför
Burtriisk. Hans uppfinning "den mekaniserade
baljrunk aren" lade ~runden till der som ko m att
bli mcg;a koncernen Al .lMAK .

-El' VANDR ING l HTSTORlEN
.Jo na s Siklerm ar k har sk id:lt de fyra mi len mellan Burtr~is k och SkL'lldtd - samma led som
fol k en gii ng i riden vandrade för arr möra Gud
om söndago rn a.

NÅGRA ORTN AMN VID BURTRÄSKET
Ulf Lundström förklarar i sin B-uppsats i Nordiska Spr:i k vad ortern a kring Burtr~isk kallades
i forna dar.
YBYG GEN LÄ)JGS BUREAI.VEN
Ulf Lundst röm forts~i rrn med att ber~i tta när
nybyggena längs Bmcälven ski)r fart.
1

FLICKAN FRÄ N BYSKE
Anne-Marie Gedda Wizelius delar med sig <W
en rårdr ypa nde fam iljehistoria med anknytning
till Byske.
MED KÄNSLA FÖR T R Ä

Der ambulerande sagvcrkcr bkv starten till
Maninsons rr~iimperiurn .

20 EN KYRKI.JG HlSTOR IA
Sidorn a 20-2.) ti ll ägnas etterforskningar gjorda
av Birger Eriksson o~: h in kludera r: Burträsk Kyrko r, Burträsk Pastorats Ungdomsfören ing och
Sy föreningens del i folkrörelsen för Missionen.
H å rdkok t lokalfakta.

24

25 ARRA.
26

Burträsk: Utsikt från kyrktornet före 1930. Bilden ör tagen mot sydväst. Till vänster syns en del av kyrkstaden
som brann 1930.

BOKANMÄLNINGAR
Ulf Lundström recenserar.

GEMANG

Programmet för Burträsks lokalhistoriska dngar
29/9-111 o 2006.

REDAKTION

VÄSTERBOTTENS GU LD
Att ysta en ost ä r inte lätt men Eleonora Lindström hittade ett sätt so m satte Västerbottensost
på världskartan. Tu r elle r skicklighet? BL'döm
själva .

An~vo·1g utgivore Rolf G•onsrrand, S~eFo - For'=!ningen for Slell!:he·

·ors(ning

Redoklion. Lars W e ste:lund,

Potri~ Be1gs·röm,

Rolf Grons•·and

llbtrc t ,c~er· Boksdo · Gunnor Enqvisl. övriga · Polr1~ Bergs;röm

811drrJII1!Jhe·e:r lrnwnkw'!•o · A limo~, Med lon ~lo f<'r tro -MorIi"·

29 Äl.VSFLOTTARF.NS M TNNEN

sons Trö AB, Vö~:erbotre ns guld · Patrick [)egermo" . Fldon från

Byske -Anne 1\A.Jrie Geddo VVizelus, Övngo · VäslerSaliens

Folke W illig rimmar om li vet som älvstlotta rc.

rnu~eLJ"'

ro1n•. Put1ik

Hc:r 9~t rorT

·1rycl Skelle>te6 l::c•rnrun•rycle, iel. seJ::Iember 2006
On.so lgsbild. Bor.khusei Slellefteå omlr~ng 1950
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Rolf Granstrand

GULDFEBER
)-

111

.d

f-hr just fått en lokalhistorisk bok i mina h3ndcr. Culdfcbcr heter den och iir skriven
av Åke Lundgren. Pii hundratalet sidor sk ildras ingäende Guldrikets fmmviixt ot:h drygt
hundraåriga utveckling. Åke menar att en av stnrtpunktcrna vnr hildnndct nv Akticholaget Krängfors Malmfält 1901 och en annan Osk:u Bergströms inmutning pä det egna
hemmanet Kuorbevare nr. 'J i Mala hösten 1907. Därefter har det bara fortsatt och gör så
än idag ...
Roh·n är lokalhistoria när den ä r som allra hiist. Med bilder, intervjuer och arkivstudier
öppn,ls nya perspektiv i en berättelse man redan trodde var färdigskriven. Såvä l utsocknes
besökare som Guldrikets egna inva narc får här lära känna flertalet människor som smittats av "guldfebern" och lätit densamma spe b en nvgöra nde roll i sinn l iv.
H ~i romårct var det Ostriket som fick sin historia berättad i en fi)rnäm lig bok, så nu är
viii turen närmast kommen till Laxriket kring Byskeälven. Der behövs syn liga symboler,
som osthyveln, jiim:laxcn och snarr kanske fyren vid 1:-:4 -an i Lövånger och moderna dokumentatione r i form av böcker och utställning;u för att bygdens kulturhistori <1 sb kunna
bli en hävsra ng för säviii besöksnä ringen som bygdens utveckling i a llmän het.

En anna n av Je lokalhistoriska begivenheterna denna höst ä r den förnämliga fotourstä llning som porträtternr kraftstationen i Finnforsfallet. Det iir Signe Rudberg och museets fotograf Krister Hägglund som tagit rätt pä och fö rädlat en skattkista med kraftverksmaskinisten Axel Albert Leftlers dryga hundrataler fotonegativ från 1910-talets
Finnforsfallet-den plats som kom arr bli startpunkten fö r Skellefteå Krafts just i a r hundraåriga framga ngssaga. Pass,l pa att besöka utställningen pil Skellefteå museum, om Du
inte redan varit där. Lefflers bilder leder obönhörligt vidare t ill refl ektioner kring gångna
generationers liv och drö mmar.
Detta nummer präglas av 400-iirsjubilerande Burträsk, som också iir mötesplatsen för
årets lokalhistoriska dagar i Mikaclihclgen. Det innehållsrika programmet finns presenterat på sidan 25.
Ti ll sist vill jag avsluta denna krönika med ett citat från Lisebok för folkskolan, åttonde upplagan, 1878, avsnittet om Vcstcrbottcn:

te-

"Landet hor visseritgen icke den nkedom på vexlonde och sköna ulstg·
ler, som el/ och annat of de öfrigo norra landskapen; men mon /töffar
ofta, särdeles må/landet, utmcirkt hörliga neJder, l ex Butlräsk;och de
majestätiska elfvor, som genomskota landskapet, måste väcka varje
resondes beundran, . . .. . . allt del/o ör sådant, som öfven den mest
vidtberesle bör finna i hag grad anmärkningsvärt"

Väl mött i Burträsk Mikaclihclgcn 2006
Med förhoppningsfull sepremberh~ilsning
Rolf Granstrand
Ordförande SkeFo
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Lars Westerlund

INNOVATÖREN
:Vlitt under första v~irldsk r iget kom ha n till v~irlden.
Vid dopet til ldelades den lille pojken namnet Alvar
Nikolaus Lindmark. Föriildr<Hna hade varit med om
dop förr. A lvar va r deras tredje barn och nu blev det
ännu mindre pbts i den riida timrade stugan i hyn
Forslunda, uranför Burtriisk. Oc.:h fler barn blev det.
Totalt växte tio bnrn - fem pojkar och fem flickor
upp i der enkla jordbrukarhcmmct.

sieggande linbanor, kompletterade han med m er
handfasta tag so m att sätta igång med stordikning
av ägorna. H<HI mockade kodynga och hjälpte si n
mamma på vintrarna med att tvätta kläder i stora
träs:! a r på Bu re~i lvens is. Ha n s far vi Ile emellertid
intt.: att han skulle axla ansvaret för gården. "Alvar
hade ju bröder som k:~nske också var intresserad e."
Det negativa hesked et fra n pappa n tog ha n mycket
hårt.

Alvar vnr ett kän!>ligt barn, som haJe många
djupa och a llv:1rliga tankar. lhland hrottades han
med sin Gud. Hans fö rä ldrar var Jjupt rot3Ue i den
strängare varianten av kristen dom, där rädslan för
att synda var mycket piitagli~. En sad:~n synd bestod
i att för häva ~ig oc.:h tro att man var något. Den synden begick Alvu niir han som 15-iiring avslöjade att
han var intresse rad av att t:~ över hemmanet. Alvar
var kraftigt byggd och stark som en oxe, men hade
redan då i t<111ken utveck lar mekan iska hjälpmedel
fcir att nndcrh rra ;1rberct pa p;;'trdcn. D en visionära
mekaniseringen som bland annat bestod av fanta-

Tanken att ägna sitt liv at hängivet arhcte fö r
Guds riikning fanns också i Al vnrs bakhuvud. Redan
som harn hade han bst Bibeln fram och tillbaka och
Alvar var mycket intresserad av de bibliska berättelserna . H an hade faktiskt lovat Gud att hli missionär.
Der gjorde hnn som tolvär ing när han drabbades av
blodförgiftning och bad om ett helande. Bönen hade
verkan och löftet var avgett.

Bolironkaren - murbruksuppröroren
Den eldrivna "baljrunkaren"
underlättade murningsarbetet
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lngeniör i siuksängen
D e t som fick honom arr

avstå från ett li v pa
missionsfältet var den andra brin nande passinnen
- tekniken. St~in digt fu nderade han ut nya revolutionerand e maskiner. :M as kinerna stannade a lltid p å
idestadiet och drömmen om att utbilda sig inom den
tt: kniska sfären blev allt mer verklig fö r A lva r Lindmark. Några pengar had e han inre, utan det gä llde
först att slita ihop till studierna. När h an efter många
svetti ga arbetsda gar som dikesgrävare hade fat t ihop
lite pengar och dessutom lå nat en slant från en av
si n a morbröder gjo rde ha n slag i sa k en. lngcn jörsutbildningen, m e d inri ktnin g pa elek tro teknik, in ledde
han vid H iisslcholms Tekniska Skob. Alvar satS<ldc
h år t p å studierna oc h eftersom han hade ont o m pengar sn å lade han p<'i maten . K roppen for illa och efter
tre manader pii skolbänken drabbades han av TRC
th:h lungsäcksinflammation.
Alvar tvingades Limna skolan och lades in på et t
sjukhus på hemorten. Där hyste man inte myc ket
hopp om a tt kunna vä nd a sjukdomsf(irloppct, u tan
ansåg a tt det v:1r b äs t om yng li ngen fick t illbringa sin
sista tid i hemme t. Mot a lla o dd s tillfrisknade Alvar
men konval escensen efter sju kdomen varade i nästan
två å r.
Under kon va le scensen påbörja de Alvar en tekn isk
korrespondenskurs hos N KJ. t\.Lllet var fortfarande
en ingenjörsexa men. D en h är gånge n hade h an va lt
en b yggnadsrek ni sk l in je. Genom ett idogt a r bete från
sjuksä ngen kl a rade ha n till och med att avlägga exam en före sina tid igare klasskamrater i H ässleholm .

Hårda veckor i Stockholm
Året var 'l 944 oc h det andra vä rl dskriget rasade
för fullt uta nför Sveriges k n utar. Alva r hade hunni t
bli 27 å r och tyckte tiden var mogen för a tt flytta
hemifrå n. l resvi:iskan packade han ned sitt betyg
frän N KI och med ljusa framtid svisio n er om e n plats
som rita re på ett a rkite ktkon tor tog Alvar nat t åge t
ner till Stockholm. D i:ir slog verkligh e ten n ästa n
knockout på h onom. Det fanns in ge n chans att få ett
jobb som teknik e r i huvuds raden för e n ocrfa ren y n gl in g frå n Norrla nd . Att viinoa hem ige n med m isslyckandet skri vet i p annan ville h an inte. Om han
~r.in te fick en t eknike rt jänst sä kunde han ju a lltid ta
ett b yggnadsgrovarbete. Men på den fronten fanns
inte heller n ;'igot att h ämta.
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hans hanJling~kraft u..:h befurJraJe Alvar LinJmark
till hjiilpvcrkm ;istan:. 1945 fick han en liknande befattning hos Byggnadsaktiebolaget Olle Engkvist,
som höll på med utbyggn ade n av Svea livgarJe i
Sörcntorp. U nder periode n som verkm~istarc lärdt.:
sig Alvar mycket om hur byggprocessen fungerar.
Speciellt intresserade han sig för att finn;~ moment
som kunde för enklas med hjälp av maskinella hj ;ilpmedel.

Den tiJigare sa starke norrhinningen hJJe in re
hunnit bygga upp konJitioncn igen efter Jen langa
sjukJomstidcn. Arbetsgivarna fann honom Ji.irför
inte lämp lig för hart kroppsarbete och Je tyckte att
han vcu för gammal för att fungera som springpojke.
Alvar g ick fran bygge till bygge och erbjöJ sina
rFinstcr. Pengc1rna tog slut och en rrappuppgang blev
hans bostad. Hos frälsningsa rm en och stadsmissionen fick h,w ett mäl mat om J,1gen. Han sökte
också upp de socia la myndighererna och bad om
ett bidrag, men det enda som Je erbji.iJ var en returbiljett till Skellcfreå. Jakten efter arbete slet hårt
p;'\ honom både fysiskt och psykiskt. Under den tre
veckor långa jobbjakten tappade han tolv kilo i vikt
fran ett redan magert utgångsläge.

Alvar Lindm:uk fortsatte vid sid;~n av sitt ordin:Hie ;~rbere med :ltt vidareutveckla murbruksuppröraren, som han gett namnet Limak. I liten skala
började J en unge konstruktören att lansera den pa
marknaden. Frnn en verkstad på Södcrmalm i Stockholm beställde han fem murbruksupprörare
gängen och å kte runt hlanJ byggena och Jemonstrcrade.
l lan stod pä bruk slaven och argumenterade för murbruksupprörarens förJcla r pa byggnadsarbetarnas
eget språk. I början gick Jet mycket trögt, eftersom
manga av dem var rädda för att användningen av
murhruk<>uppr<ira rc skulle innebära att Je fiirloradc
sina jobb. Sakra men s~ikert va nn konstruktiont>n
som A Ivar brukade benämna "den outtrött lige hantlangaren vid hru kslaven'' terräng pä marknaden.

at

:'\är alvar bara haJt.: SO öre kvar i portmonnän
kom han till byggmästare Wcimer, som vid tredje
uppvaktningen från Jen envise norrlänningen förbarmade sig över honom. 100 kronor fick han i förskott på lönen och nu kände sig A lv:n som vä rldens
ribs te man. Han ringde hem för första gången efter
avresan från Skelldteä och beri:ittade för sina förildrar hur det stod till. Alvar fick då höra att Je precis
hade för avsikt att anmiila honom som saknad och
he om en cftt.:rlysning i raJion.

Den första hissen
Ett moment i byggpro~.:essen som Alvar Lindmark
retat sig på under sin egt.:n byggnadsarbetartio var
det slitsamma biir:lt1det av tegel. De modernaste byggnaJshissarna bestod i slutet ;~v 1940-talct av en
spikad träställning och en liten hiss korg som lyftes
upp av ett timmermanspeL Att sätta upp en sådan
hiss krävde mänga arbetstimmar. Hissarna arbetade
langsamt Ol.·h hade liten lyftkapaciter. Det kri:ivJes
också ;~tt någon <1 r beta re st:ltioneradcs vid t i m mermanspelet pä m:-~rken. Dennes uppg ift bestod i att
frikoppla lintrumman od1 slå an spelets broms när
korgen nådde rätt våning. Ni:ir korgen skulle ned
maste hissköraren med handen pä bromsspelet sakta
lata korgen sänkas av sin egen tyngd.

Murbruksuppröraren
Hans uppgift vid bygget bestod i att klockan
sex på morgonen sätta igång med blandningen av
murbruket i brukslaven. Sedan skulle han också för
hand hissa taktegel och fylln adslagg fdn marken till
femvåningsbyggets topp. Arbetet var hårt och slet
på hans klena kropp. Arbetskamraterna säg hur det
förhöll sig och talade öppet ncJsättanJe om honom. Alvar förstod att han inte skulle klara sig länge
i branschen och hans fantasi hörjade nu att cirkb
kring möjligheter att ration;lliscra murbruksblandnmgen.

ra

kredit köpte han för 500 kronor en begagnad elmoror och nägra gamla rörJelar O<.:h byggde
en au tomatisk murhruksupprörare. Den motordrivoJ vispe n h~ingdes upp i en ledbar horisontell arm
och nu blev "baljrunkandet" betydligt mindre arbetskrävande. Murbruk s uppröra ren fungerade a 111
Jeles utmiirkr och Alvar fick den också patent pf lien
nya produkten. Byggmästaren , som på näder anst ällt
den sjuklige norrlänningen, blev imponerad över

Pa utställningen ''Bygge och Bostad", som genomfördes i Göteborg 1949, visades för först;~ gangen
en ny typ av bygghiss - Uhlinhissen -som innehöll
spännande tek niska lösningar. i'v1a nnen bakom innovatio nen var Axel Uhlin från Borliinge. Uhlinhissen
kan närmast beskrivas som en samm;~nbyg~d trappstä llning och planhiss.
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Alvar Lindmark besökte utst~illningen i Göteborg
och blev mycket inspirerad av Uhlinhissen. Han börj3de direkt skissa på en förbiittrad stäl lning. Bland
annat valde han e tt enklare sätt att tillverka hörn stolparna och att samm,lnfoga hörnstolparn<l meJ
·varandra. Dessutom pbcerade han spelet på hissens
fundament istället för på hisst älln ingens sida, vil ket
förenklade monteringen av maskin erie t. För att hissen skul le godkännas av Arbetarskyddsstyrelsen
kri:ivdes speciella säkerhetsanordningar. Korgen fick
inte störta vid linbrott och Alvar konstruerade en
fångapparat som med hjälp av excentrar och motvikter automatiskt låste korgen vid grejd rarna om
nägot säJant sku lle händ:1. Hissens torn och delar av
korgen tillverkades helt i trä.

De första bygghissarna var
till största delen byggda i trä

Korgen va r konstruerad med fack för tegd och
bruk . Hissen levererades till byggplatsen i delar och
sedan skulle d en sättas ihop likt ett pussel efter den
mcds:inda ritningen. Bara sex må n ader efter sitt
första möte med Uhlinh issen hade Alvar kommit
igång meJ scrieproJ u ktionen av sin materia l hiss. Det
blev en försäljningsst!Cl.·e. Alvar Lindmarks hiss var
både hillig och enkel att mon ter a . På några manader
såldes närmare ett hundratal hissar.
Skdldtcilinnovatiirens förödmjukande veckor
Stockholni bindes nu mycket avlägsna.
Genom att ständigt vara p å jakt efter moment i
byggandet som kunde mekanise ras utvecklade Alvar
Lindmark på kort tid många nya produkter. Alimak
AB är idag viiridsledande när det gilller kuggstångs drivna hissa r.
Utdrog ur: .Alt!v\t,f( · De 'örslo 50 åren

av Lars W es:erlund
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Ulf Lundström

NÅGRA ORTNAMN VID BURTRÄSKET
Burtr3sk blev en c~cn socken fö rst 1()06 och därför kan förh:i.lhnJcr mdl:1n bya namn o..:h sockennamn följ:1s viii i sbttetingdern:l. Under dc fles t a år
under 1500-talet b:1r all bebyggelse runt Burtr;iskct
sa mm a n a mn som sjön. :\'aJmJet iir ett ursprungligt
naturnamn so m senare ko mmir att bereckn,1 en bebyggelse.
~amnet skrevs ar 1500 Burrrcsk, 1514 Bwratresk

och Bwretres k , 1539 Bure trex och 154:~ Bwrtrcsk.
Sji.in h:H btt sitt namn från Burei:ilven som ursprungligen hette Bura. Byn var 1.543 den största by n
i Skclleftcå soc ken och omfattade 22 hl'mman.
G enom att följa ägare p ö de o li ka gårdarna framåt
i riden till dc förs ta kartorna på 17 00-ralcr kan man
se att bebyggelse fanns pa följande st~i ll cn: GammeJbyn tio hemman, Åbyn sex hemman, Bodbyn fem
h e mman samt Lappvattne t ett hcmm:1n . GammeJbyn ombtrade hyJclar som Moren. skriv~ icbg tvlo ra
efter de t di:1l c ktala uttalet, d~i r d et fa nns rvii hemman, Skarbergt·t p å östra sidan av sjön e tt h e mman
och Viistomo.;undet et t he mm:1 n. Mora skrivs 1599
;\lloore n och 1610 Mouren.
En stor del av Burträskbyn kallades för Åbyn och
namnet ~i r första g:1nge n b elagt 159lJ. Byeklen ökade
fran sex hemman '154.1 rill15 163 1.
Frän 1558 och framå t sä rskiljdes Ytte rbyn i vissa
skattelängder och hyn omfattade dc senare bosättninga rna Hodby n, Kvarnrise t och l.appvattnet. rrån
slutet :w 1500-talct redov isades Lappvattnet so m en
egen by.
:\'amnet Ytterbyn skrivs 1558 Yttbcrbyn,1S70
Ytterby n. 1.586 Yrh erby n , 1602 Yterbynn och 1610
Ythcrhy n.
:\'amnet Bodby n är belagt första giingen 16 06.
N :1mne t ger vid h a nden att hyde len tidigare var it
e n Libod m e n Libodstatuscn kan ligga bngt bakåt
i tiden. N ärhe ten till fä bodtide n antyds dock .w att
Bodbyn var den minsta :1v dc tre h osiittningar na vid
Kurtri1sket under l 500-t alet. Genom rekonst ru ktionc n av ägarlängderna kan man se :1tt bondelkAsvid var bosatt i Bodbyn 1500 och 1514 dii han finns
belagd som nämnd eman . D et -;istnämnda året korn
Asvid Anundsson till Bodbyn efter et t hemmans-

byte meJ Lasse Tomasson som fl y ttade till Sörböle.
Senare växte Rodbyn kraft ig t och 163 1 fanns i byn
Il hem man . Under Bodbyn finns bydelcn Kvarnriset
d ii r det fanns ett hcm m:1n 1539 m en under 1540talct tillkom ett andra hl'mman genom en hemmansdelnin g.
Kvarnriset h:1r följande t idiga skrivn ingar: Quarn
Ri ssett 1583, Quarnrijss 1588, Quarnrisse 1590 och
Qu:1rnrijset 11110.
N a m n et Lappvattnet fi n ns första gan gen belagt

1570 i en saköreslingJ, J e t vill s~1ga en längd över
utdömd a böter och :1 nges i skattelängJcrn<l spridd a
å r i slutet av <1rhundradct. Från b i.i rjan av 1600-talet
rcdovis:1clcs Lappvattnet som en egen by i d c fl esta
skattcliingdcrna.
Några gamla skriv ningar av byanamnct är lappeu;-tt och lappemun 1570, Lapuatt ne Jt l 58 5, Lapu atn
l SSS och I.apwatn H)10.
Namnet G amml'lhyn är b elagt fö rsta gå ng en
1599. J vissa hingeler efte r 1599 n ä mndes dc o lika
byJelarna med sina namn och Jii b Uades ibland
Gamrndbyn fiir Burträsk. 1599 ä r det dock by,Jclcn
Bodbyn som kallas Burträsk m eda n d e öv riga delar~
11:1 stå r under s ina egna namn.
Namnet Burträsk försva nn så småningo m som
by namn o ch gick över till sockcnnamn. Burträsk
blev egen socken 1606 m en kallades de första å ren
för Nykyrkan.
Efter et t t iot:1l i.i r a nvändes Burt räsk so m sockennamn i s kattelängdcrna. När Bu rträsk bll'v ege n
socken kalla J es byn dä r kyrkan ligger fö r Gammclhyn , Ky rkoby n eller Jet gam la hynamnet Burträsk.
Niigra belägg p ~i be b yggelsen GammeJbyn är
Gamhlebyn 1608 oc h 1609, Burträsk 161 O, Kyrk ie byn
16'10 och Kyrki obyn Hi'l2.
GammeJbyn var den stö rst:1 av bydelarna under
1500-talet oc h torde vara platsen fö r den älds ta
bosii ttningen vid sjö n, vi lket iiven namnet antyder.
Byd clen ökade från t io hemman 1543 till 11 1631.
Okningen av a ntale r he mman var sto r uta nför by kärn a n och d ett:1 i e n tid ni:ir bygd en i stort -;tod stilla
eller till och m ed gick tillba b.

JO

Ett minne idag av den gamla storbyn ~ir urfj;il .lsjordar, det vill siiga att ett hemman i en del av den
gamla storbyn sedan gammalt äger mark i en annan
del av byn. I Burträsk socken kan vi tydligt se att ett
gammalt hy nanm ändrade denotation fran en by till
en socken och vi kan följa hur storbyn d elades upp
i flera mindre delar. Dc flesta bydclar innehåller efterleden -byn som h;ir tycks ha e n betydelse 'bydcl'.
Moteriolei ör hörntut ur Ulf lundströms B-uppsats i

NcwJtsko

sprök

vörlerrniner 2005 vid Urneå universrtet med titeln "Namn pö

lyrbyar i norto

Vö~terbotren - för hå llandet mellan sockennornn,

byonornn och cydelsnomn''

Byarna vid Burträsk kyrka
KÖIIo : Lantmäteriet. Blå kartan,
1985: 22K Skellefteå Byeg ränserna hor hämtats från Generalstabens korta, konceptkarton från
1900.
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Ulf Lundström

NYBYGGEN LÄNGS BUREÄLVEN
Vikdal Nybygget fick sitt tillstånd 1795 och g rundad es av Östra falmarks bya män. Na mnet är sa mmansatt och innch~llct i hcstiimn in~sl cdcn Vik- och
i huvudleden -dal. Na mnet har sannolikt tillkommit
viJ utsyningen och innehåller bestämningsleden ett
element som ingår i ett anna t namn i närheten, nämligen Vikmyran som l:ig intill nybyg~ets gårdsplats.

Vikmyran Soldaten Erik Pipare fick tillstånd till nybygget en ligt resolution 30/9 1S01 . Det gamla nybygget Vikdal dde~des vit! detta tillfä lle. Namnet som
ä r sammansatt ä r ett gammalt naturnamn som finns
på avvittringska r ta n frii n 1H02. I bestämningsleden
ingår Vik- och i huvudleden -myra n . Bestämningsleden syftar på en vik av Bursjön.
Alttömliden .Jakob Nilsson från Lövå nger fick tillstånd till nyhyggct enligt länsstyrelsens resolution
4112 17 98. Tj ärne ns namn skrevs 1717 Ahlestiärn
och intilllåg Ahlestiiirnängit. Senare skrivningar ä r
A hitjärn ( 1724 ) och Ahltjcrn (1771). På 1808 ars
karta kallades nybygget för AJelstjernliden och A hlliden.
:'\amnet är sammansatt och innehåller bestämningsleden Altj~irn- och huvudleden -liden 'sluttning'.
Al- i tjiirnens bes tiimningsled är inte trädnamnet
'al' som på dialekten hcter aullcr. Möjligen kan ingå
redskaper ärder (en primitiv plog som luckrade upp
jorden utan att vända den) so m på dialekten heter aL
och hc1r då kanske samma ursprung som bynanmct
Alvik i Luleå socken. Nybyggets namn bildades vid
utsyn ingen och innehäller ett existerande naturn amn
i bestimningsleden.

fiämqarnhden. A nJers H i nJriå~son fick t ilista n J till
nybygget 4/ l 1787, enli gt l ~i nssryrclscn s resolution.
Na mnet är sammansatt och innehå ller bestämningsIcden Tjärntjärn- och huvudleden -liden 'slutting'.
TjärntjänliJen bildades sa nnolikt vid utsy ningen och
i nn chilller ett existera n de narurna m n i best :i m n ingsleden. Tjärnen kallades 17 17 rätt och sbtt för Tiärn.
Vid Tjärn fanns en bebyggelse på J 700 -talet vi lken
fortfarande existerar und er namnet Tjärn. Den ligger
inom byn Mjödvattnct. Senare har tjiirnen fiitt namn
efter hydelen Tjärn och namnet Tjiirntjärn cn har uppstätt. Betydelsen är 't järnen vid Tjärn'. Tjärnen liig
nära griinsen mot kronoallmänningen och niir denna
utsynades till nybygge tog man namn efter sl uttnin gen vid tjärnen.

Nygård. Torparen Jakob Lindg ren i Bursiljurn fick
till stå nd till nyhyg~c t enligt länsstyrelse ns resolution
2 J l 11 1834. Tomt och ho~ ta d utsynades pa Lappvattsheden.
Namnet i:ir sammansatt och bestämningsleden
utgörs av adjektivet Ny- och huvudleden utgö rs av
substantivet -gård. Troligen var der nybygga ren som
önskade namnet Nygard som var en nyskapelse och
ä r ett primärt bebyggebenamn. Na mnet inne hå ller
en omskrivning av 'nybygge'.

)ärv/järn. Nybyggaren Olof Bur-;tröm fick tillstånd
till nybygget enligt resolution 2/11 1792. Namnet är
sam mansatt och i bestäm n i ngsl edcn ingår J ärv- som
ä r djurnamnet 'järv' och i huvudleden -tjärn. Namnet är ett gammalt naturnamn som 177 1 kallades för
Järf Tjärn.

Nybyggen längs Sureälven
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l. VikdaL 2. Vikmyran. 3 . Altjärnliden. 4 . Tjärntjärnliden. 5. N ygård.
6 . järvtjärn. 7 Burliden. 8 . Brönstjärn. 9. Bränntjölen. 10. Brattfors.
11. Bjurbäck. 12. Källheden . 13.
långvallnet.
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Burl:dl;'tt. Enligt resolution 23/9 l n 4 beviljades
bondsonen O lof Ander~son frå n Ljusvattnet tillstånd
att ta upp ett kro nonybygge pii platsen. Nam net ;i r
ett ga mmalt natu rnamn som 1706 skrevs Buur lida
o.:h 1753 nurliJa. Na mnet är sa mmansatt och innehil ller bestämningsleden Bur- som är vattend ragets
n am n och huvudleden -liden 'sluttning'.

Bru!iiol:, O lof Andersson i Brännkillen fick til lsrand
till nybygget enligt Li n sstyrelse ns resolu tion 23/ J l
·JR32. Bostaden utsyna des på en s tenbunden backe
pä södra sidan av Bureälven. Na m net Bratt fors föreslogs vid utsyn ingen och trolige n av ny bygga ren.
Nam net är en sa mma nsättning och inneh5ller
bestämningsleden Bratt- 'brant, lu rande' o ch huvudlede n -fors. Nam net som ä r sakl ig t beskrivande är
tro ligen ett gammalt n aturna m n ''Br<1ttfor scn .

f3tonsllom E nl igt resoluti on 14/5 1783 bevi ljades
solcbten Anders Olofsson Harr fdn Ljusvattn et
tillstand att ta upp krona nybygget Brö nstj iirn.
Nyby~get kallades i tillstånJet för Rrunstjiirn, ett
n am n som iive n fi nns i dc äldsta husförhö rs längderna.

Bjurböck Bonden Mars J o ha nsso n i Ljusvat tnet fic k
frihetsbrev för Gjurbäck som kronatorp 20/8 1R2R.
Bjurbäck blev nybygge enlig t reso lutio n 4/10 1832.
Tomt och bostad utsynades cirka 150 meter no rdväst o m Ljusvat tne ts hyad som liig vid byns fä bod<H.
Åkern utsy nades mellan Bjmbäcken och l.illbäcken.

a mnet är sammansatt och innchiiller bestämni ngslcdcn Brön- clL· h huv ud leden -tj;i rn. Dcs~ utom
finn~ samm ansättningsfogen -s. Br<instjärn är ett
gammalt naturn :llnn som 1706 skrevs Krå ns ti ä rn
o.:h 1753 Brå ns Tiärn . M an kunde tänka sig att
berget eller en bc1cke intill sjön kallats för ""Brå net.
Tj ärnen ha r sannolik t bet ra krats som (backen eller
berget) Brii rwrs eller Brönets t järn. Bade bd n och
brö n finn s belagda i dialekten. Peh r Stenberg skiljer
orden åt geno m att antyda at t hrån kan beteck na
ett bränt s tälle i skogen sä länge ä nnu inre någon ny
skog h<H v uxit upp.

Namnet ä r sammansatt och inne ha ller bes t~i mn 
ingsleden Rjur- som är det fornsve nska o rdet för
'bäver'. H uvudleden inneh ålle r -bäck. Namne t Bjurbäck som b eg~irdes vid synen oc h tro lige n av nybyggaren var ett n :1turn<lmn som fick en ny dL•no tatio n
som bebyggelsenamn . Namne r skrevs 1753 Biurbäckcn.

Köl/heden . Per Ersson fick t ill stånd att ta upp ett
krononybyggc på platsen enligt resolut ion 2 811 1797.
Namnet är en gammalt naturnamn som 1753 sk revs
Ki ällheda. Namnet ä r sa mmansatt och innehå ller
bestämningsleden Käll- 'bi la, vattenpöl' o.:h huvuJleden -heden 'sandhed'. r nii rh eten finns Kä llmyran
och källan kan ha lega t p å de nna na turl o kaL

Man kan fråga sig om det ä r denna betydelseskillnad som ligge r bakom att m a n bytt ut Bran- mot
Brö n- ? N ä r skogen vuxit u pp fick kan ske pl atsen i
stä llet heta mot det nästan synonyma '' Hrönet. D etta
~i r kanske en äventyrlig hypotes. Alternativt kan man
tänkn sig att den iildsta formen har m issuppfattats av
lantmätaren och att platsen hetat Rrö net hela tiden .
Ett tag finn s ocksii formen Brunstjiirn som tycks antydn att m a n uppfattat bestämningsleden som det
d ialektala ordet brånn 'brunn '.

Långvollnel. Ny hygget gr undades ·t S62 av Tomas
Hind riksson och gården tillhö rde byn Kattisträsk.
På 1550-ta let brukades sjön Lä ng va ttnet av bönder
i Bur t räsk och Ljusvattnct. Från sjön Långvattnet
rinner L 1ngvarrs;in fra m till Hu reä lven .

Btunnljulen Jo han Petter Olofsson fr<in J ii r vtjiirn
fick tillstånd att anlägga ett nybygge på platsen enligt resolution 1n ·J J827. Na mm·t är sam mansatt och
in neh å ller bestämningslc·dcn Bränn - 'avbränd skogstrakt' o ch huvud leden -tjä len ' höjd eller hi>g lä nt omradc eller sluttning beviix t med (gran)skog' (H o lm
J949a:8J- 83) . Nybyggets namn bildades sannolikt
vid utsyn i ngcn och beskriver platsens utseende. Vid
gå rd splatsen fann s flack mark som va r beväxt me~r
bjö rk- och g ransskog och när m ast ''Burän" V<H J et
högli:int mark som passade för åker.

Na mnet ä r sa mmansatt och inneba ller hcstämningsleden adj ek tivet Lå ng- och huvudleden -vattnet
'sjö'. Namnet skrevs 1553 Långe Vatnn. Sjön var tidi gare långstriickt men ~i r num era en myr.
A-l ~eln utgor en d el ov Ulf lrmdströms D·uppsols 1 Nordrs~o språl
vid Ur-·eå universilet vårlerrnrn&n

2006

for Lo rs·E11kEdlur.d \.Jppsot·

sen hor titeln Krå ngworvet. Pion cch Borup · om romngrvnl"9 o v
nybyggen i n6gro älvdalar i norra Vöslerb::;llen.
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Anne-Marie Gedda Wizelius

Fyr<1 3r efte r makens bortgang tvingades mormor
Wilhclmina ge upp. D<1 blev d et konkurs för handelsboden i Byskc. Den lilla familjen , \X1ilhclm ina Lu ndström med barnen G unnar och Ebb<~, bodde d ock
kvar i handel sgården J nnu n iigra i.i r. l\·1 in mormor
sk ul le få ytterligare en stor sorg att hanter3 mn a n
hon him nadc Byske.

Vänster: Ebba Viihelmina Lundström 1893-1981
Höger: Wilhelmino Lundström 1849·1928

FLICKAN FRÅN BYSKE
l handelsmansgärden i Ryske, strax ovn n för älve n
föddes Ebba Vilhelrnin:l Lundström d en 7 september
1893. Hon skulle bli min och mina tre sysko ns mam111:1 . Ebba v,u yngst av ha nd elsma nnafami ljens sex
b,nn. N~ir hon föddes f:1nns e m ellertid endnst d e n
ä ldste, tioårige Gunn:1r, kvn r i livet. De fyr:1 mella n barnen, Gustav Edvi n , Nanny Vilhelmin:l, C hristina
Evdina o ch Joh a n SigfriJ , födda 18HS, 1 RR6, 1 XR7
oc h 188Y, liig reda n p <1 kyrkogärden n eda nför Byske
kyrka på a ndra sid nn älven .

Trots ä lde rsskilln aden utvecklad es ett varmt syskonsknp mcll:Jn min mor och Gun nnr. Det finns
rörande bevis p:'i det. H o n var stolt över sin bror som
tidigt uppmä rksammades som en studiebegåv ning.
Efter studenrex:.1 men i Luleå 1904 sö kte han och
kom ·1906 in som elev på C halmers i Göteborg, som
p å d en tide n herre C h almers Teknisb Läroa nstnlt.
Till G unnars framti d kn ö ts förhoppningnr, inte bara
i den lilla Byskcfamiljcn utan i hd a h ans omgivning,
vän ner och n ärstaende. Alla trodde p ,1 en ljus fram tid för hono m.
.
G unn a r Lundström pack ade s in bruna låd ko ffert
och for med t;'\g ner till Göteborg. Siikert var de t et t
stort grepp i numma W ilhelminas p lan bok arr lära
sonen fä d ennn u tbildning på Ch.1lmers, läng t hemifriin. Vänner oc h släk tingar h ade d ock erbjudit sig
hjä lpa till. Stra x efter ntt G unn a r hörjat sin utbildning i Göteborg in sju k n ad e ha n i förky ln ing. Den utvecklades snabbt till en svå r hj ~ir tsjukdom. Till mormor ko m ett telegrn m nt t ha n lag sju k, intage n på
Sahlgrenska sjukhuset. Hon l~im nadc sin to lvå riga
Ehha ti ll en g ra nnfamilj och inledde e n a u~u stid ag

Inte heller G u nnars liv s kulle bli långt.
Nlin mor har be rärrat om sin ba rndom. Den va r
ändii lyck lig. H on blev, oc h de t var ju inte konstigt,
bortskä md nv släkt och vän ne r till förä ldrarna. Ebba
hade manga kamrater i gindarna längs Byske älv od1
hon mindes lå nga skrid skoture r pa älvisen i ka lla vi ntertide r. Kusi ne r och kamr:Jtc r h älsade ofta pa och i
h an d elsboden var det livlig t oc h intressant m eJ k unde r
fri.i n Byske oc h andra platser i ortens gra nnskap.
Nlin morf:1r, Carl Lundströ m , byggde 1883 ett
sågverk p~1 Halsögrund nära Ost <mbäck, d är han vnr
född. H an var tekniskt hegiivad oc h upp fann bland
n n n a t en s<1ghladsprl'ss nwd hävsta ng. S<1gvcrkct i!fL.'V
hnn vi d sida n om nffären i Bys ke, men så lde det 1890
till Gi:il livarl' AB. Fyra å r sen nrc var ha n död. H an
blev blo tt 39 år gnmma l.
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-Då får jag önska välkommen tillba ka !
Ja g tog d er som om hon menade ma mma, genom
mig. Jag gick u t i bilen i tårar.
Mamma Ebba ut bildades som tonåring i vinterkursen på Vindelns folkhögskola, och lärde sig sedan
också kartr itn ing. H o n va r begåvad i teckning. V i
har i familjen bland annat kvar en liten bok -Rövarna i Finnforsberget, ett h isto riskt dokument som
kom ut 1914 på Nordsvenska förlaget i Skellcfteå.
Författare var mammas kusin, Conny Krantz, lä rare
och journalist .~JeJ EL signer ad e ma mma omslagets
teckning, ett skogsmotiv.

J 906 elen långa å ngestfyllda tågresan fd n Byske
ner ti ll Göteborg.
H on kom fö r sent. G unnar hade just avlidit n;ir
ho n an lii nde.
Min morfars porträtt, li te skad at, älskar jag.
Han var en stil ig man, nästan vacker, mörk m ed hög
panna och fast blick. Sonen G unna r hade samma
hårfäste, men var ljusare. Jag intala r mig att Je här
dragen går igen hos flera ungdom ar i min och mina
sysko ns barnbarnskrets.

I oktober 1918 vigdes mina föräldrar i Skellefteä
landsförsa mlings kyrka. Min mormors bror, A lfred
Nygren, kyrkoherde i Nordrnaling, vigd e dem.
När vi nagra år senare flyttade till Göteborg och

1927 bosatte oss på Klinteg;1rden i Örgryte, fanns
mormor \Vilhe lmina med. Ett <lr sena re dog hon i
vå rt hem , 79 år ga mmal. Familjegraven på Ö rg r ytc
kyrkagard blev hennes sista vilopl ats.
Senast jag var i Byske var jag sex år. Det var en
No rrlandsresa i bil som vå ra förä ldrar tog mig och
min bror G unn ar med pä. Are t var 1929. Nu sommaren 1988 var jag äntligen tillbaka.

Sven Hasselberg föddes i huset Skeppsbron 24 i
Stockholm den 6 mars 1879. Pamiljen fl yt tad e s nart
till Kopparberg o ch skolgången skedde vid Karolinska l~iroverket i Orebro dä r han och hans b r or bodde i
skolhushå lL V år far slutade emellertid skoLm i fö rtid
och g ick i stä llet in som anställd vid ett släk tföretag
i Koppa rberg- Carl F Forslunds Ha ndels AB. Vid 27
års å lder hade h~w hunnit bli vd för det (t'\ framgångs
rika bolage t .
Pappas framgång som afL:irsman had e skaffat
honom v iktiga förtroe ndeuppd rag. Sii var han också under första världskriget anlitad som radg ivare
av Livsm edelskommissio nen i frågor beträffande
landets livsmedelsförsörjning.
Jag älskade mi n far. Han var den medelpunkt
k ring vilken a llti ng kretsade . En varm kärleksfull
man som m änniskor ur alla sa mh ~illsklasscr drogs
till. När mamma kom in i hans liv fick h a n s na rt
vad han ka nske längtat efter uneler si n t r au m ari ska
barndom och ungdom.
Mänga å r efter våra för~i l drars bortgäng, pappa
dog 1942, mamma 1981, hittad e jag i en l ite n samling urklipp, som mamma sparat, en röd a lmanacka
tills synes hel t oanvänd. Varför hade hon sparat den?
Jag vände d en ett par gånger i handen oc h såg att
d en g~il lde år et 1942. Jag bLidtirade fram till pappas
dödsdag, ·19 december. Där hade mamm<1 skrivit ett
enda o rd:

På Konsum berättade jag fö r fli.:kan i kassan att
min mor hade vii x t upp i Bys ke vid sekelskiftet .
Anne·~/101 ie

Hon tittade på mig oc h sa med sin g lada Västcrbottensdial ekt :
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Gedda

VVizclius

Närmost kameran, Sigurd Mortinsson.
Några av de övriga: Helmer Olofsson,
~nut Viklund, Viktor Lundberg, Ebbe
Aström och j-P Olofsson

PROLOG

Morlinsom har bott i Bygdsiljum ' fem generationer. Att
arbeta med fraprodukter hor varit ett naturligt inslog i deras
vordog ända sedan nybyggortiden Från bö1)on var vattnet
viktigt både vid Ironsporterna och för sågarnos drift.
1798 hade ägorna till Roberisfors bruk byggt ett finblodigt
sågverk, med två dubbelromor, vid Kvarnforsen i Rickleån
vid Roberisfors De hade fått tillstånd att årligen avverka
l 332 träd på Kronans mark kring Stora Bygde/rösket Timret
levererades av bönderna i Irakten 1808 sågades 16 000
stoekor per år vid sågen i Kvornforsen.
Under vintern höggs f1mret av bönderna i Bygdsiljum och
i andra byar runtomkring Storo Bygdeträskct Sågningen
1nleddes alltid efter trettondogen och pågick from till maJ när
arbetet på åkrarna tog vid Jkläddo vodmolskläder, bussarong och krimmermössor tillbringade huggarna ofta veckor
i streck i skogen boende i primitiva kojor, ibland med en
anställd köksa som stod för moten.
Via Storo Bygdeträsket och Rickleån flottodes timret från
Bygdsiljum ner till sågen i Roberisfors Flottningen vor ett ;;r
besvärligt och farligt arbete där drunkningstillbud hörde till
vo1dogen Slockens väg från avverkningen i skogen till Kvarn-

forsen tog i genomsnitt tre år, men från de mest avlägsna
skogarna kunde det to upp till fem år.
Bygdsiljums första egna såg, en vallendriven romsåg med
två grova blod, vor placerad vid Lenningbäcken, som rinner
nedanför nuvarande skidbacken och ut i Rickleån.
På 1850tolet sålde byomännen sågen till kronolänsman I F.
Nyblod Hon ville flytta den till nya kvarndammen i Rickleån.
Men när Nyblod ansökte om att få sätta upp sågen fick hon
avslog. Roberisfors bruk ägde södra älvstranden och ville
inte ho någon konkurrens på sågfronten Sågverksrörelsen
hade nämligen blivit Roberisfors bruks ekonomiska stomme,
sedan lönsamheten för järnbruket försämrats. Byborna måste
darför k/oro sig utan såg. Men 1870 hade de fått nog.
Byamännen bildade ett bolag och beslutode att bygga en
såg. 1873 stod såghuset klor/. Darefter följde flera omständliga förhandlingar med Robeilsfors bruk, då blond annal
häradsrätten sommantrodde i byn med anledning av frågan
1875 kunde mon till sis/ upprätta e/f kontrakt med Roberisforsbolaget om hur sågen skulle nyttjas Byborna fick maximalt
såga 5 000 stoekor per år
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Lars Westerlund

MED KÄNSLA FÖR TRÄ
1875 flyttade Martin och Greta lVIagdalena Nilsson fra n Hotsmark till Bygdsiljum. För 4 000 riksdal er körte Je ''halva hultet"- ett hemman i Bygdsiljurn
med fastighetsbeteckningen Bygdsiljum l. Säljare var
änkan Efva Lovisa Hultman vars man och barn dött
i tuberkulos. l köpet ingick arr ra hand om och vårda
iinkan till he nnes bortgang. Hon dog dock strax efter försäljninge n , ocksi1 hon i tuberkulos.

'1 879 födde Greta Magdalena sonen Karl som
nummer sju i en skara bestående av elva syskon- sju
pojka r och fyr:1 fl ickor. Det var ert hemman med stora iingsmarker och de flesta av barnen korn att ägna
sig åt jordbruk.
Karl Martinson, eller "Kalle Martin" som han
kallades, fick efter delningen av "hultet " en del med
tillhhrande fastighet. Efter att ha gift sig med Alma
Sofia Vikström frå n lVIora, utanför Burträsk, hör jade de att dr iva ett eget jordbruk . Paret lyckades
hra med säv:il mjölk- som kött produktion o.:-h nek
också god avkastning från sina grödor. Martinsons
erhöllutm;irkelser och deras rörelse blev ti ll och med
ett "mönsterjordbruk". Det betydde att Karl och
Alma Sofia visade upp jordbruket för dem som ville
komma och se. I ladugården installerades tidigt en
mjölkningsmaskin. l ett separat rum i ladugå rden
frarnst:illdes mejeriproclukter som grädde och smör.
F n annan modernitet som a nskaffades var en potatisupptagare. Karl ägde tlera h ~is tar som användes
vid plöjning, i slåttern på sommaren och i timmerskogen på vintern.

En rörlig början
Karl Martinson hade med sitt mönsterjordbruk
blivit en respekterad man i Bygclsiljmn. För att också
utveckla skogsbruket startade han 1929 ett transportahelt sågverk som drevs av en råoljemotor.
F.n vårda~ 192R fick Karl Martinson reda på att
det fanns en råoljemotor till salu i Stortjärn, som
ligger en mil från Bygdsiljum. Trots uselt väder och
då ligt före på vägarna ville han åka dit och titta på
motorn. Karl och grannen Fredrik Bygdin tog sina
starkaste hiistar och gav sig iväg. Niotorn visade sig
vara i fint skick och det blev affär. De satte upp den
på vagnen och drog hem det tekniska undret.
Råoljemotorn blev st:1ende oanvänd fram ti ll året
diirp;'\ när Karl fick tag på en klingsi1g. Detta var
startskottet för en utveckling som skulle visa sig få
stor betydelse fö r en hel bygd och för hela den svenska träindustrin.

Sonen tog hand om sågen
Karl Martinson var känd för att vara mycket arbetsam, sträng och fi)rsikrig med pengar. Men den
transportabla sågen överlät han trots allt till sonen
Sigurd, så att denne skulle kunna tjäna ihop till sitt
levebröd.
Sigurd l\1artinson åkte runt i skogarna i trakten
och hjälpte ti ll med legosågn ing. Han ställde upp sågen i skogen och bodde veckovis i en skogsarbetarkoja. Förtjänsten lag pii några kronor per vecka. Ti ll
sin hjä lp hade han olika personer, bland andra s in
svåger Ebbe Åström, Erik Rygden och Herbert Olofsson. Maten lagades av en köksa.
Ebbe Astriim hlev senare
verksamheten tillsammans
Herbert Olofsson kom att
såga re nä r sågverket sena re
nerat i P,y~dsi l jum.

<msvarig fiir flottningsmed Karl MartinsorL
for ts~itta som anställd
h lev perrna n c nr statio-

Kärva tider
H emma pa gården i Hygdsiljum, som lilg niira
Herbert Olofsson och Sigurd Martinsson ställer upp
den mobila sågen på en ny sågplats i slutet av
1930-talet.

r.rför~ildrarnas hus, hade Sigurd och hans hustru Elsa,

född :"Jygrcn , som han gift sig med 1931, ett litet
jordbruk med tre kor och några g risa r. Elsa hade Sigurd träffat nä r han var ute på sågningsuppdrag i
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Arbetet i skogen var tufft och kaffepausen utgjorde ett viktigt avbrott
för att man skulle orka med slitet.

hennes hemby Välvsjöl iden . Jordbruket skötte
Elsa pa egen hand medan Sigurd arbetade i skogen.
Dessutom tog hon hand om barnen. Åren 1932-1937
föddes fyra barn i familjen; först tre pojkar; Nils,
Åke och I-lans med ett års mellanrum och efter ytterligare två å r en flicka, Gudrun. Sedan dröjde det
tio år innan sladd- barnet Britta korn till v~irlden.
Under 1930-ta lct hade familjen dt:t knapert.
Ibland fick Elsa låna ur barnens sparbössor för att få
ihop till mat för dagen. Under dc långa perioder niir
Sigurd var borta med sägen hände det till och med
att man saknade ved att elda med i spisen. Svärföräl drarna, som bodde i närheten, såg hur de t var fatt.
Karl tyckte att hans barn skulle klara sig sjiilva, men
n är h an inte var hemma kunde Sigurds mor, som var
en givmild kvinna, i smyg komma över till Elsa och
ge henne det hon saknade.
~tf ·

1938 övertog Sigurd sin a föriildrars hemman.
Karl och Alma Sofia köpt<.' ett annat hus i byn. Karl
dog sju år senare 66 är gammal och Alma Sofia avled

samma dag som sonen Nils gifte sig med sin Margit,
195S. Alma Sofia blev 7.5 ar.

Borta bra men hemma bäst
Arbetet med det ambulerande sägverket var slitsamt och Sigurd Martinson ville förändra sin situation. 1 ~34 började han bygga ett permanent sågverk
i Bygdsi ljum.
l sin kassab o k ::~ntecknade Sigurd en sammanlagd
utgift av 823 kron or och 20 öre för sågh usct.

Men så t~nkelt var Jet inte att byta affärside.
Trots att det nu fanns ett säghus i Bygdsiljum bestod
verksamheten fortfarande till största delen av sågning ute i skogen. Det hårda johhct slet på h ä lsan och
under en period 1939 fi ck Sigurd lov att ta det lugnt
eftersom ha n drabbades av gulsot.
Sa mma å r, ka nske i sjuksängen, började han
planera inför en utveckling av rörelsen. Då beställde
Sigurd ett kantverk för att kunna förädla sitt sågade
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virke ytterligare. Emellertid kom krigsutbrottet
strax efter att han lagt beställningen. Sigurd utgick
fran <1tt det skulle bli sviira tider och annullerade ordern.

194l ansåg dock Sigurd att tiden var mogen att
stationera sågen permanent hemma i Bygdsiljum.
Raoljernotorns epok var över och elström drogs fram
till sägplatsen. S.i gurd började köpa in skog som han
förädlade genom sågning och hyvling.
Sågen placerades i "skärningen" d :ir byavägen
och landsvägen mött~s. i\·1 arken var diilig träskmark
som måste beredas för att man skulle kunna bygga
p<1 den.

Nu köptes den förs ta las tb ilen in. Det va r en
militärlastbil som vari t i bruk undcr bercdska pså ren.
Med denna lastbi l kunde vir ket transporteras till
hamnen i Sikeå, va ri från urlastni ngen skedde. Virket
lastades på pråmar som sedan körde ut rill det vänta nde fartyget.

1949 exporterade Martinsons vir ke för 23 835
kronor.

I dag driver Martinsons fortfarande sågverk.
Dessutom tillverkar de bland anna t limtrii, träbroa r
och massivträ. Kon cernen har cirka 400 anställda
och omsiitter omk nng 800 miljoner kronor.
Utdrog ur boker:: MED

Siigningen va r säsongsbetonad och heroende av
bra väder. Arbetarna anställdes därför under kortare
perioder och n~i r det inte gick att såga fick de st<mna
hemma utan lön, n ågo t som accepterades utan protes ter.
Snar t h lev såghuset för trångt och Sigurd byggde

1943 ett nytt. Här inrymdes klingsåg, klyvsåg och
kantverk. Vidare uppfördes virkesmagasin fö r både
såga de och hyvlade triivaror.
l bygden fan n s det m å nga barn som fl ytt från
andra världskrigets fasor i norra Finland. Vid bygget
av sågh uset fick Signrd hjälp att lägga spåntaket på
såghuset av flyktingb a rn som vistades i Bygdsiljum.
Sigurd hade köpt en spånhyvel och sålde fiirdighyvlat spå n till dem som skulle higga om sina tak.
Stickspänen var lätta och billiga och passade bra till
lantbrukets stora byggnader. Dessutom a nvä ndes de
som undertak till tegel- eller betongpannor. Spånen
var tunna, tre t ill sju millimeter tjocka och längden
varierade m ellan 40 och 60 centimeter.
Att t illverka gjutformsluckor var en annan sidogren. Luckorn a kom att bl i en efterfrågad produkt
när byggnationern a tog fart efter krigets slut.

Första exportstegen
I mi tten av 1 '140-ta lct tog S. Martinson Säg &
Hyvleri de fö rsta stegen mot exportverksamhet.
Bland annat såldes en del virke till Tyskland via
trävaruagenterna Näsman i Umeå och Bertling i
Stockholm. Man hade också kontakt med Halmstadsfirman Hööks, som r eprese nterades i Skellefteå
av en man vid namn Johannesen.

Kf\NSL/\ :ÖR TRÄ.

ov Lars \Ncsierlund & Bri!lo Karlsson .lonsson

#tf·
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Birger Eriksson

EN KYRKLIG HISTORIA
BURTRÄSKS KYRKOR
Hurtr~isk sbygden var på 1500-talct en d el av Skel-

lefteå socken . Den kyrka befolkningen var hinvisad
att gå till var belägen i Skcllcftcä. I Jag är den gamla
kyrkstigcn resta urerad och vi k:1n vandra som vara
fäder en gäng g jorde, den fyra mil länga väge n till
Skellefte<1 kyrka.
Vid seklets slut byggde emellertid bönderna i Burträskbygden en liten kyrka p:1 udd e n vid Burträsket.
F.n präst fd.n Skcllcftcå kunde tL1 komma n:lgra
g:'inger per är och hålla en ortsbunden gudsrjiinst
för Rurträ skborna. Många Runr;i ska re ville nu bilJa egen församling och slippa den ! ~inga vägen till
kyrkan i Skelleftea. I början pii 1600-taler begärde
man så ledes att t'l bilda egen församling. Detta mottogs inte med blida ögon av en d el Skelleftebor, som
naturligtvis vi Ile ha kvar a Ila sbm:hi>nJcr. Jmaj 1fiOn
inLimnade b ö nder frän Skelleftca en besv;irsskrivdse
diir de yrkade att kapellet i Burträsk sku lle riv,1s,
vilket sku lle h a fö ranbtit KarliX att fråga " ifall d c i
Skel leftcä allena vilja till himmelriket oc h icke unna
andra att komma dit." Besväret avslogs rydligt:n för
sa mma i:ir, 1606 , övergick Burträ sk ti ll att bli en egen
socken och den förste kyrkoherden, Mikael I.aure n tii , installerad es i si tt ämbete.
Kollo B,.rtrös< En sockenkron ko from ull omk i ~ g 1870 Gipe, J.

1816 beslö t följaktligen sockenstäm m::~ n att sätta igång med ett nytt k yrkobygge. Även för d en na
tredje sockenkyrka fick man ett kungligt medgivande att bygga i trä . I början av 1820 togs den nya
kyrka n i bruk och den vcH byggd på sa mma plats
som nuvarande kyrka. Hundra å r senare, i bör jan på
1920-talct, skedde e n grundlig restaurering. Richard
Markgren var LL1 försa mlingens kyrkoherde.

Kunde våra förfäder... !
Tredjedag jull945 brann dessvärre kyrkan ned till
grunden. Endast nattva rdskärlen och e n del textiler
som fö rvarades i sakristian kunde räddas. Förstä mningen var stor i Burträskbygden. Deras fina kyrka
fanns inte mer. Det skulle aldrig bli som förr.
En januaridag 1946 hade 300 Burträskbor samlnts p å dåvarande ky rkoherde Henric Ca rl sso ns inbjudan för att dryfta den ödesdigra situ ationen g~il
lande gudstjänst oc h församlingsliv. Där framfördes
bla nd annat: 'Kunde våra föder med 51110 begränsade
resurser åstadkomma en sö förnämlig helgedom som den

gomio kyrkan

hor vi, deras efterkommande, mycket
större nlö(lighel oltiöla i itJfld e/1 !:edersoml K>'rkGygge"
var så

SåJana var tongångarna och man ville att en ny
kyrka s kulle byggas, dock inte i trä. Den sk ull e vara i
korsform och sta p å samma plats som förcgangarcn.

1955

Tre i trä
Bönderna i Burträsk var idog::~, man o dlade och
byggde hus. Burtrilskamas anta l växte och den lilla
kyrkan på udd en blev med tiden för lite n. D en gamla
kyrkan revs slutligen och en större kyrka byggdes pii
sa mma plats 16R5. Kyrkan haJ e 430 si ttplatse r oc h
blev till stor gbdje för sockenborna.
Enligt en beskrivning av Burträs k kyrka från 173 1
var den byggd i trä och hade kors form prydd m ed ett
torn. Det sades även att den vid upphyg~andct fick
den skönhet, varav den ännu g länser. D en stod ocks:'i
längre ner
udden iin den nuvar<lnde.

pa

Redan i b l.i rjan av 1800-ralet erinras i en vi)!fi1tionsp rotokol l om nödvändigheten av en ny kyrka.
Den ga mla kyrkan hade 430 sittplatser och folkm iingJe n uppgick ti ll 2615 personer.

D en 11 februari 1946 b eslutade kyrkofullmäktige
att en ny kyrka skulle byggas och fem kilnJa arkitekter inbjöds att lämna förslag. Arkitekt Bengt Roman:, Stockholm, blev antngen . D en 2 juli J 947 blev
även byggnadsfirman J. A Joh a nsson, Skellcftcå, a ntagen so m hnvuclentreprenör. Materia let ti ll kyrkan
och dess inredning har till största delen h ~imtats fra n
d e n eg na bygden. Teglet ti ll verkades blam] an n at i
Gam la Fahlmarks Tegelbruk och trävirket till altarrund , predikstol, bänkar och tiktarbarriärer hämtades i Je lokala skogarna. Snickerifirman Dahlqvist
& Co i Burträsk svarade för tillverkningen enligt
arkitektens ritninp 1r.
Trots vissa problem att i efterkrigstidens Sverige
uppbringa cem ent och a nnat bygg n adsm ater ial ,
fortskred arbetet och höste n 1949 var k yrka n klar och
stiftets biskop Bengt Jonsson kunde inviga helgedomen .
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Innanför kyrkans väggar

På stora kyrkklockan i Burträsk står
skrivet:

Stora orgeln byggdes 1952 av Olof Hammarberg i
Göteborg och har 41 stämmor, fyra i lilla kororgeln
och dva i ky rkorummets SeptimaorgeL

"Ut över Burträsk-bygdens olla sjöar och lider
tone tempelklockamas sång till skilda släkten och tider!

Kormattan och textilen pä kyrkans södra viigg är
vävda av Cammelstad Viivcri och skänkta till minne
av familjen Erik Landmark, Burträsk. Träskulpturen
"Den gode herden" ovanför dopfunten iir tillverkad
av skulptören Yngve Andersson, Stockholm . Den
skänktes vid fö rsaml ingens 350-årsjubileum 1956.

O människa, kom alt i ondakt och tro livets Frälsare dyrka,
Kom at/ här finna frid i Guds körleks eviga kyrka!
Här skänkes himlalius över iordens skiftande öden,

I koret sitter altarmå lningen som med sina tre
fält, sin storhet och sina färger direkt fångar besökarens intresse. Altarfresken skapades av den flnländske konstn~'iren Lennart Scgerstråle. Vänstra fältet
föresriiller Jesu kamp i Getsemane. Guds ängel ~er
honom styrka att gil tjänandets väg, att offra sitt
liv för att ri'idd:-~ oss från syndens och dödens makt.
Avbildat är även hur liirjungarna sover och hur Judas
med slocknad gloria möter krigsmännen. l det högra
fii ltet skymt<H skuggor från de tre korsen pfi Golgata. skuggorna från två kors går i varandra och vill
påminna oss om Jes u löfte till den botfärdige rövaren: " I dag ska du vara meJ mig i mitt rike.'' Intill Jcn
sörjande .Maria befinner sig krigsmännen som ryckt
till sig Jesu kläder i tro att det nr det enda v~irdeful
la han lämnat efter sig. Därunder Je sörjande kvinnorna som ombesörjer gravläggningen i tron att allt
var slut. Mittfältet ii r det stora undret. Kristus ha r
åte ruppstått frå n dc döda. }Jan lever och hälsar oss
" Frid !it er alla." Vanliga skuldtyngda m ~inn iskor
får ta del av hans frälsargärning när vi vänder oss till
honom och tar del av Jet nya liv som han kan ge tack
vare sitt lidande, död och uppständdse . Konstn;ircn
gav mittfältet namnet ''Nya födelsen."

Hör liuder hoppets psalm i lårarnas lider och döden"

Burträsk församling med tre kyrkor
Kalvträsk kyrka byggdes och var k lar för första
gudstj;"insten den 1 O feb ruari J 889. Egen församling blev Kalvträsk J 919 och har ingått i Burtr~is k s
Kalvtr iisks kyrkliga samfällighet fram till den 31
december 2005. I dag i:ir det iitcr en församling, Burträsk försam ling med tre kyrkor.
Bygdsiljums kapel l byggdes pa 1920-talct av
Bygdsiljumsborna. Ka pellet överbmnades till församlingen 19.59 och blev Bygdsiljums kyrka meJ
gudstjänst varannan helg.

Kyrkan i dag
En invändig restaurering gjordes i slutet av 1)1~0 talct. Väggar och al tarfresk rengjordes och valven
i1terfick sin ursprungliga vira färg. 1997 kalkades ytterv;iggarna och 1998 sattes treglasfönster in. 1999
fyllde Rurtriisk nuvarande kyrka 50 å r.
Kyrkoherde Hem·ic Carlssons insats in fö r detta
kyrkbygge och hans arbete tillsa mmans med byggnadskornmitten under byggtiden iir något a ll a serj:f
tida Burtriiskarc måste beundra och vara tacksam ma
för.
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PASTORATETS UNGDOMSFÖRENING
Rurträsk pastorats ungdomsförening bildades
19(14. Av valda delar ur <Hltagna St<1clgar framgår
följande:

§ 1. Burträsks pastorats ungelomsförening ansluter sig till och samverkar under läroämbetets ledning
med Burträsks församlings evangelisk-lutherska missionsförening och Kalvträsks bpellförsamlings missionsförening.

§ 4. MeJlem av föreningen m<1 en var konfirmerad medlem i n<'i.gon av p<lStoratets församlingar vara.
som gillar och vill arbeta för föreningens ändamål
samt crLigga en årsavgift av minst 2S öre.
§ 8. Föreningen som omfattar heb Burträsks
pastorat, arbetar på skilda ungclomskretsar, bildade inom olika delar av pastoratets församlingar,
bärande var och en namn efter någon av byarna 1
dessa församlingsddar.
Ungdomskretsar bildades i många byar. Verksamheten lwdrevs med m i1nadsmöten, vissa gi1nger med
medverkan av nilgon präst clkr annan talare
Burträsks pastorats ungdomsförenings årsmöte
hiills i Burtriisk varje år och var en stor ungdornshclg.
.Nian samlades frän de olika kretsarna till gudstjänst
och andlig förkovran.
Ungdomsföreningen höll också kvarta lsmöten
som alternerade mellan dc olika kretsnrna. Den inbjudande parten svarade för lokaler och servering.
Kvarta lsmötena pågick lördag till söndag m ed tillresta talare och sångare.
På 1930-talet, under Yngve Anderssons tid som
pr~ist i Burträsk, ökade verksamheten och många nya
kretsar bildades. De som var verksamma und er denna tid bruk.1dc berätta om "den väckelsens vind som
verkade i bygden .'' Mänga unga blev sedan cng~lger
ade i församlingens övriga arhc..:te som sömbgsskola
och missionsarbcte.
Burtrilsk pastorats ungdomsförening var ansluten
till Luleå stifts Ungdomsförbund som bildades vid en
stor ungdomssamling i Burtriisk 1932, diir ungd omar från hela stiftet deltog.
r. r~
Lule<l. stifts ungdomsförbund a nord n a dc va r je år
"Storhelg", ett Liger omfattande 3-4 dagar.

Storhclgen hölls pä olika platser i stiftet varvid
ungdum:n från Burtrilsk också deltog.
Burträsk pastorats ungdomsföreni ng uppgick
i Burträsks missionsförening 1982. Den riksomfattande organisationen Kyrkans Ungdom hade då
bildat en grupp i Burträsk.

MISSION BURTRÄSK
Det ;ag funnit ör kvinnornas stora insats i denna folkrörelse
som 01betude för missionen.
Somtidigt hor det visat kvinnornos ställning i vårt land och
speciellt Burtrösk för 100 år sedan.
Birge· tfllsoon

Syföreningens del i folkrörelsen för
missionen
Exakt när den första syföreningen inom Burträsk
startack ~ir svart art uppskatta men verksamheten
som syföreningarna under iuens lopp har haft som
sin största uppgift, att samla penga r till missionen,
började för drygt hundra år sedan.
Det fo rmella föreningsbildandet med protokoll
och årsmöten vnr vid den här tiden inte det vi ktigaste.
Istället premierades det gemensamma intresset att
stödja missionen. I en syförenings histo rik beskrivs
att de äldre berättat om hur man höll symöten i början av 1900-talct och att man då köpte in garn och
tyg som delragarna sedan förfärdigade och salde på
missionsa uktioncn.

f Burtr~isk församlings kyrkoarkiv skildras det
hur man i Rotsjön började samla in mukl till missionen. l denna redogörelse berättar bland annat
Olov Widcrlund att första gången han hörde talas
om mission var 1887. Han var da tio iu gnmmal.
Hans iildsta syster skulle gifta sig och för äldrarn<1
skulle hålla bröllopet. Vigselförrättare var prosten
Srrinholm, som för övrigt var en varm missionsvän.
H a n skickade med paret en sparbössa pi1 vilken det
stod " Gud älskar en glad giva re". Meningen var att
bröllopsg~isterna skulle skänka en slant. Brudgum
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men tog emot sparbössan och lade dit några slantar, sa även hans far. En gubbe sa da: "Tror du \·erkligen att hedningarna fär något av det du lägger i den
där dosan?" ''.Ja visst. Det ordnar nog kyrkoherden.
Jag för min del tycker det är angeläget få ge några
slantar", svarade brudgummen. Den skeptiske gubben trodde fortfarande att någon annan sku lle komma över pengarna. Efter fyra å r var emellertid även
denne man e n varm missionsvii n, ty år l R91 blåste
en genomgripande väckelsevind genom Burträskbygden och missionen började bli en angelägenhet för
många.

Kvinnorna engagerar sig
Vid 1800-talets senare del växte således intresset
för missionsarbetet och detta gjorde att man bilJade en missionsförening i Burträsk. I församlingens
kyrkoarkiv finns en protokollsbok. Den börjar med
ett årsmöte i Burträsk kyrka den 2 oktober 1903.
Styrelseledamöter återvaldes, av revisorerna granskack räkenskaper föredrogs och full ansvarsfrihet
beviljades. Av detta framgår iiven att föreningen var
bildad tidigue, vilket år ;1r dock oklart.
1904 utsågs ombud i tolv hyar, och det var e nligt
den tidens ordning endast män. Man kan anta att det
var dessa ombud som medverkade till starramict av
en lokal byagrupp, vars uppgift var att samla in medel till missionen och sprida kunskap om denna. En
grupp som senare kom att bli syföreningen. Kassaboken från1904 visar att utöver av ombuden insa mlade
rnedel frän byarna hade medel från missionsauktion er i Granträsk, Åbyn, Gammelbyn, Västanträsk och
Rodbyn även inlämnats.
Under Je följande åren tillkom missionsauktioner
i allt fler byar. Inkomna medel fördelades i tre lika
delar, en del till Svenska kyrkans mission, en del till
Evangeliska fosterlandsstiftelsens mission och en
del till den inre missionen, det vill säga arbete inom
församlingen. Det är möjligt att arbe tet inför dessa
missionsauktioner gjordes av kvinnorna och att det
var deras engagemang och iver som bidrog till denna
utveckling. Deltagarna i symötena samlades under
trivsamma former och a r betade må !medvetet för att
kunna hålla en mi!'isionsauktion o c h J;irigenom mbri ng<1 pengar ti Il mission sa rheter.

gen Jetw skedde i en syförenings namn. Medel inLimnades fran missionsauktion i :\'edre Abyn varje
år, men också från Nedre Äbyns femöresförening genom Eva Edelstam. Detta pågick under ett tiotal år.
I församlingens kyrkoarkiv finns också hand lingar betriiffande syföreningen Tomtarna i Gammelbyn. Tomtarna bildades 1907 med inriktning mot att
sy och skänka kl ~ider ti ll i första hand b e hövande
barnfamiljer. l'vbtcrial inköptes och kläder färdigställdes och utdelades vid jul. Föreningen kom arr
a r beta i 60 år och mångJ. hem fick under årens lopp
julgåvor av Tomtarna. Säl lsk ape t lades ned efter ett
föreningsmöte J en 31 oktober 1%7.
Västomvikens syförening var en av föreningarna
som sJ.mlade medel till Svenska kyrkan i utlandet
och som skicbdc julklappar till sjömän, något som
föreko m i mänga av fö ren ingarna. Det fanns också
syföreningar som tecknade sig för et t eller fle ra fadderbarn oc h fick genom d e nna organisation foto och
information om sitt fadderbarns utveck ling.

Verksamheten rullar vidare
Syföreningarna har under årens lopp gjort en stor
insats för missionen och varit en viktig del i kyrkans
arbete. Under 19JO-talct började byarnas syföreningar o rga ni ser<1S i missionskre tsar som a lla ingick i
Burträsk missionsförening. Vid Burträsk missionsförenings årsmöte 1 ~56 framgick att det unde r året
arbetat ett 30-tal missionskretsar och att det varit
missionsauktioner hos i stort sett samtliga av dessa.
Pros ten Ca risson skrev att:

"Miss1onsouktionerno vor bvahögtider då byborna
gick mon uJ hu5e och då offerviilon vor uppenbar och vör
monde.''
Syfören ingarna arb etar <in i dag med att insamla
medel till missionen. Upplägget har emellertid förändrats och syftar numer främst ti ll att stödja systerkyrkor i såvil Afrika och Asien som Latinamerika.
En viktig uppgift och föreninga rna gör en vä rdefu ll
insats i försam lingsarbetet.
Burtrö>k i'yrkc-.;, Bu rfrb>k Poslorcts Ungd omsfören:ng och Syförenin
gens Del

1

fclkrördsen rö r rVbsionen hor förfottals ov
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1906 inlämnades medel frå n GammeJbyns syför enings missionsauktion. Det här var första gån -
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Ulf Lundström

BOKANMÄLNINGAR
Orgelbyggeriet i Skellefteå älvdal
Carlsson, Hilding, 2005. 96 ~. Eget förlog

Kantorn i Kåge ha r författat denna vä rdeful la
skrift som behandlar orgelbyggare och byggda orglar
i området. Vi fi1r även tcknisb data om bevarade orgla r där Hilding Ca rl sson valt ut dc mest intressanta
och stiltypiska för Je enskild<1 orgelbygg<1 rn<1. Vi fi:ir
uppgifter om alb kyrkorglar som förfärdigats.
Dessutom får v i veta hur dessa var konstruerade.
Orgelbyggandet är främst förknippa t med Norsjö
socken. Den förste konstruktören var Olof Andersson Alarm (1818-1 892) fran Bjurtr~isk som började
bygga orglar under 1840-talet, eller senast 1850.
Hilding Carlsson porträtterar 12 orgelbyggare
Norsjöbygden och sex stycken i Skelleftebygden.
Hilding Carlsson har skrivit en värdefull bok om
orgelbyggeriet som vidgar kunsbpen i ämnet på ett
förtjiinstfullt sätt .

Historien om Mjödtjärn och Mjödtjärnberget
Sjöströrn, Birger, 2005. 120 s. Eget förlog

Om byarna som ligger längst söderut i Skclkftcå
kommun, cirka en mil väste r o m Bygds iljum. H istorien sträcker sig fra n anläggni ngen l R20 fra m
till nutid. I boken presenteras byarnas fa miljer på
ett generöst sätt, såväl bi ld som textmäss igt. Birger
Sjöström har tagi t med m ångJ. personliga episoder
där byarnas människor figurerar, vilket är tacksamt.
Flera personer fiir komma till tals och bmna minnesbilder. Mjödtjärn och Mjödtjärnberget ha r stiitt
obebodda under lång tid och här har naturen verkligen tagit tillbaka det mesta som människan så miidosamt odlat. Bo ken är gjord i offset nch har litet
format med mjuka pärmar. En bra modell för mindre
byar eller enskilda personer som har tänkt publicera
n:lgo t .
Ulf l.,nd:::rom

Båtfors, Brännan, Båtfors - tre byar i
Västerbotten
2006. 320 s. Eget förlog

Ryaboken handlar om tre hyar som ligger intill
Åbyälven. Det är en gedigen bok som behandlar område ts historia från forntiden och senare anläggandc av nybyggen fram till nutid med IFK Ålund och
teatergruppen Blåforsarna. Vi kan följa bya rnas fastigheter och boken är generöst illustrerad med ga mla
och nya foton, r~itt mangJ. i färg.
Boken behandlar en lå ng rad ämnen varav några
är: gam la namn i området, Äbyiilven, översvä mningar, företa g, föreningar, idrott, som är generöst behandlad, och profiler i byarna. Boken ~i r en gu ldgruvJ
för ortsbefolkning och personer som ha r sina anor i
området. Dessutom har utgivarna lyckats teckna sin
Jel av historien pa ett utmärkt sätt. Boken visar på
den livskraft som funnits och finns i omrader och är
en vik tig inspiration för de som id,lg bor i älvdalen.
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ARRANGEMANG
Lokalhistoriska dagar i Burträsk 29 september - 1 oktober 2006
Fredag 29/9 Församli ngsgå rden
l 8.00

Inledning och välkornslord

18.10

N6g1o b·nlö·nningor 1 Burhöskbygden · p rese"lo!ion ocr; tol kring ov /\nders Yugge1 t.
Vä sterbortens museum, Umeå

19.00

Burhösk socken Ivrahundra <ir ·ett somtal krirg t.llblivelse och utveckling mellon Ale<·
sonder Rodler och Nils liodblom

19.40

Kvällsfika "<ed rdlfölle att l'tta på utstöllningor och bokbord från bl.a. Folkrörelsearkivet,
Företog sarkivet, Burtrösk hembygdsförening, StudieförbJndet Vuxenskolan, Skellefteå
museum, SkeFo rn.IL

20 lO

Kyrkorökcnskoperno

·

on källa till förvåning l Några fynd presenterode ov Gundo

l undströro, By~jdetrö~,kliden

1930

2040

N är ky rkstaden bron"! Unik film från

20.55

Ett märkligt fynd! Presenrerat av Nils Linablom

2100

Avslutning

Lördag 30/9 Församlingsgården
lO 00

Historisk vondling i hernbygdsföreninge'1S regi. Sornli~g Försornlingsgåden
Även ''Sök Dina rötler t" Introduktion till skiktforskning med vög ledn:ng av handledeHo från
Ske lleftebygdens Slöktforskare på '' Navet", dvs. gornlo kornrnunolhvse'

11.30

LUnchserverng på församlingsgården

12.30

Glimto r från 3urtröskbygdens kolonisering Ulf Lundström

13.00

Människor och minnen Irör. Buri·öskbygoens skogsrrak!e•. Gösio Forsberg

13.30

Musikaliskt inslog: Pio \Ndmark, Burträsk

13.40

När Burtrösket skulle sänkas 5runo Lu--dströrn be :öliar om ett mångå rigt projeki

14 .00

Glimtar från soc~nens utbnt. j on·trik Grons·rörn, Åsträsk o rn en kornmonde bok

14 30

Eftermiddagsfika med tillfä lle oti bese utstä!hngor och bokbord

15.00

Meierskon Eleonara Unoströrn, presenterad o v Korl Burrnon

c~-,

19451Minnesbilder med Ulf Gotefors, UToeå

l J . .JV

Tredjedog jul

16.00

"Ur spår 1" Filrn från ett klassiskt skidlopp. Kornrnenior: Bruno Lunoströrn

16.30

;\vslutning

Söndag 1110 Kyrkan och l:'örsamlingsgärden
ll

00

"Träd in i dansen'' En sve~sk folkdonsmässo fromförd av Bu rträsk kyrkokör, Bygdsiljums
fokdonslog och .A.Ieksonder Radler

12.30

Kyrkkaffe. Alebaneler Rodler berötlor arn några ov socknens pröster från fyra örhundroden
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År 1910 varumärkesregistrerades Västerbottensost
eller "Akta Wästerbottens fetost, s.k Burträskost" som
det korrekta namnet angavs till på registreringshand lingarna. Akthelen skulle också bestyrkas:
"Säljes blott med detta patenterade brännmärke i
midten på hvaqe ost". Hade osten en stämpe l gjord
av detta brännjärn kunde kunderna vara säkra på
att det var äkla vara .

Hur det egentligen gick till den dör dogen i börjon av 1870tolel när meierskon Eleonora Lindström tadikalt förä ndrade
söl/el o// göra os/ vet ingen idog Vtssa hävdar att det vor
el/ miss/og, andra a// det handlade om avancerad produktutveckling. Hur det ön vor med den saken skopode hon
Västerbollensost vars smak mon minns om mon vågat prova
den ...
. Beanora Lindström förtiönar med röt/o o/t lyftas fram i
ramp/jusel
Per Olov Enq<.ist

En delikatess ser dagens lius
Eleonora Lindstr öms liv k unde kn appast ha börjat sämre. Den 26 augusti 1835 föddes hon i Lappvattnet. F.leonora lä rde aldrig känna sin mor. Christina Ulrika Norberg dog niirnligen när E1eonora bara
va r 1,5 år gammal.

I g rannby n till Lappvattnet, Sbrviken, fanns det
ett ba rnl öst par som inget hellre ville än att få ta
hand om ett ny liten rnän niska. Magdalena Cha rlo tta
"v1arkstr ö m haJ e passerat fyrtioårsgränsen o~.:h gett
upp hoppet om egna barn. Hon och maken Zachri s
Larsso n öppn ade upp sitt hem fö r fosterba rn et Eleon o ra nä r hon va r s ju i'\r g a mm a l.
En man som på senare år följt Eleono ra i spären
iir hembygdsfors bren Carl-A rthu r Burman frå n

Robertsfors. Bland an nat har Ca rl-A r thur hittat ett
gåvobrev som Eleonora fic k av Zachris La rsson. När
h a n dog 1854 fick hon ta emot en testa menterad
gåva på 500 riksd aler i riksg~ildmynt, vil ke t var en
a nsenlig summa pii J en ti den. Tack vare gåvan frii n
Zachris Larsson kunde Ekemora satsa p:i en riktig
utbildning . Ca rl-Arth ur har funnit behigg för att Eleonora under ett år, fö rmo dli ge n 1868, s tmler;-tJe vid
mejeriskol a n i Degeberg i Västergö tland. Läraren på
skobn hette Leonora Mortcnson. Hon hade tidiga re
utvecklat de båda populära ostarna Österängsost och
Degeber gost. Efter utbildn ingen återvä nde Eleo no ra
hem med nya spä nnan de ostrecept på ficka n. llon
bosatte sig då hos gästgiverska n M agd ale na FreJrika
M a rkström i Skarhcrget.
När Cammclhyns me jeri i Burrr;isk sta rt ades
18 6~, med Lundström i Svedj,ln som m jölk le verantö r nummer ett, uts ägs .Johanna Bäckström, från
N ordma ling, till den första mejers kan. Johanna tog
in El eono ra som piga .
När Johann<l Bäckström slutade 1872 fick Eleo no ra chans Jtt ta över rodret i Ga rnmeJbyns me jeri.
Detta var ett stort steg för hen ne både vad gäl lde statu s och lön.
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Lars Westerlund
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l Ostens Hus i Burträsk, invigt i

mors 2003, står Västerbottensost i
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Västerbottensost skapas
Myten berättar att Västerbottensost skapades en
dag när det var ovanl igt jäktigt i mejeriet. F.lconon1
Lindström arbl'tade ensam och fiå gang pa gang
avb ryta rörningen i ostkaret för att sköta andra sysslor. De upprepade värmningarna och rörningarna
förlängde processen rejält. l normala fall rog cfrerrörningen ci rka två timmar. Nu ha ndlade det om
betydligt hingre tid. När Elconora insåg sitt misstag
var hon övertygad om att osten förstörts. Men det
va r kärva tider och slä nga mat kunde man ju inte
göra. D ä r för lagrades osten, trots det a n norlund a
ystni ngsförloppet, som vanli~t. R esultatet beskrevs
som en ost som var stark, aromatisk och amper med
dragning mot det beska.
Västerbottensost var född!

Många myter
Fortfarande florerar i bygden en annan myt om
att anledningen till den långa rörningen var att Eleonora hade en enträgen kavaljer på besök. Förmodligen är det bara en skröna som byggde på att
mejerskorna var mycket attrakt iva på äktenskapsmarknaden. fast samtidigt som m iinnen sukt ade
efter dem fanns något skamligt och förbjudet i att
uppvakta en mejerska. Hon hade egen inkom st och
det kunde ju m isstän k as att mannen ville slippa ansvar för försörjningen. I dessa lutherska bygder, där
Carl Olof Rosenius, en av grundarna av Evangeliska
Fosterlandstiftelsen, EFS, v~ixte upp, var detta det
ynkligaste en man kunde göra. Därför slutade oftast
mejerskan sin tjänst om det blev tal om gifterm,11.
Eleonora förblev dock ogift.

endet som mejerska. Därför kan en kvali fice rad gissning på födelseåret vara 1872. Hur det ligger ti ll meJ
sanningen kornmer vi nog aldrig att f:i red a på, men
en god ost blev det i alb fall.

Erkännandet
Det hiirda arbetet i mejeriet, med vändande av
ostar i kall saltlake, d iir frostkänslan gick ige nom
hennes arrnar upp till nacken, tog med tiden ut sin
rätt och den 15 feb ru ari 1892 avled V;isrcrbottensost
skapare i lunginflarnmntion, 56 år gammal. Då h ade
hon varit sjuklig under ett par är. N;ir hon dog bodde
hon hos bondefamiljen Lundströms i Svedjan. l ytterliga re en myt om ~kapamict av Västerhottensost va r
det i Lundströms kök som Elcon01·a genomförde dc
första experimenten med Västerhottcnsost.
Elconora Lindströ m fick bara uppleva försmaken
av den succe som Viisterbottensost skulle göra bland
ostgourmeterna i Stockholrn ett par å r senare. Vid
Allmänna Svensk<! Utställningen 1899 fick V;isterbotrcnsost ett hederspris, i form av en silverpokal,
för si n fina kvalitet och 1911 brändes kronmärket in
i va rj e godkänd ost som la~rats i minst å tta månader.
Eleonora Lindströms arv fö rs vidare på m <'i nga
olika sätt i Västerbottensost hembygeL Grunden i
traditionshä rand ct ~ir naturlir;tvis att man vid Burträsk mejeri fortfnrande tillverkar Västerbottcnsost.
Utdr:Jg ur boken E'-. SMAK AV VÄSTERBOTTEN
av lor~ \:Vesterlund

En anna n, mindre spektakulär, syn på hur Västerbottensost kom ti ll var att det helt enkelt handlade
om avancerad produktutveckling. Anledn ingen till
den förändrndc produktionsmetoden var att Eleonora Lindström vi lle sbpn en ost som kunde bgras
längre i uppköparnas lokaler. Osten hade näml igen
en tendens att jäsa . Eleonora skulle därför medvetet
ha förändrat receptet på grynpipig Vistgötaost genom at t höja skällningstemperaturen och förlänga
efterrörningen.
Var det månne så att myten om misstaget vu
~r~
dåtiden s man schauvinistiska sätt att nedvärdern en
"si mpel " mejerskas insats. förmodligen skapades
Västerho ttensost st ra x efter att Elconora fick fö rtro -
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Folke Willig

SKELLEFTEÄLVSFLOTTARENS MINNEN OCH FRAMTID
Nu Skcllcftcälvsflottaren flottat sitt sista timmer, hans framtid är rnörk, han
förnimmer.

sa Jet

Han gungat fram genom fors:.u och fall, nu helt plötsligt hans arbete upphöra skall.
Han bröt och b~inde, ibland svårt att hålla orken, hans händer hårt spändes kring
batbkeforken.
Och forsen den brusa, sen hördes basen som röt, "Se upp nu gubbar nu går våran
bröt".

I båten han hoppar så gLm, i jublet av kamraternas skratt.
När bröten den går Jet dtindrar och smäller, och tjock invid båten av timmer det
J r ä Ile r.
När kvällen kornmer och Jagen är slut, mot stranden han ror för att vila ut.
Under båtens botten han vila får, och vänta att timmarna går.
Vid elden bredvid han reder sin mat, han äter ur pannan det finns inga

fc1t.

N~ir morgonen kommer och dimman ligger tjock över vattnet, h an känner sig frysen

oc h matt, det hjälper intet, han måste vara ka rl fö r sin hatt.
Nu förnimmer han sin strävan och slit, vid älven ej mera skall hö ras en flottares hit.
N u känner sig flotta ren pä ska m. Ty fram efter vägarna nu mera timret rusar fram,
med buller, diesellukt och Jamm.
Nu han drömmer om tider som gått, om slitet och vad han har fått.
Han minns flickan han ~ilskat, som ej blev hans fru, o m henne det händer att han
drömmer ännu.
Han minns flottarbalen på Svansclcpavcljongen, han minns sommarnatten och fågel så ngen.
Hur uti skogen han går och han tar sig en tår (ur medhavda pluntan)
Sen svänger han om uti polkan går.
Dagen efter han sitter sömnig i stäven, och gnolar lätt på Kall e Ceven.
Och kaffe han dricker från kosan, sen tar han en snus ifrån dosan.
Och törsten han släcker från älvens klara vatten, till d etta han använder den hopvikta
hatten.
Han minns elden på stranden, röken som steg mot himlaranden.
Han minns tJotten på träsket, han minns doften av fläsket.
Han minns doften av svett och av läder.
De minnen som finns kvar från älvarnas vatten ~ir blott hans tankar och flottarehattcn.
Gamrna l han varden så och hans bröder, de kan ej som un~domcn fly tta mot söder.
På ålderdomshemmet dc honom vänta får, d~i r ska ll han troligen tillhringa sina sista år.
Ba~orcetore Folke Wtllig, Kusfors (1903 · 19861
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Jonas södermark

På en korta från 1600 talet finns en stig inritad från Åbyn,
norra delen av Burträsket och vidare mat Renbergsvattnet.
Den fördvägen Jorde ho använts sedan fång tid tillbaka.
Gustav Vasa ökade kroven på bönderna alf hålla kyrkst1
gor öppna Man måste exempelvis logga kavelbroar över
myrarna.

En tur fdn Jiir jag började till fyrriksröset bli r en
perfekt kvällspicknick på sommaren el ler en uppiggande morgontur med skidor på vintern. Efter att jag
börjat åka igen dröjer det inte länge innan jag kommer till Renbcrgsvattnct. Här ska man akta sig sa
att man inte tappar bort stigen då man kommer till
fotbollsplanen. Från Renbergsvattnet til l niista rastplats tar det för mig 80 minuter att åka . D ~ir äter jag
lunch. Klockan är 11 .40 dä jag åker därifrån.

1

1781 stod den försto körvägen klar mellan Burtrösk socken
och kyrkpfolsen i Skellefteå

Till minne ov vägbygget resfes en sten på sockengrönsen
Den står fortforonde kvar intill vägen mellan Rogvofdströsk
och Renbelgsvo/tnel Vägen kolfas nu Sockenvägen och hor
flera avfarter till Kyrkstigen.
Nu ör Kyrkstigen å/er forbor för vandrare, cyklisler och vinlertid för skidåkore Från Åbyn går den fyra mil långa leden
i skogsterräng och från Rogvofdströsk Följer stigen gamla
slingriga vägar mot Skelfefteå

KYRKSTIGEN - EN VANDRING l HISTORIEN
Det h~ir är en reseberiittelse som handlar om hur
jag, Jonas Södermark, tar mig fram på skidor längs
Kyrkstigen som går mellan Burtriisk och Skellefteå.
Här kan ni läsa om hur Jet gick för mil!: och hur lång
tid der tog.

På skidor i fädernes spår
Kyrkstigen är främst en sommarled och att åka
den på skidor innebä r en viss skillnad eftersom man
måste spåra. Det är nämligen förbjudet att åka skoter på den .
Klockan 06.00 stiger jag upp, gör mig i ordning
och åker sedan bil till Jen plats <.hr Kyrkstigen korsar
Sockenvägen mot Renbergsvattnet . .Jag börjar min
färd där klockan 08.00. Det känns spännande då jag
börjar plu msa framåt i snön längs stigen. ~1arken
framför mig är orörd och skogen är tyst. Solen är
p<'i väg upp. Stigen känns igen på marken därför att
den bildar en sänka i sn<.in. Det finns också hänvisningsstolpar utsatta med järnna mellanrum so m
hjälper en att hålla reda på stigen. Efter tio minuters åkning kommer jag till en kavelbro som ii r fornminnesförklarad. Solen har nu gatt upp. Det är varmt
och jag börjar bli hungrig. L im pligt nog sa kommer
jag till ett vindskydd efter ytterligare 40 minuters
äk ning. Rastplatsen kallas för "fyrriksröset" etf'Jisom att fyra byagränser möts hä r. Jag sta nnar till en
st und för att drick a lite varten och ä ta lite choklad.

30 minuters färd från lunchplatsen stöter jag på
en kryplaJa. T den kan ma n överna~ta om man så önskar. På somrnaren erbjuder naturen vid krypladan
en vJcker solnedgång och trandJns.
Efter att jag åkt förbi krypladan så blir det en fiird
p<'\ SO minuter innan jag kommer ti ll RagvJldsträsk.
Här tar jag en timmes paus då jag fikar och pratar
med min mormor och morfar. Jag fortsiitter sedan
uppför Hällberget som har den enda stora uppförsbacken under färden och kommer kort därefter ti ll
ytterliga re ett vindskydd. När jag tagit mig ner från
H iillberget aker jag snart över en stenvalvsbro samtidigt som solen börjar g<'i ner. Klockan är nu 15.00.
Scdan tar det mig 40 minuter in nan jag når GärdsmarksträskeL Jag vä ljer att åka över sjön istä llet för
runt den, och ti ll sist når jag landsvägen. Kyrkstigcn
följer sedan vägen från Gärdsmark til l Skellefteå.
Klockan är 16.00 då jag börjar åka den striickan så
jag får göra det i mörker och det tar mig två timmar.
Sträckan frän där jag hörjJde till Gä rdsmark re ko mmenderar jag starkt. Den erbj ud er vacker natur och
en behaglig frihetskänsla.
Skildrat av _lonos Söd errnork i: Kyrkstigen ?å skicor.
Fokio ur fold ern Kyrkstiger. utgiven ov Skellefteå rnuseurn
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Smakprov...
från Gunnor Enqv1sts kommonde bok med talessatt från bygden
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