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Jag skriver ner lite ishågkomster från livet på landet i en Norrbottensmiljö 
 
på 1910 till omkring 1940. 
 
Småbondetillvaron i en Norrbottensby var i början av seklet ganska torftig sett med våra ögon 
numera, vad gäller såväl det materiella som det kulturella och sociala livet. 
 
Med sitt jordbruk med 5-6 kor, smådjur och häst svalt man inte, men var dock högst beroende 
av vädrets makter under den vegetativa perioden. Då skulle man samla och odla foder till sina 
djur, korn till bröd och potatis och rotfrukter till hushållet. Den -åkerareal man hade stannade 
oftast vid ett par tre hektar, 
resten var kulturäng för höslåtter och bete. 
Allt arbete skedde nästan uteslutande med handkraft och med hjälp av hästen som dragare. Det 
gällde nyodling med dikning och grävning, skogsavverkning och hemforsling av ved och timmer 
I samt allt det transportarbete som krävdes i jordbruket- Det byggnadsarbete som behövdes var 
också handarbete från första början och till huset stod klart. Från växande skog till lister och 
golvträ. 
 
Självhushållet var basen i hemmen också ifråga om mat och kläder samt när det gällde alla de 
redskap och hushållsprylar som behövdes. Möbler, hemtextilier och redskap var hantverk som 
bedrevs under vinterhalvåret i de stora köken i småbondehemmen. 
 
Från skogsskiftet hämtade man timmer till byggnader för gården och jordbruket.  Vedåtgången 
var stor i de öppna spisarna men också sedan man börjat installera järnspisar i köken. Övriga 
rum värmdes med s.k. kakelugnar i den mån man höll dem varma vintertid. 
Av trä fanns det kar, såar. bunkar och tinor i form av laggkärl och svepeteknik.. Speceri- och 
kryddaskar likaså samt slevar, skedar och mycket andra grejor. På ängarna räfsades höet ihop 
med handgjorda pinnräfsor gjorda av trä med pinnar av rönn. Liarna hade träorv förstås och det 
torra höet bars in i ladan med "svegar" gjorda av långa björkslyn som bestod av en grövre 
stamdel vilken blev hävstång och handtag och den mjukare delen vreds till en mjuk repliknande 
del som höet lades i innan man buntade ihop det hela, och bar in det ladan. 
Naturängarna var i många fall myrar eller igengrundade sjöar som slogs med lie. Skörden var 
starr och fräkne. Dessa ängar var ofta belägna ute i skogen ganska långt från hemmet varför man 
I tog med matsäck och stannade borta till bärgningen var avslutad och höet torrt inburet i ladan. 
Det kördes sen hem på vinterföre. Till utängarna var det att gå till fots efter stigarupptrampade 
av människor genom sekler och med Hjälp av vilda djur. På dessa sanka ängar var man ibland 
tvungen att använda trugor på fötterna för att inte sjunka ner i dyn där ofta det frodigaste fräkne 
växte. 
 
Bönderna bodde i norrbottens gårdar som var byggda av timmer i tre eller flera sektioner på 
längden. Huset var avdelat i ett stort kök som var tvärsöver ena gavelsektionen samt en eller två 
kamrar vid sidan av förstuga och skrubbar. Den andra gaveldelen Var ofta lika stor som köket 
och kallades sal där den fanns. Det var bara i de större och rikare gårdarna. 
De egendomslösa, backstusittare, arbetare eller föregångsfolk bodde i mindre stugor, femvägge 
stugor, som var ett större rum samt en liten kammare och en förstuga. Oftast var uppvärmningen 
bara den öppna spisen där man eldade med små björkved och annat som man fått jordägarnas 
tillstånd att avverka och dra hem på en kälke från skogen. 
I bondhemmen hölls förutom det stora köket ofta bara kökskammaren varm på vintern om inte 
gamla eller sjuka familjemedlemmar skulle avskiljas. Vanligt var att husbondens ogifta syskon 
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bodde kvar i hemmet och deltog i arbetet där, även sedan gården genom gifte fått en ny husmor. 
Det innebar inte sällan konflikter och otrivsel för familjerna. 
I var och varannan by fanns det specialister i hantverksarbete. Smeden fixade körredskapssmide 
och bultar i byggen och många fanns som kunde göra beslag och lås till kistor och ändra möbler 
kors till graven och annat, som att smida liar och skåror till skördearbetet. Slaktare, hovslagare, 
skomakare, sömmerskor, snöpare, koppare och djurdoktorer fanns det att anlita och rådfråga.  
Tunnbrödsbagerskor inte att förglömma, som på hösten och vintern, sedan kornskörden 
tröskats, torkats och malts, bakade förråd av tunnbröd som skulle räcka ett halvår eller så.De 
hade långa arbetsdagar och ett hårt jobb vid bakbord och ugn. Roligt för barn att besöka och 
tigga sig en färsk klådda med hem. 
 
Om somrarna flyttade familjen på gården ut i bagarstugan med sitt boende med undantag av 
nattsovandet som sällan rymdes där. Innan dess skurades och fejades bagarstugan så att det 
doftade av såpa och björkris. Det var lättare för husmor att arbeta i stugan med dess kortare 
avstånd mellan spis och skåp mm. Vatten bar man in i hinkar från brunnen på gårdstunet och 
slasken tömdes ut på stallbacken i en kas som var ett tillhåll för skator och råttor.  Men så var 
det. Maten förvarade man i skåpet i köket eller stugan eller i en jordkällare under huset, eller 
friliggande under en jordhög vid huset. Inte så bra, men vad hade man att välja på ? 
Vår och höst var det ett himla liv med att ta hand om kreaturen och föra dem till hägnor eller 
skogs bete eller att ställa in dom förvintern i lagård. Det var ofta ett jobb för småpojkarna som 
med blod, svett och tårar drev kor och kalvar dit de skulle. På sensommaren sedan höskörden 
bärgats betade korna på vallarna efter att de förut gått på skogen. 
 
Efter höskörden skulle kornet och potatisen skördas, lingon och blåbär plockas och tillvaratas. 
Tröskningen gjordes i flera steg och potatisen bars in till jordkällaren under huset liksom kål och 
andra rotfrukter för familjens behov. När vintern förhoppningsvis och vanligen kommit i slutet 
av november, slaktade man det som skulle bli köttmaten. Ett par kalvar, en gris och kanske ett 
eller två får. Allt detta krävde mycket arbete och uppfinningsrikedom för att inte råvarorna 
skulle försämras alltför mycket eller rent av förfaras. Saltning och torkning var ofta det enda 
sättet. Efterhand började en del att hermetiskt konservera lagade kötträtter. Min mor kokade in i 
stora glasburkar med gummiring och klämma som steriliserades i bykgrytan. På vintern skulle 
husmor också sätta upp en eller flera vävar för att få tyg till kläder, heminredning och bäddar. 
överkast, lärft, blåtyg, vadmal och halvylle till arbetskläder, gardiner och löpare men även filtar, 
schalar, handdukar och övrigt som behövdes i huset. Bommullsgarn inhandlades i butiker i Kalix 
som höll ett rikt sortiment av färger och grovlekar tvinnat och otvinnat allt efter det behov som 
skulle tillgodoses. Yllegarnet kom från gårdens får och ullen tvättades skrubbades och kardades 
hemma innan den spanns till tråd för vadmal, bottentyg eller  täckbeslag. Här hann inte 
husmodern göra allt arbete själv. Hon skulle ju mjölka och sköta korna i lagård också, fostra 
ungarna och laga maten, diska och hålla huset någorlunda städat. Man lejde kvinnor på 
dagsverke till vävning och annat arbete om inte familjen bestod av flera kvinnor, hemmadöttrar, 
svärmödrar eller vuxna flickor. 
Männen arbetade mestadels i skogen och med att ordna ved och virke till gården. Vidare med att 
köra hem hö till djuren och att köra ut gödseln till odlingar och åkrar. Kunde det därutöver 
bjudas på häst- och karldagsverken åt andra var det en kärkommen inkomst. Vedleveranser till 
kommunens skolor likaså samt även att genom anbud ta hem grusleveranser till vägkassan. 
Sällan kunde dessa arbeten ske med mekaniska hjälpmedel utan enbart med handlastning och 
jobb med spade korp och yxa. 
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Byalaget var en samfälld angelägenhet. Byns gemensamma ärenden behandlades och avgjordes 
på byastämman varje år på tredjedag påsk. Stämman hölls i gårdarna efter en ordning som följde 
hemmansnumren, då deltagarna med mantalssatt jord samlades i köket hos den bonde som stod 
på tur. Byamannen sände varje år ut kallelse med budkavle. 
Byns samfällda fiskevatten och markområden arrenderades ut till högstbjudande. Eventuella 
arbeten som byn skulle bekosta likaså, men till lägstbjudande. Gärdesgårdar som avgränsade 
skogen från den odlade delen av byn byggdes och underhölls av bönderna genom att varje 
jordägare svarade för en fixerad del av gärdsgården. Likaså den hage som ledde från byn till 
betesmarkerna i skogen, den s.k. fätån.  Byn hade fiskerätten i älven men avstod från ett fast 
fiske med karsina och erhöll i stället en summa pengar av flottningsföreningen som därigenom 
slapp bygga bommar o andra, anordningar för att skydda fisket från älvens timmer som den tiden 
flottades till Vassholmen.  
De bönder som var medlemmar i mejeriföreningen i Kalix bildade ett körlag som ordnade 
transporten av mjölk från byn till Kalix. Man köpte och underhöll vagnar och vinterfordon och 
organiserade, körturer efter volymen levererad mjölk. En annan förening byggde en 
torvströfabrik i Kälsjärv och ordnade upptagning, torkning, rivning och balning av torvströ som 
användes i lagårn. 
I de hushåll där man vävde ylletyg gick man samman och byggde en stamp, en valkinrättning, för 
grövre ylletyget som vadmal, som sattes i Björknäsbäcken uppe ,vid Sklörbacken där, ett litet 
fall fanns. Tjurförening fanns också i byn för att förbättra kreatursrasen inom fjällrasen som var 
den allmänt förekommande.  
 
Kulturlivet dominerades av de religiösa samlingarna, bönerna, som vintertid var vanliga. Starkast 
var Leastadianerna med sina två riktningar och som genom sin predikan om ett gyllene rike efter 
döden gav förtröstan och styrka även i detta livet. Från 1910 var IOGT logen aktiv och 
omfattade strängt taget alla yngre och medelålders bybor under längre eller kortare tid. Där 
träffades och arbetade medlemmarna med program och diskussioner i mångahanda frågor, inte 
bara nykterhetsfrågan. Ett bibliotek ordnades och böcker anskaffades efterhand. 
Bildningsverksamheten gick helt i logens regi och med hjälp av resetalare. Impulserna från 
arbetet i logen och medvetandegörandes om att det fanns ett liv även utanför den torftiga 
tillvaron i arbetet för brödfödan, gjorde att många skaffade sig kunskaper på olika sätt.  Det blev 
den hävstång som gav många en plats i det, offentliga livet i kommun och l andsting eller i 
svenskt näringsliv. 
Folkskolan i byn hade funnits sedan artonhundratalet och ambulerat i de större gårdarna med en 
av socknen anställd lärare. En ny skolbyggnad uppfördes och togs i bruk i början av 1920-talet. 
Då inrättades en småskola med klasserna ett och två samt en folkskola med fyra klasser. En 
lärare hade hand om två av klasserna i samma skolsal. Böcker och material fick eleven själv 
betala. 
Telefonen kom till byn strax efter första världskrigets slut) men bara i form av en luftledning  
Från Kalix och en väggapparat insatt i en skrubb hos den som fick Televerkets uppdrag att vara 
telefonstationsföreståndare. Telefonbud till byborna utsändes springande vid anrop och betalades 
av mottagaren.. Att telefonera kostade 20 öre. Först på 30-talet installerades de första privata 
samtalsapparaterna och då ofta med flera abbonenter på samma linje. 
 
Posten i form av s,k. lösväska fungerade med postkörare från huvudkontoret i Kalix till byarna. 
Där inlämnades väskan i en särskild gård där byborna sedan fick efterhöra om det kommit nåt. 
Dagstidningar genom prenumeration förekom men inte i varje hem. Politiska och fackliga 
organisationer bildades och verkade i kommunen, ofta med säte i Kalix municipalsamhälle. 
Mellankrigstiden Var livlig i dessa områden. Det skedde en långsam, men dock tillväxt av 
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industrisamhället och arbeten i det vi kallar den, Offentliga sektorn. Jordbrukets betydelse avtog 
efterhand och arbetskraften omfördelades. Dessa fakta var väl grunden till att intresse 
organisationernas betydelse ökade. 
 

Vård och service. 
 

Läkare fanns vid sjukstugan i Kalix samt en provinsialläkare i den öppna vården. Köerna till de 
båda doktorernas mottagningar var regelmässigt mycket långa Prov. läkaren skulle kanske mitt 
under förmiddagsjouren rycka ut på hastigt påkommet sjukbesök eller olycksfall i socknen. 
Sjukhusläkaren hade ju ansvar för den slutna vården på sjukstugan men höll dessutom 
mottagning varje dag. 
Barnmorskor fanns på några platser i kommunen och betjänade flera av byarna.  Barnen föddes 
i hemmen och babyn lindades hårt för ätt inte bli alltför hjulbent kanske. Blöjorna var av 
gammalt bommullsmaterial som fanns i huset och tvättades i den lutfjärding som alltid stod 
beredd i lagårdssvalen. Dambindor var hemvirkade av poröst ljusvekegarn i flera lager och 
preventivmedel var nog inte aktuella.  Dels fanns de inte i handeln på grund av förbud, dels var 
det "synd" att korrigera guds mening med livet. 
Den som blev sjuk vårdades oftast i hemmet, sjukstugan var nog främst till för den kirurgiska 
vården. Läkaren gjorde kanske sporadiska besök liksom distriktssköterskan. Lungsoten var en 
ofta sedd gäst i hemmen där ofta flera familjemedlemmar drabbades genom smittan. 
Människorna som dog, och det gjorde alla, avled nästan uteslutande i hemmet. Nog var det 
problem med vården. i samma rum kanske där livet i familjen skulle gå vidare. I byn fanns det 
kvinnor som brukade svepa de döda. Kistan var när så medhanns redan tillverkad hemma eller 
av en bysnickare och stoftet ställdes därefter ut i en bod eller lider som inretts med granris och 
trasmattor. Inbjudan till begravningsdagen o "sorgehuset" gjordes med sorgbrev med svarta 
kanter på både papper och kuvert. Släkten och närmaste grannar var alltid bjudna, men var det 
en mera bemärkt person kom hela byn till begravningen. Dagen började kl 8 eller 9 på 
förmiddan med kaffe och mängder med kaffebröd. Vetebröd med och utan saffran, sandformar 
och flera sorters småkakor, större än vanligt. Var det en s.k. storbonde som dött--vankades 
också mat. Kistan var utburen på gården som var dekorerad med granar och granris ändå, fram 
till allmänna landsvägen. Innan färden till Kalix kyrkogård anträddes, sjöngs liket ut på 
gårdsplanen varvid locket på kistan togs av och de närmaste uttryckte ljudligen sin sorg och 
saknad. Sen satte man sig upp i släden eller schäsen och startade färden mot 
begravningsplatsen där man från gårdsfolket grävt graven och i övrigt ordnåt kring graven. 
Själva den rituella jordfästningen skedde i det fria eller i det lilla kapellet på området. Om 
sorgehuset bjöd på mat skedde det efter återfärden till hemmet. En begravning tog alltså hela 
dagen i anspråk. Där förflöt den vilodag, söndagen, som var den enda. En ansträngning 
givetvis för deltagarna, men det var inte någonsin tal om att därför utebli. Det var en 
hedersbetygelse som alla ville visa den döde och hans eller hennes husfolk. 

 
Noterat om vardagen i byn. 
 
Det var vanligt att kvinnorna i byn besökte varandra under ett par för- eller eftermiddagstimmar 
då karlarna var ute på arbete med sitt och de större ungarna var i skolan eller ute med kompisar.  
De var iklädda bommullsblusar och hade långt in på tjugutalet fotsida kjolar av hemvävt 
halvylletyg. Midjeförkläde av randigt bom. tyg och en yllesjal över axlarna kompletterade 
klädseln. Kängskor. Man bjöds kaffe på hemrostade bönor som dracks på bit ur kaffefatet 
balanserat på vänstra handens fingertoppar. Samtalsämnet var händelser i byn eller grannbyarna, 
barnens och egna angelägenheter och givetvis sjukdomar och krämpor.  Remateisten och 
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lårleder, huvudvärk och var i käkhålan och ev. råd från läkare eller sköterska. Men i hem där det 
fanns dagstidning förekom även kommentarer kring samhällsfrågor och notiser från övriga 
Norrbotten.  Ett fittroendefullt umgänge med en eller två av byns andra kvinnor, inte sällan med 
olika åldrar betydde mycket i det enskilda fallet, kanske om inte förhållandet man/hustru var så 
bra. 
Gubbarna/männen kom också på besök, då oftast på söndagsförmiddan som ju var en stugudag 
och mannen var hemma. Ärendet var ofta lån av redskap eller verktyg. fråga om hjälp av något 
slag, kanske med hästdagsverke eller annat söm krävde ,flera mans medverkan. Men. också 
lånetransaktioner med växlar och reverser var anledning till samverkan och bistånd. Om ärendet 
inte klarades av på mycket kort stund så nog skulle pannan värmas på, men då bjöds kaffet inte 
vid bordet utan vid den stol där besökaren satt, en bit innanför köksdörren mitt på golvet. 
Under kaffedrickandet strök mannen av sig mössan. och tog på den igen sedan 
sista skvätten, inmundigats. 
 
Mathållningen  
Det var självhushållningen som var grunden till födan ännu in på trettitalet. 
Givetvis i första hand i bondehemman som hade korn, potatis och djur.  Men även 
hos de egendomslösa backstussittarna och torparna var det grunden. Från jorden 
fick man korn till bröd, gryn, mjöl och annat.  Potatisen odlades i för vår tid stora 
kvantiteter .Den stod på bordet ett par gånger per dag. Man hade regelmässigt 
tre måltider på dan. Den åts enbart med smörgås eller halstra strömming eller 
tillsammans med sovel av fisk,, fläsk eller kött. Brödet var hembakat tunnbröd 
av kornmjöl som verkligen var tunnkavlat eftersom det inte kunde jäsas då korn 
saknar äggviteämnet gluten.  Hade man råd så köptes också en säck rågsikt som 
bakades till s.k. ringlat bröd och med jäst deg samt till limpor och mjukkakor .De 
senare bröden hade ju inte så lång hållbarhet, men alltid under ett par 
vinterveckor. Det torra brödet förvarades i stolpboden där även det omalda 
kornet fanns i ]ärar. Där var torrt och någorlunda råttfritt. Nåja? "Filsmola" på 
långfil var frukostmat och mellanmål till ungarna. Lingon- och blåbärssylt kokades 
på hösten och förvarades i tio- till tjugolitersträbyttor med lock. Det användes i 
"mjölksmola" och till pannkakor och blodmat i stället för matfett. Smöret var 
åtkomligt men betraktade som dyrt. Mjölken skulle ju säljas till mejeriet för att 
ge kontanter i huset. Kontanter var en bristvara. Vid höstslakten fick man 
kalvkött, fårkött och ofta griskött och fläsk. Man hade svårt att förvara 
produkterna någon längre tid.  Saltning och torkning det enda.  Man gjorde även 
byten med granngårdar således att man slaktade vid. olika tider och bytte 
köttdetaljer med varandra och sålunda förlängde säsongen. De som inte ägde 
hemman hade ofta arrenderat eller inköpt en mindre jordlott där de satte 
potatis, hade en lite kornteg eller rent av en äng så att de tillsammans med 
naturängshö kunde föda en eller ett par kor. En arbetare som var duktig kunde 
med åren, bit för bit, köpa små av bönderna inte så begärliga jordstycken som de 
arbetade upp så att de gav skörd.  Allt detta arbete skedde med handkraft av 
såväl man som hustru. De som inte hade tillgång till kött var ofta flitiga fiskare i 
älven och i skogssjöarna och träsken. Men en fjärding strömming kostade bara 5: 
för 25 kg.  Men hade man inte pengar så, var även det svårt att komma över. 
Förutom enstaka dagsverken fanns det sammanhängande arbeten bara 
sommartid.  Nog behövdes en sann och djupt känd gudstro för att uthärda. 
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Centralorten. 
Kalix municipalsamhälle med egen administration var då som nu handelsplatsen. Butiker och 
hantverkare och myndigheter och sjukstuga .Ett antal privata butiker samt den kooperativa 
föreningen Solids huvudbutik.  Filialbutiker fanns i flera av byarna bl.a. i Månsbyn och 
Gammelgården. Linjetrafik upprättades å 20-talet mellan Kalix och järnvägsstationen i Morjärv. 
De första åren med en öppen bil en A-Ford. Dessförinnan var det apostlahästarna som gällde för 
dem som inte disponerade en cykel, men en sån kostade pengar. 
Landsvägen efter älvens östra sida var smal och krokig utnyttjande de höjdsträckningar som var 
möjligt eftersom myrmarker inte höll som underlag. Vägen var inte dikad på alla ställen och 
kantades ofta av stenblock som bara välts åt sidan. Den grusades med naturgrus vart eller 
vartannat år. En hästdragen sladd jämnade ut gruslaget någon gång men banan var för det mesta 
gropig och ojämn. På ömse sidor om vägen löpte gärdsgårdar som inhägnade odlad mark och 
kohägnor som låg vid sidan. Bäckövergångar var byggda som träbroar med timrade stenkistor 
på vardera stranden. Plogning av vågen vintertid var inte vanlig annat än på riksvägen på västra 
älvstranden. Man körde ovanpå snön .allteftersom. även om ett lag bönder med hästanspänd 
träplog försökte jämna ut- Det blev djupa gropar i snöbanan efter hästarna hovar och vid sidorna 
blanka släta spår efter slädars och stöttingarnas medar. Hushåll med häst gjorde väl en 
julhandelsfärd i åkrissla och sen en resa på vårvintern, annars var besöken i tätorten bara gjorda 
vid ärenden hos myndigheter eller doktor.  Karlarna var kanske de som var bort och köpte det 
nödvändiga som kaffe, socker salt och tändstickor samt snus och tobak förstås. Minst en 
ryggsäck gjord av två kalvskinn fanns i gårdarna. Den var både mattrunk i jobbet och matkasse i 
butiken.  Då åkte dom skidor vintertid. 
Jo det fanns en brandordning också i varje by. Man samlade pengar till spruta 
som vevades av fyra man, spruthuset var centrum i byn med allehanda affischer, häftstiftade på 
dörrarna. Bystämman valde en person som skulle gå brandsyn varje år i gårdarna. Folk var 
väldigt varliga med eld men ändå kom elden lös ibland och spolierade hem eller ladugårdar.  
Försäkringar var inte vanligt på alla ställen och ofta till för låga belopp. 
 
Elektriciteten 
En belysningsförening fanns i byn från tiden för första världskriget då fotogenen tog slut. Ett 
kraftverk i Pålängeån inrättades av en missionspredikant där, Ågren. Ledningar drogs till flera 
byar på båda sidor om Kalixälven och distributionen sköttes av föreningar där. Fram till 
trettitalet hade man el. till i första hand belysning, hemmen saknade alla de el-apparater som vi i 
dag har. Kraften räckte helt enkelt inte till för annat, men motorer för tröskning och vedkapning 
användes temporärt. Först på trettitalet började man köpa kraft från Vattenfall sedan 
pålängebolaget flera gånger gått i konkurs. Montering och installation gjordes av en händig 
bonde och mätarkontroll och uppbörd skedde av därtill utsedd bybo. Radioapparater som gick 
på el-nät var ännu inte klara, man körde på två batterier. 
Dessa rader är vad jag nu, hösten 1993 kommer på att berätta.  Kanske blir det mera och flera 
detaljer en annan gång. 
 
Kompletterande, noteringar - maj 1994 
 
För att stimulera bönderna till nyodlingar på orörda markområden gav staten genom 
Hushållningssällskapen penningbidrag "odlingsbidrag". Jag vet inte beloppen men verksamheten 
följdes upp genom av syn av "Vandringsrättaren" i socknen.  Oftast gällde arbetena odling av. 
myrmarker i byns Utkanter. Tyvärr var avrinningen i många fall för dålig trots dikning i det 
aktuella området.  Först om hela myren under samverkan från alla jordägare kunde avdikas med 
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"krondiken" till befintliga naturliga åar el ler bäckar blev de vattensjuka markerna bättre lämpade 
för nyodling. 
Den första sådden var ofta grönhavre som skördades omogen med lieslåtter till grönfoder åt 
korna.  Att så mogenhavre var ett lotteri med den Norrbottniska korta sommaren som inte alltid 
tillät säden att mogna för tröskning. 
 
Odlingsarbetet började med dikning och gräftning för hand med flåhacka och spade, Först på 30-
talet kunde man leja en Fordsontraktor för det tunga jobbet med plöjning och grundharvning. En 
traktorägare betjänade en eller flera byar i odlingsarbetet. Ersättning utgick i timpenning. 
I samband med havre- eller kornsådden spred man också höfrö (timotej) som insådd till 
kommande års träda. 
De äldre slåtterträdena angreps inte sällan av gräsmask som nästan helt spolierade årets höskörd. 
Masken kom särskilt, torra somrar "som Egyptens gräshoppor". Motåtgärden var att förnya 
trädan genom upplöjning och nysådd med gödsling av dels naturgödsel och al (urin) från egna 
ladugården eller med kombination av handelsgödsel i den mån det fanns kontanter för att köpa 
den. Gödseln kördes ut vintertid på föret och lades i kas på ängen samt spreds vid vårbruket i 
majjuni.  Konstgödsel var superfosfat och kalisalt eller för växande gröda salpeter. 
 
Vintertid var det ju körvägar överallt för hästfordon medan barmarkskörningen tog sig fram på 
de glest befintliga och dåligt .underhållna körvägarna i byn och ut till ägorna.  Under 
vinterhalvåret skulle skogens virke köras fram och på vårkanten sågas till bräder, plank och 
resvirke (balkar o dyl.,) Det fanns sågar som antingen drevs av vårfloden i skogsbäckar eller av 
tändkulemotorer som då drev cirkelsågar närmare eller inom byn. Takstickor spillkades i en 
vattenhjuls driven hyvel vid en fors ett par km. från byn. Vid en del vattenrikare bäckar hade 
man byggt kvarnar som malde kornet på höstarna ofta i kombination med att där även fanns såg 
och spilk. I Pålängeån dessutom en turbin som gav elström under några år. 
För Gammelgården m.fl. byar fanns en kvarn i Sågbäcken i L:a Lappträsk som byggts och 
sköttes av Fritjof Isaksson, en avlägsen släkting. 
 
Insemination är ett sentida förfarande när korna skall befruktas.  Förr hade man levande tjurar, 
antingen så att en bonde mot betalning lät sin tjur sköta betäckningen åt grannarnas kor eller att 
byns djurägare bildade en ekonomisk förening som höll tjur, också mot betalning givetvis.  
Därigenom kunde man även förbättra och styra aveln av sina fjällras kor. 

 
Andra ek. föreningar var mejeriföreningen som omfattade de flesta bönder i socknen samt 
byavisa mjölkkörarlag. En liten del av dagsmjölken såldes till kreaturslösa grannar medan 
huvuddelen levererades till mejeriet. Avräkningspriser var 15 till 20 öre per kilo, fritt Kalix 
mejeri. Några mjölkningsmaskiner kom inte förrän på senare delen av 30-talet, dessförinnan var 
det bondhustrun som handmjölkade kossorna. 
 
Någon i modern mening egentlig skogsvård var inte etablerad i byarna. Bonden eller huggaren 
bestämde själv vilka träd som skulle fällas så att dels ved och virkesbehovet tillgodosågs, dels så 
att inte alltförstora öppna gläntor uppstod på skiftet. Skogsvårdsstyrelsen höll en viss uppsikt 
genom sina kronojägare och visst blev det åtgärder ibland. Styrelsen utfärdade s.k. 
avverkningsförbud vilket innebar att skogsägaren måste begära sakkunnig utstämpling för att få 
avverka den mängd virke han ansåg sig behöva.  Och det var säkert en rätt klok behandling av 
frågan då bönderna inte sällan lejde arbetskraft i skogsarbetet och inte kunde detaljera 
anvisningarna för huggningen. För att tillföra hushållet och jordbruket lite kontanter var det 
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vanligt att skogsägarna högg eller lät hugga kastved. C:a en meter långa klabbar som klövs och 
lades upp i stora travar i skogen eller kördes fram till byn. Veden såldes efter en sommartorkning 
till off. inrättningar t.ex. skolor och sjukhuset. Någon utstämpling för avsalu till handelssågar 
förekom men då bara från de som ägde större skiften. Virkeshandeln utanför de stora 
ångsågarna var också av ganska liten omfattning. Enskilda byggare köpte sitt virke direkt av 
bonden om han inte disponerade egen skog. Behövde man klenare dimensioner eller ]ister så 
fixade man det själv med handverktyg på byggplatsen. 
 
Luleå maj 1994 
 
Gerhard Isaksson 


