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Ljusvattnet - en by rik på paradoxer!
Det årliga arrangemanget Lokalhistoriska Dagar har alltså efter mer än trettio år äntligen nått
Ljusvattnet. Det var på tiden ! De senaste fem åren har Medle, Drängsmark, Lövånger, Skellefteå stadsförsamling samt ifjol Sävenäs stått i centrum under en intensiv och välbesökt septemberhelg.
Ljusvattnet är en by – och en bygd - rik på paradoxer. Låt oss ta några exempel :
¤ Ljusvattnet är en av kustlandets öppnaste och fagraste jordbruksbygder - som samtidigt direkt
gränsar mot inlandets milsvida skogsmarker.
¤ Ljusvattnet är och har alltid varit en utpräglad jordbruksbygd - som samtidigt fostrat några av
Skelleftebygdens främsta ”industrialister”; alltså Lindmarkarna med Alvar i spetsen.
¤ Ljusvattnet har varit ”en from bygd” som bevarat byabönen längre än andra - och samtidigt
en självskriven centralpunkt för spelmännen i ”det västerbottniska durbältet”.
¤ Ljusvattnet har fostrat en av Skelleftebygdens mest framstående lokalhistoriker och traditionsbärare, nämligen Josef Nyström alias Don José - och samtidigt dröjde det ända till år 2011 innan
den förnämliga byaboken var på plats. En stor del av texterna i detta nummer av Skelleftebygden
är - i något redigerad form - hämtade från denna bok. Bilderna kommer i huvudsak från Josef
Nyströms unika bildsamling som rymmer mer än tre tusen foton från livet i byn mellan 1920 och
1980.
Må många Skelleftebor från andra delar av kommunen passa på tillfället att lära känna
Ljusvattnet!
Rolf Granstrand
Ordf. SKEFO
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

In Memoriam : Göran Wahlberg (1923-2015)
Under året har en av Skelleftebygdens mest hängivna lokalhistoriker gått bort; Göran Wahlberg.
Han har varit synnerligen aktiv i alla våra kulturhistoriska föreningar, såväl Fornminnesföreningen och Släktforskarna som Skellefteå Hembygdsförening och SKEFO. Hjärtat fanns i hembyn
Gummark, men han har utifrån egna erfarenheter dokumenterat så skilda ämnen som flottningen
i älven, elektrifieringen av bygden, 1809 års krig samt livet i Bonnstan och Kyrkstigen. Han var
en författarna till den synnerligen värdefulla ”Sevärt kring Hälsans stig”, som nu finns i nyutgåva.
Han var en stor folkbildare, som ledde lokalhistoriska studiecirklar ända upp i nittioårsåldern.
Han fick 2012 Ernst Westerlunds pris för ”förtjänstfull lokalhistorisk gärning”.
RG
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Ortnamn kring Ljusvattnet
AV FIL DR. ULF LUNDSTRÖM - SKELLEFTEÅ MUSEUM
I denna artikel presenteras ett antal mindre byar runt Ljusvattnet som tidigare varit nybyggen. De har
grundats på mark som tidigare utnyttjats av bönder i Ljusvattnet. Namntolkningarna är hämtade från min
avhandling ”Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommun”, som
lades fram vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet den 12 juni i år. Namnartiklarna är något förkortade och äldre skriftliga belägg liksom uttalsuppgifter har utelämnats. Dessutom saknas namn
på bydelar, gårdar och fäbodar i Ljusvattnet.
Ljusvattnet. Byn har 7 bönder 1539, 10 1543–1660,
12 1711–1750, 25 1825 och 36 1883. Åren 1547 och
1556 redovisas 399 öresland.
Efterleden är vatten n. ’sjö’. Förleden innehåller adjektivet ljus som syftar på sjöns vatten. Dess klara
vatten är en följd av att sjön ligger vid ett långsträckt
stråk av sandhedar, vilka sträcker sig från fjälltrakterna ända ner till kusten av Bottenviken vid Ånäset.
Även Ljusvattnet vid Bureå ligger vid ett stråk av
sandhedar och rullstensåsar.
Bjurbäck. Bonden Mats Johansson i Ljusvattnet fick
frihetsbrev för Bjurbäck som kronotorp 20/8 1828.
Bjurbäck blev nybygge enligt resolution 4/10 1832.
Tomt och bostad utsynades ca 150 m nordväst om
Ljusvattnets byarå. Tomten ligger vid en fäbodvall
som ägdes av bönder i Ljusvattnet. Åkern utsynades
mellan bäckarna Bjurbäcken (1753 Biur bäcken LSA
Z3 141:1) och Lillbäcken.
Namnet Bjurbäck begärdes vid synen, troligen av
nybyggaren, och är sekundärt till bäcknamnet Bjurbäcken. Efterleden är bäck och i förleden ingår en
motsvarighet till fsv. biur m. ’bäver’.
Björknäs. Björknäs beviljades 13/11 1829 för nybyggaren Mats Johansson i Nya Risliden. Nybygget låg på kronoallmänningen mellan Bureälven och
Blåbergsmyran samt mellan Källhedens krononybygge och Sittuträsk. Tomt och bostad utsynades söder om Larsdalen. Platsen för gårdsplatsen och åkern
var beväxt med björkskog och namnet gavs i länsstyrelsens resolution.
Namnet är en nybildning. Efterled i namnet är näs n.
som inte har någon klar referent i terrängen, men här
möjligen kan ha en betydelse ’framskjutande höjdparti, förberg, bergudde’. Denna betydelse är belagd
på danskt och norskt område (Lindén 1967:91 f.). En
likhet mellan ett näs som sticker ut i en sjö och en
bergsformation som sticker ut på land torde väl emellertid mer generellt kunna aktualiseras av språkbru-
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kare, och då ligger ju elementet näs nära till hands.
Denna senare betydelse skulle sakligt passa bra in på
förhållandena på platsen. Bestämningsleden innehåller björk f. som beskriver växligheten på platsen.
Blåbergsliden Lilla. Abraham Andersson lät 1788
utsyna ett nybygge vid Lillblåbergsträsket som låg ¼
mil från Blåbergsliden. Nybygget fick tillstånd enligt
länsstyrelsens resolution 17/12 1788.
Efterleden är lid f. ’sluttning i skog’ och förleden är
blåberg. Leden blå går tillbaka på blå träsk (belagt
1570 i fiskeregistret) som är ett äldre namn på Stora
och Lilla Blåbergsträsket där blå har den äldre betydelsen ’blåsvart, mörk’ med syftning på vattnets
färg. Ett bergsnamn Blåberget efter sjön kan antas
ha bildats – en ellips av ett *Blåträskberget – och senare har sjön fått ett nytt namn, Blåbergsträsket. Att
inte det ursprungliga namnet Blåträsket behölls på
sjön utan man istället kom att använda det sekundära
Blåbergsträsket beror antagligen på att detta namn
så nära anknyter till namnet på det välkända berget,
känt i en större namnbrukarkrets då det är högt (373
m) och syns på långt avstånd. Till Blåbergsliden lades sedan den särskiljande leden Lilla när nybygget
grundades. Stor- och Lill-Blåbergsträsket tillhör de
sjöar i Skellefteå kommun som har mycket höga humushalter, vilket kan bero på myrar i närheten. Detta
ger sjöarna en mörk färg (Bo-Göran Persson e-brev
2014-08-13).
Blåbergsträsket Stora. Avskedade soldaten Johan
Olofsson Gös fick tillstånd till nybygget 1736. Tidigare hade bönderna Anders Håkansson och Erik
Persson i Ljusvattnet haft fäbodar på platsen. För
namnet, se Blåbergsliden Lilla. I sen tid har den särskiljande leden Stora lagts till namnet för att skilja
det från Lilla Blåbergsliden.
Brattfors. Olof Andersson i Brännkälen fick tillstånd
till nybygget enligt länsstyrelsens resolution 23/11
1832. Bostaden utsynades på en stenbunden backe
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på södra sidan av Bureälven. Namnet Brattfors föreslogs vid utsyningen, troligen av nybyggaren.
Namnet är troligen sekundärt till ett naturnamn. Efterled är fors m., förled adjektivet bratt ’brant, lutande’. Intill bebyggelsen i Brattfors finns idag forsen
Brattforsen i Bureälven; detta namn är inte belagt
före nybyggets bildande. Det kan dock troligen ha
funnits som naturnamn. I Brattforsen har funnits både
kvarn, sågverk och kraftstation (Hellder 1976:52 f.).
Vattenfallet har beskrivits som ”präktigt” (NV 195212-06) och ansågs vara brant.
Brännby. Nybyggaren Olof Abrahamsson i Blåbergsliden fick tillstånd till nybygget 9/11 1829.
Tomt och bostad utsynades på den s.k. Fäbobrännan
som låg 3/8 mil från Rislidens nybygge.
Efterleden är by m. ’by’ medan förleden anknyter till
namnet Fäbobrännan. På platsen har sannolikt bönderna i Ljusvattnet från början haft en svedja och sedan åkrar och ängar, vilka brukats när de vistades vid
fäbodarna. Platsen ligger 13 km från Ljusvattnet.
Brännkälen. Johan Petter Olofsson från Järvtjärn
fick tillstånd att anlägga ett nybygge på platsen enligt resolution 1/11 1827. Vid gårdsplatsen fanns
flack mark som var beväxt med björk- och granskog,
men närmast Bureälven var det höglänt mark som
passade till åker. Namnet skrivs enligt Lantmäteristyrelsens beslut 13/11 1958 Brännkälen.
Namnet bildades sannolikt vid utsyningen och beskriver platsens utseende. Efterled är käl m. ’låg
höjd’, förled bränna f. ’svedja, avbränd skogstrakt’
eller bränne n. ’plats där det har brunnit av våda’.
Brännvattnet. Byn tillhörde Ljusvattnet ända fram
till 1801 då gården blev egen by. Gården är belagd
första gången 1655 i kyrkoräkenskaperna för Burträsk församling men kan ha funnits redan under
1500-talet. Avståndet till Ljusvattnet är en mil. Efterleden är vatten n. ’sjö’ och förleden av allt att döma
bränna f. ’svedja, avbränd skogstrakt’, då platsen
tidigt har bosättning och dessförinnan kan ha varit
fäbod.
Brönstjärn. Enligt resolution 14/5 1783 beviljades
soldaten Anders Olofsson Harr från Ljusvattnet tillstånd att ta upp krononybygget som i tillståndet kal�lades för Brunstjärn. Brönstjärn är ett gammalt naturnamn som 1706 skrevs Bråns tiärn (LSA Z3 141:1)
och 1753 Bråns Tiärn (LSA Z24 1:2). Bonden Anders
Nilsson i Ljusvattnet anlade fäbodar i Brånstjärn i
samband med storskiftet 1766 (LSA Z3 141:2). Vid

SKELLEFTEBYGDEN 2/2015

samma förrättning kallas platsen även för Brönstjärn.
Efterleden är tjärne m. ’liten (skogs)sjö’. Förleden
innehåller en genitivform av det dialektala namnelementet brön n. ’höjd’. Sannolikt har Brönstjärnsberget intill sjön kallats för *Brönet, då berget utseendemässigt mycket påminner om andra lokaler som
innehåller elementet brön.
Burliden. Samuel Hindricksson i Bodbyn lät 23/9
1783 utsyna lägenheter till ett nybygge vid Burliden
intill Bureälven. Enligt resolution 23/9 1784 beviljades bondsonen Olof Andersson från Ljusvattnet tillstånd att ta upp ett krononybygge på platsen. Johan
Nilsson i Ljusvattnet fick 1806 tillstånd till Burliden
2. Nybygget saknade ängar och därför begärde han
och fick tillstånd 1816 att få sammanlägga nybygget med Stenbäcken 2 som hade ängar, men saknade
åker.
Namnet är sekundärt till ett naturnamn som 1706
skrivs Buur lida (LSA Z3 141:1) och 1753 Burlida
(LSA Z3 141:1). Efterleden i detta är lid f. ’sluttning i
skog’ och förleden *Bura, Bureälvens äldre namn.
Degerlund. Fredrik Stenlund i Blåbergsliden sökte
redan 1845 om att få ta upp ett nybygge men överförde rätten 1847 på nybyggaren Olof Olofsson i
Brännby. Olof Olofsson fick tillståndet i resolution
15/11 1854. Nybygget utsynades norr om Lilla Blåbergsliden.
Efterleden är lund m. ’ett fristående eller omgivet av
högväxt skog, tjockt skogsbestånd av barr- eller lövträd, tätare och mer högväxt än snår’ och kan syfta
på det inslag av björkskog i granskogen som nämns
vid utsyningen. Bestämningsleden är en motsvarighet till fsv. digher ’stor’.
Degernäs. Jon Jonsson i Brännvattnet och Maria Johansdotter i Riskläppen fick länsstyrelsens tillstånd
4/12 1829 för ett kronotorp på kronoallmänningen
mellan Risåkläppen och Lillblåbergsliden. Gårdsplatsen utsynades på en hög kulle på den s.k. Högliden.
Nybyggesnamnet nämns vid synen och gavs troligen av nybyggarna. Det synes vara en ellips av ett
äldre naturnamn *Degermyrnäs. Efterled i detta är
näs n. ’landutsprång i sjö och sjöliknande vattenparti, sjönäs’ (Lindén 1967:93 ff.) och kan syfta på ett
stort näs vid Risån och sjön Brännvattnet, som låg
intill några ängar som nybygget tilldelades. Förled i
*Degermyrnäs är namnet Degermyran, belagt redan
1706; dess bestämningsled är en motsvarighet till
fsv. digher ’stor’.
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Hägglunda. Ett skattläggningsinstrument för nybygget upprättades 1863. Då hade Erik Gustaf Lindström
i Häggnäs börjat upparbeta nybygget. Vid detta tillfälle föreslogs namnet Hägglunda.
Sannolikt är namnet en nybildning, vars förled finns
i ett namn i närheten, nämligen Häggnäs, se för detta nedan. Efterleden är lund m. som i dialekten har
betydelsen ’ett fristående eller omgivet av högväxt
skog, tjockt skogsbestånd av barr- eller lövträd, tätare och mer högväxt än snår’. Formen lunda kan vara
upptagen efter ortnamn på lunda i södra och mellersta Sverige. Förleden i Hägglunda anknyter som
sagt till nybygget Häggnäs, varifrån nybyggaren för
övrigt kom.

Lindblom (1999:60 f.) tolkar önamnet i anslutning
till klunt’ kal klippformation’.

Häggnäs. Nybyggaren Erik Stålbröst i Lillblåbergsliden fick länsstyrelsens tillstånd till nybygget 9/11
1829. Nybygget anlades på kronoallmänningen eller
Liden mellan Råktjernberget och Kniptjärn. Tomt
och bostad utsynades på en hög kulle som vette mot
söder. Namnet Häggnäs gavs vid synen, troligen av
nybyggaren.
Namnet bildades vid synen, och i efterleden ingår
näs n. som här har betydelsen ’landområde mellan
två sammanflytande eller nära varandra i ett större
utmynnande vattendrag, åvinkels- eller åmellannäs’
(Lindén 1967:99 ff.). Förled är trädbenämningen
hägg m. Vid gårdsplatsen bildas ett näs av två bäckar
som rinner ut i Risån, varav den ena heter Rocktjärnbäcken.

Nilsmyrliden. Ett skattläggningsinstrument upprättades för det tilltänkta nybygget Nilsmyrliden 1863
och då hade Nils Petter Olofsson i Degernäs redan
börjat odla upp marken. Frihetsbrev meddelades
30/5 1868.
Namnet bildas vid synen. Möjligen skall det tolkas
som sammansättning av mansnamnet Nils och ett naturnamn *Myrliden, vilket ortnamn dock inte kunnat
styrkas. Om man överhuvudtaget kan räkna med att
ett *Nilsmyran etablerats redan innan nybygget anlagts och att detta utgör nybyggesnamnets förled, är
mer osäkert.

Klinten. Nybygget fick sitt frihetsbrev 8/10 1805
och ägare var Johan och Samuel Zackrisson i Ljusvattnet. En syn hade hållits 25/9 samma år. Bostaden
stod 1816 på Kluntliden.
Namnet innehåller klint m. ’markerad höjd’ (Widmark 1963:74), ’ett litet men högt och brandt berg’
(Stenberg 1966:64). En betydelsemässig relation
tycks finnas mellan det äldre naturnamnet Kluntliden och nybyggesnamnet Klinten. Kluntliden/Klinten ligger på en sluttning av Kluntberget som ligger
inom byn Ljusvattnets område. En bäck i området
heter Kluntbäcken. I svenska dialekter i Finland finns
klunt bl.a. i socknarna Munsala och Oravais i Österbotten i betydelsen ’klimp, klump, kluns’ (OFSF
3:358). Elementet ingår i namnet Klunten ek 22J 5i i
byn Kalvträsk, Burträsk. Andra namn som kan innehålla klunt finns i Norrbotten (Nederluleå, Norrfjärden, Piteå). I Lule skärgård finns sålunda önamnet
Kluntarna som betecknar en ö som tidigare bestod
av flera omflutna höga, runda bergknallar. Else Britt
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Ljusheden. Anders Olofsson Krigsbuss ansökte
först om att få ta upp ett nybygge på platsen och en
syn hölls 16/9 1805. Krigsbuss överlät rätten till Anders Persson som fick länsstyrelsens immission 5/12
1805.
Efterleden är hed f. ’jämn sandig mark där det växer tallskog’. Förleden ansluter snarast till förleden i
bynamnet Ljusvattnet. På kartan över nybygget från
1818 finns naturnamnet Ljusheden, där marken beskrivs som ”afbränd och steril”. Namnet har innebörden ’heden vid byn Ljusvattnet’. Ljusheden ligger
intill byn Ljusvattnet.

Risliden Nya. Bonden Lars Nilsson i Ljusvattnet lät
utsyna nybygget 13/8 1799. Nybygget låg vid Risliden på kronoallmänningen väster om Ljusvattnet.
Efterleden är lid f. ’sluttning i skog’ och förleden ris
n. ’snårig skogstrakt’. Dessutom finns den särskiljande leden Nya som sannolikt kommer från ett namnförslag Nyliden från nybyggaren, vilket avslogs. Leden kan ha haft som funktion att skilja detta nybygge
från nybygget Risliden i Norsjö socken, en by som
haft kontakter ner mot Burträsks socken och en by
som tidigare delvis låg inom Burträsk. Nya Risliden
ligger på en sluttning av Stor-Blåbergsliden.
Risliden Västra. Nybygget fick sitt tillstånd enligt
länsstyrelsens resolution 30/5 1868. Men nybygget
var bebyggt av Johan Matsson Lindgren redan 1863
då ett skattläggningsinstrument upprättades. I handlingen angavs namnet såsom Westra Risliden.
Efterled är lid f. ’sluttning i skog’, förled ris n. ’snårig skogstrakt’. Till namnet har lagts det särskiljande
Västra för att skilja bebyggelsen från Nya Risliden.
Byn ligger på en sluttning av Stor-Blåbergsliden.
Risåkläppen. Bonden Jon Olofsson i Brännvattnet
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fick tillstånd till nybygget enligt länsstyrelsens resolution 29/8 1800. I skattläggningskartan från 1806
kallades nybygget för Riskläppen och på nybygget
fanns Riskläppbäcken och Riskläppmyran.
Namnet Risåkläppen är troligen sekundärt till ett icke
belagt naturnamn *Risåkläppen. Förledled i detta är
ånamnet Risån. Ån rinner 1,5 km från gårdsplatsen
och tangerar byn Risåkläppens marker. Efterleden
är kläpp m. ’bergstopp, kulle, bergknös’ (Lindgren
1940:76), ’mindre, vanligen stenig kulle, obetydlig
förhöjning’ (ÖNON 7B s. 192).
Sittuträsk. Ett skattläggningsinstrument för nybygget upprättades 1862 och avvittringsutslag kom
30/5 1868. År 1870 fanns här Jonas Brännström som
nybyggare men 1883 ägde tre bönder i Ljusvattnet
marken. Området för Sittuträsk låg inom byn Ljusvattnet fram till avvittringen på 1780-talet. Gårdsplatsen utsynades inte vid sjön Sittuträsket utan vid
Trollsbäcken och byn Ljusvattnet behöll sina ängar
och fäbodar vid sjön.
Efterleden är träsk n. ’(större) sjö’. Förleden kan
innehålla det samiska ordet sihtage ’en mindre sorts
abborre som var lämplig att röka på hyllan i kåtan’
(Olavi Korhonen e-brev 2012-03-01, 2015-05-01).
Detta element finns även i två sjönamn i södra Lappland, Siht-jáure och Sittjaure, som anförs av Björn

Collinder (1964:192).
Storträskliden. Ett skattläggningsinstrument upprättades 1862 och vid den tidpunkten höll inhysesmannen Salomon Olofsson i Degerlund på att upparbeta nybygget Storträskliden. Frihetsbrev utfärdades
30/5 1868.
Efterleden är lid f. ’sluttning i skog’ och förleden en
förledsellips av sjönamnet Stor-Blåbergsträsket som
betecknar sjön vilken ligger 700 meter från gården.
Svensträsk. Bonden Johan Andersson i Åbyn
fick 31/1 1788 tillstånd till nybygget som låg vid
Svensträsket en halv mil söder om Ljusvattnet. Före
avvittringen 1786 låg marken inom byn Ljusvattnet.
Namnet är sekundärt till sjönamnet Svensträsk,
som skrivs Swänsträske 1664 (LSA Z24 1:1) och
Swensträsket 1766 (LSA Z3 141:2). Efterled i detta är träsk n. ’(större) sjö’, förled en genitivform av
mansnamnet Sven. Namnet kan ha givits efter bonden Sven Ersson som ägde ett hemman i Ljusvattnet
från 1629. Någon annan bonde i byn med namnet
Sven kan inte beläggas under perioden 1539–1664.
ULF LUNDSTRÖM

Kartskiss av Nils Lundmark
SKELLEFTEBYGDEN 2/2015
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Josef Nyström – bonde, musiker, hembyg
En av Ljusvattnets och Burträskbygdens mest kända profiler, som blev uppmärksammad i hela Skelleftebygden genom sitt nästan sextioåriga uppdrag som lokalredaktör
för Norra Västerbotten under signaturen Don José.
Josef föddes den 25 oktober 1902 som barn
till Andreas Nyström och Vilhelmina Lundberg på gården Ljusvattnet 22:1, ”mitt-ibyn”. Hans far var känd som ”storskrivaren”, eftersom han fick uppdrag skriva
kontrakt, testamenten och bouppteckningar
samt också anlitades att skriva protokoll vid
auktioner och byastämmor. Och Josef gick
i faderns fotspår inte bara som bonde - elfte
generationen på gården ! - utan också
som ”storskrivare” …. Förutom tusentals
artiklar, notiser, minnesrunor och annonser

i NV, så förde han även dagbok under mer
än sjuttio år.
Bonde med tio barn
Josef gifte sig 1929 med Valborg Brännström och övertog samma år hemgården.
De fick tillsammans tio barn, som alla bosatt
sig i Norr- och Västerbotten. En ny, större
lagård bygdes 1945, den första i byn med
s.k. foderhiss. Josef var även en ivrig nyodlare, bl.a. ett större skifte på 10 hektar vid
Burälven i Järvtjärn.

Rast under slåttern på Nyströms skifte, tidigt 30-tal. Fr. v. Josef och Valborg Nyström, Betty Johansson-Westling, Tore Nyström
samt Kristina och Andreas Nyström (1873-1955), Josefs far. I bakgrunden norra byn.
8
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gdsforskare, fotograf och lokalredaktör...
Ett annat stort intresse var musiken; han fick
rycka in som orgelspelare under byabönen redan vid tretton års ålder. Och sen kom han att
tjänstgöra som organist i bönhuset, sedermera
kapellet, under mer än femtio år. Annars var
hans instrument klarinetten; det sägs att han
spelat på mer än 300 bröllop ! Under trettiotalet bildades dansorkestern Da Capo med Josef
på klarinett. Han ingick även i Milles orkester
och var på femtiotalet med och grundade Burträsk spelmanslag.

Vid orgeln...
...och här omgiven av Viktor och
Herman Burman på spelstolen
vid Grytlocket.

Hembygdsforskare av rang
När Josef mot slutet av tjugotalet började skriva regelbundet i Norran, så var den några
år äldre Ernst Westerlund tidningens redaktionssekreterare och drivande kraft. Och dessa
båda yngre män fann varandra i ett gemensamt intresse, hembygdens historia, som kom att
prägla bägges liv. Westerlund fann alltid utrymme
för Josef Nyströms väldokumenterade artiklar under vinjett ”Don José berättar”. Och under dessa
årtionden tog han sammanlagt mer än tre tusen foton, de flesta av stort kulturhistoriskt intresse.
Och när Ernst 1950 lämnade Norran och blev den
förste intendenten för Skellefteå Museum, så fortsatte samarbetet om än i andra former, t.ex. med
dokumentation och intervjuer. Josef Nyströms samlade material har varit en fantastisk skatt för Ljusvattnet, när man nu på 2000-talet tog sig an uppgiften att sammanställa en byabok.
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Spelmansbyn – i ”Spel-Viktors” efte
Ingen by i Skelleftebygden har större berättigande till denna hederstitel än Ljusvattnet.
I synnerhet som traditionen levt vidare från generation till generation.
Startpunkten är måhända ”Spel-Viktor”, dvs. Karl
Viktor Burman (1872-1946). Han växte upp i en liten stuga i Brännby och var något av ett musikaliskt
underbarn, som spelade på bröllop redan vid nio
års ålder. Och vid tretton spelade han på sex bröllop i sträck utan att åka hem. Hans rykte gick vida
omkring. Under ungdomsåren arbetade Viktor som
rallare i Norrbotten men alltid med fiolen nära till
hands. Efter sitt giftermål 1903 med Hulda Nygren
från Kläppboda i Norsjö, så flyttade Viktor med fru
och barn hem till Ljusvattnet för att bli bonde. Men
redan efter några år sålde Viktor gården och återvände med familjen till Norrbotten, där han sen kom att
bo och spela fram till sin död.
Dock gjorde han återbesök till Ljusvattnet, som t.ex.
i oktober 1929 då han spelade bröllopsmusik i två dagar. Eller som det beskrivs i byaboken : ”Ungdomskamraterna dansade på detta bröllop kadrilj för för-

sta gången efter ungefär 25 år och de unga spetsade
öronen. Den då 57-årige spelmannen fröjdades och
fullkommligt gick upp i sitt spel, så att han glömde
tid och rum medan svetten rann och ögonen tindrade.
Han skulle strax resa tillbaka men hembygd och vänner höll honom kvar i två månader. Varje dag spelade
han på sin fiol. Det var en glänsande turné och en fest
för hans beundrare.”
I generationen född kring sekelskiftet var bröderna
Viktor och Herman Burman samt Josef Nyström de
mest bemärkta spelmännen, för att snart följas av
Johan Widmark, Manfred Arnkvist, J W Johansson
samt Oskar och Gertrud Holmgren. Och med de senare är vi framme vid den välkända gruppen ”Ljusvassara”, som är en viktig del av de senare årtiondenas intresse för folkmusik. Och de kom att följas
av bl.a. ”Nya Ljusvassara” 1988-94, Mats Holmgren
och Harpjäntorna.

Den första dansbanan byggdes 1912 av dansintresserade ungdomar. Den byggdes på byns samfällda mark
söder om byn. Platsen kallades för ”grytlocket”, kanske för att akustiken var så bra att ett par fioler gott och
väl räckte som musik. Banan byggdes sexkantig med en rymlig spelstol för musiken samt sittplatser och räcke
runt om. Invigningen skedde på midsommarafton och sen var det ”bal” var fjortonde dag under sommaren.

Bilden från invigningen 1912. Övre raden fr.v. Viktor Burman, Herman Burman, Amalia Lindström, Ante
Burman, Signe Vidmark, Amanda Lindgren, Karl Sundbom, Olga Pettersson och Manfred Lindkvist.
Mellersta raden fr.v. Margaretha Nyström, Arvid Burlin, Celina Viklund, August Burman, Svea Linder, Olof
Linder, Kristina Nyström, Karl Linder, Lydia Larsson och Olof Lind. Främre raden fr.v. Johan Lundmark,
Karolina Andersson Johan Nyström, Vilma Lundberg, Arvid Brännström, Alma Hultman, Helmer Nyström,
Rut Öhlund, Hjalmar Lundberg och Svea Danielsson.

erföljd...
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Ill. Mats Holmgren, Britt Inger Nyström

Barnmorska, postkassörska och mejerskor
Kristina Lindahl (1854-1935) var Ljusvattnets första
barnmorska. Hon föddes i Renbergsvattnet men flyttade efter storsvagåren 1866-67 med sina föräldrar till en
stuga på Sunnanå. Tjänade först piga men blev i tjugoårsåldern en av tre utvalda från Burträsk att skickas för
barnmorskeutbildning i Stockholm. Fick sin första tjänst
i Ljusvattnet 1879 och var verksam där till 1912. Det första barn hon förlöste var Lars Anton Schönfeldt den 24
oktober 1879. Men ännu så sent som 1933 – vid 79 års
ålder - var ”gammelbarnmorskan” behjälplig vid Karl
Erik Forsells födelse, eftersom ordinarie barnmorska var
upptagen på annat håll.
Hon gifte sig 1880 med hemmansägaren Olof Lindahl på
Ljusvattnet 7:12. Efter hans för tidiga död gifte Kristina
om sig 1895 med Johannes Abrahamsson Linder från
Blåbergsliden. Deras son Wilhelm övertog så småningom
jordbruket och Kristinas barnbarn bor ännu på gården.

Alma Lindkvist - och hennes son Arne - var föreståndare för poststationen i Ljusvattnet
från dess tillkomst 1908 till nedläggningen 30/9 1969.
Under 1890-talet hämtades posten vid poststationen i Gammelbyn, Burträsk, turvis av bönderna i byn. Kommunalmannen Ludvig Brännström uppvaktade i början av 1900-talet postmästaren i Skellefteå om att Ljusvattnet borde få egen poststation, vilket godkändes 1908.
I majstämmoprotokollet detta år finns beslut om ”att för iordningställande av poststation
i skolhuset låta inreda ett rum i nedre
våningen”. Efter att lärarinnan Dagmar Rönnberg avböjt att också fungera
som poststationsföreståndare, gick uppdraget i stället till hennes femtonåriga
hembiträde Alma Hultman för en lön
av 15 kr i månaden. År 1915 gifte hon
sig med lantbrukaren Magnus Lindkvist
på Hakars gården i södra byn, och poststationen flyttades dit och där kom den
att förbli fram till nerläggningen. Alma
Lindkvist fick 1958 medalj för nit och
redlighet i Postverkets tjänst.
12
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Under slutet av 1800-talet tillkom mejerier i flertalet större jordbruksbyar i
Skelleftebygden. I Ljusvattnet inleddes
mejeriverksamhet i skolans bottenvåning redan 1889 och kom att pågå fram
till första världskriget. Första mejerskan
hette Eva Lindkvist, sedermera Lindahl.
Mitt under kriget, den 29 november 1916,
körde man igång det nya mejeriet alldeles intill skolan, på platsen där kapellet idag står. Nyantagen mejerska blev
Gerda Karlsson från Mjödvattnet, som
fick en årslön på 550 kr samt ersättning
för piga med 75 kr. Hon kom att få tre
efterföljare under de fjorton år mejeriet
fortlevde, Svea Rönnkvist, Elina Burman
och Sigrid Bäckström. Sen kom stordriftens tid och fr.o.m. 1935 kördes all mjölk
med lastbil till mejeriet inne i Skellefteå.
Men under många år hade mejerskorna
i Ljusvattnet fått diplom av Kungl. Lantbruksstyrelsen ”för mycket god tillverkning av Norrlands fetost”!
SKELLEFTEBYGDEN 2/2015
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Skolan - byns största gemensamma satsning!
Redan vid laga skifte 1880-84 avsattes en rejält tilltagen tomt mitt på den
s.k Storåkern för skola och mejeri, på
en plats som syntes från hela byn. Där
uppfördes byns största timmerhus, 20
gånger 7 meter. Bönderna levererade
virke efter skattekraft och det kom så
mycket att huset fick två våningar redan
från början. ”I tro vä fortsätt”, sa man
och var klara 1889, just på den plats där
skolan står idag. Den nedre våningen
kom att tjäna som mejeri fram till 1917,
då nytt mejeri tillkom. Så det var liv och
stim med både skolbarn och ”mjölkskaffare”, dvs. mjölkleverantörer.
Hösten 1904 kom Dagmar Rönnberg
som lärarinna och hon blev kvar till
pensioneringen 1941. Men det blev snart trångt i
skolhuset och majstämman 1903 beslöt uppföra ytterligare ett skolhus, folkskolan, som stod klar 1909
med två stora lärosalar nere och lärarbostäder på
övervåningen. Och denna nya skola kom att tjäna
byn väl i många år, även som festlokal för Godtemplarlogen Ljus Framtid.
Fyrtio- och femtiotalen innebar skolreformer och befolkningsökning, så en helt ny skola blev nödvändig
och den stod klar till höstterminen 1954 på samma
plats som den allra första. Byggnadsmaterialet var
denna gång bl.a. rött, sandat fasadtegel från Burträsk tegelbruk och de yttre måtten 51 x 10 meter i två
plan. Till en början hade skolan c:a 120 elever och
sex lärare, vilket kom att bestå i drygt tjugotalet år.
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Fr.o.m. läsåret 1976-77 minskades lärarantalet och 1995 kom besked att Skellefteå kommun avsåg att stänga sex byaskolor, däribland den i Ljusvattnet.
Men efter omfattande protestaktioner
bland elever, föräldrar och andra bybor,
så beslutade barn- och grundskolenämnden att skolan i Ljusvattnet - som den
enda av de nedläggningshotade - skulle vara kvar tills vidare. Åtta år senare
gick det inte längre utan skolan stängdes fr.o.m. höstterminen 2003. En lång
och framgångsrik skolepok i Ljusvattnet
gick därmed i graven, men den förnämliga skolbyggnaden står fortsatt kvar mitt
i byn.
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En jordbruksby utöver det vanliga
Ljusvattnet är en de större byarna i Skelleftebygden
redan i de allra äldsta skattelängderna. I den tidigaste ,1543 års jordabok, har byn nio bönder. När
Burträsk socken tillkommer i början av 1600-talet är Ljusvattnet en av de folkrikaste byarna. Alla
”stormaktstidens” krig innebär dock här - liksom
på andra håll i Västerbotten - en 150-årig stagnation eller rent av befolkningsminskning
Frihetstiden från 1720 och framöver medför dock
en återhämtning och när Ljusvattnet 1766 - som
en av de första byarna i Skelleftebygden - genomför storskifte, så finns tolv fullsuttna bönder i byn.
Och detta antal, tolv, är fortfarande, 250 år senare,
grunden för hemmansindelningen. Och samma år
antas den första byaordningen, som fr.a. reglerar
användningen av skogen som ännu är oskiftad. Nya
binäringar växer fram, som tjärbränning, kolning
och pottasketillverkning.
Fäbodlivet utvecklas och sommartid lämnar familjerna byn, som ligger nästan öde. Den första stora
förändringen av jordbrukets arbetsmoment är tillkomsten av först långlogar och sen rundlogar, som
starkt reducerar tiden som åtgår för tröskning.
1800-talet - nyodling och nybyggen
Under detta århundrade mångdubblas antalet hemman, från c:a 15 till 64. Och flera nybyggen utvecklas till egna bydelar, som Tväråbyn, Forslunda och
Långmyrliden, eller rent av egna byar, som Brännvattnet, Bränntjälen, Brönstjärn och Stora Blå-

Kornskylar på Storåkern
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bergsliden.
Och åren 1880-84 genomför lantmätaren Olof
Persson det jättelika arbetet att skifta Ljusvattnets
samlade ägor, som uppgick till totalt 10 000 hektar.
Den 1 januari 1884 tillträddes de nya ägorna och
ett antal bönder tvingades - efter lottdragning - att
flytta ut. Det laga skiftet var en stor omvälvning i
byns liv. Och några år senare kom den första slåttermaskinen.
1900-talet - fortsatt hemmansklyvning och nyodling
Ljusvattnets karaktär av renodlad jordbruksbygd
innebar - trots emigration och viss industrialisering - tillkomsten av allt fler hemman/brukningsdelar, för att kring 1950 nå en topp på 150 större
eller mindre jordbruk. Rationalisering av plöjning,
harvning, sådd, skörd och tröskning/torkning innebar att många ännu vid 1900-talets mitt kunde försörja sig på tämligen begränsade arealer. Och nya
arealer las fortfarande under plogen, bl.a. till följd
av statliga nyodlingsbidrag. Men den nya tiden var
här och småbrukens tid var över.
Femtio år senare kan konstateras att den mark som
odlats i Ljusvattnet under många hundra år, den
hävdas allt fortsatt , trots - eller kanske tack vare
- att inga KR-jordbruk eller motsvarande storjordbruk växt fram i byn. Men hur är det månne om
ytterligare femtio år?

Foto: J A N
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Från byabön till kapell

till 1940, då den ambulerande byabönen upphörde och flyttade till
det då nyuppförda bönhuset mitt
i byn, på mejeritomten.

Från filminspelning den 5 juli 1949. Foto: J A N

Förutom besöken vid sockenkyrkan i Burträsk
och de årliga husförhören, så var byabönen under århundraden det viktigaste inslaget i byns
fromhetsliv. Under sjuttonhundratalet, då det
fanns tolv skattlagda gårdar i byn, så fick varje
gård ansvara för byabönen under en månad. I
mitten av 1800-talet hade gårdarna blivit fyrtio
till antalet och eftersom byabönen flyttade varje
helg, så kom man i tur bara någon gång per år.
Och på 1910-talet var gårdarnas antal närmare
åttio och det tog 3½ år för byabönen att gå runt
byn. Men det blev desto trängre i den gård som
stod som värd !
Det vara bara lekmän som föreläste Guds ord
och de kallades för läsmästare. Den som var värd
ansvarade för byabönen inkl. möblering och
traktering. Denna ordning bibehölls ända fram
16

Den förre handelsmannen och
bonden Fahle Lindahl (18661945) inledde sin gärning som
bönpräst 1913 och fortsatte fram
till 1942, alltså även sedan bönhuset tillkommit. Han efterträddes av L.A. Nilsson (1887-1964),
Hjalmar Lindahl och Enar Bergmark, men de veckovisa byabönerna upphörde 1957 till följd av
minskat deltagande. Men fortsatt hålls välbesökt byabön varje
långfredag, på senare år med Georg Andersson som läsmästare.
Traditionen med regelbunden byabön har levt längre i Ljusvattnet
än på andra håll, och kom dessutom att filmas i sin helhet den
5 juli 1949, då byabön genomfördes en sista gång i den anrika
Burlinska gården från 1807.

Läsmästare Enar Bergmark.
Vid orgeln Josef Nyström.
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Bönhuset på plats
Sommaren 1940 byggdes
bönhuset med invigning den
17 november samma år av
biskop Bengt Jonsson. Han
framhöll ”att det religiösa livet i Ljusvattnet var mycket
traditionsbundet och renlärigt. En god jordmån för lekmannapredikanter har funnits tack vare byabönerna”.
Han tyckte att det låg något
välsignat i detta och önskade
att 1695 års psalmbok alltid
skulle ligga på bönhusets altare.

Idel myndiga herrar samlade vid klockstapelns invigning den 7 juli
1951. Från vänster Konrad Lundberg, Ludvig Lundberg, P M Nyström,
Nils Brännström, Josef Nyström, prosten Henric Carlsson, L A Nilsson,
Från november 1944 till april Per Lundmark, Johan Lidén, prosten K.A. Fellström, Adolf Gustafsson
1945 var finska flyktingar in- samt Magnus Lindkvist.

hysta i bönhuset.

En klockstapel invigdes den 7 juli 1951 av
Skellefteprosten K.A. Fellström. Och 1998
invigdes bönhuset som kapell med möjlighet att där utföra alla kyrkliga förrättningar som dop, konfirmation, vigslar och be-
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gravningar. Byn hade fått en kyrka om än
ingen egen präst !

17

Handlare och affärer
En så stor by som Ljusvattnet har naturligtvis haft en hel rad handlare och affärer under
årens lopp, som Anders Burlin, Axel Ignberg och Fahle Lindahl under 1800-talet sista
tredjedel, samt Emma och Martin Lundqvist i norra byn, och Ante, Augusta och Gösta
Holmström i Ljusvattnets Handelsbolag under 1900-talet.

Men här får affärslivet företrädas av Per Magnus Nyström (1903-1978) och hans
hustru Betty, f. Hägglund
(1898-1968), som under perioden 1930-70 drev lanthandeln P M Nyström centralt i byn.

Samt den ”rullande livsmedelsbutiken”, som under
sextiotalet trafikerade byns
olika delar med K G och
Maj-Britt Granberg som
ägare och chaufförer

P M vid affärens
stängning 1970
18
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Om att bo därnaborti vändskiva.. Utomträsk i Sethers..
AV HELENA MOEN - LJUSVATTNET
Det tog ett tag innan jag förstod det. Var är vändskiva, var är marklundsgäla och varför lovprisas Blåbärsliden
så innerligt? Det var ju ett tag sen någon flyttade dit, till kullen utomträsk.. Och nog tyckte jag att Ljusvassare
som tyckte Blåbärsliden var vackert var bra nog hemmablinda. Vackrare plats än Ljusvattnet får man ju leta
efter och det roligaste med att köra dit bort en fredag efter jobbet var väl att man kunde rulla hela vägen hem
igen. Jag minns så väl känslan när det första källvattnet - direkt ur kranen - kylde mitt bröstben från insidan.
Jag minns den första gröna nässelsoppan. En gång vågade jag mig till och med på murklorna. Alltså stenmurklorna, vilken smak! Som en torr tallhed mitt i sommaren luktar, så smakar denna goda men giftiga svamp.
Så varför kom jag då hit? Vi hade det ju rätt bra där i stan, i Umeå. Dra på sig en massa djur och odlingar, det
var ju mest sånt man gjorde förr? Ofta har man frågat; Har ni rötter här? När vi svarat nekande har följdfrågan
varit; Men vad gör ni då här? Jaa, och vad gör jag här? Inte vet jag men roligt är det! Det visade sig ju rätt
snart att vi inte var ensamma. Fler har flyttat hit, fler har odlat, renoverat och grävt om i jorden. Barn har fötts
och fester har anordnats och efter några år märker man vad det var för by man hittat när man bara sökte efter
ett hus som kunde bli ett hem.
Jag har hittat en by med engagerade och framåt människor. En by med härliga traditioner och riktigt bra jaktoch fiskemöjligheter. Framför allt har jag hittat en by som känns som ett hem och det är ju faktiskt sånt man
aldrig har någon aning om, när man åker på husvisning. När sju förrymda, förvirrade stackars lamm har gått
vilse i skogen kan man lita på att man har en hel by till hjälp. När avloppet krånglar mitt i semestern när huset
är fullt av folk, så kommer det alltid någon som kan hjälpa till. Och har man dristat sig till att pröva hässja hö,
då finns det alltid någon som just dragit fram allt sitt gamla hässjevirke.
Antagligen har jag hundra bilder på oförglömliga solnedgångar och soluppgångar som speglas i en blank sjö
ackompanjerad av berg och kapell. Känslan att nu börjar helgen, när klocktornets vemodiga klang ekar över
vattenytan. Alla dagar jag grävt, rensat och arbetat med denna jord som är så fet och samtidigt så
lucker. Dagarna går och ett liv formas. En plats
där jag odlar mina egna rötter centimeter för centimeter för att jag känner mig så välkommen, så
hemma och så rätt; det är precis det jag längtat
efter.
Jag vet inte hur det var när skolan lades ner eller
hur det var när fotbollen i byn var som störst. Jag
vet inte hur det var att gå på affären som fanns eller hur det var när det inte blev någon skidbacke
på Kapploppsheden. Jag ser bara potential och
möjligheter. Kalla mig optimist och naiv om ni
vill, men den här byn är så mycket mer än vad
många tycks tro! Den här byn är faktiskt precis
exakt det många längtar efter just nu, så jag skulle vilja se nya möjligheter till att rusta upp gamla
hus, skrämma liv i gamla drömmar och kanske,
centimeter för centimeter, få denna by att sträcka
på sig av stolthet igen. Det är en ny tid och det
finns nya möjligheter för den som vill och vågar!
HELENA MOEN
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Skolan från en annan vinkel

Foto: Valdemar Renman, tidigt 20-tal. I båten Gösta och Sven-Erik Holmström, som var söner
till handlaren Ante Holmström i den vänstra av de båda skolbyggnaderna på höjden.
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