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Förord

Det är den femtonde årgången av Nederluleå hembygdsförenings 
årsskrift som Du håller i Din hand. 
Det är ett litet jubileum för oss men vi påminner naturligtvis om det 
större jubileet som hyllar blomsterkonungen Linne.
 Linneåret, 300-årsminnet av hans födelse, kommer under sommaren att 
erbjuda en hel del aktiviteter som direkt och indirekt berör vår förening.

Innehållet i årsskriften speglar, främst föreningens reseverksamhet. 
Resorna gick till Torneå, till Västerbotten-Norge och även den hemliga 
resan för kyrkstugeguiderna förlades utomsocknes, 

…..men årsskriften innehåller också artiklar om våra övriga 
verksamheter.

Ett avsnitt handlar om restaureringen av hälsokällan, där förenings-
medlemmar gjorde en viktig insats.
Om en smedja och två smeder handlar en annan artikel.
En kort berättelse finns också som minner om en kändis – Erik Benzelius.

Den andra årgången av vår månadskalender har haft en bra försäljning 
och vi märker en ökad efterfrågan. Det är lätt att förstå då den har ett 
högt  läs- och samlarvärde. Inget man slänger när året är slut.
2008 års kalender har temat ”Nederluleå socken under 1808-1809 års 
krig”. 

Ordförande med styrelse och redaktionskommite genom Rolf 
Johansson tackar för året som gått och hälsar Dig:  

Välkommen till årsmötet den 24 mars.

Omslagsbilden: Linnékällan renoverad och klar i höstkläder.
Foto: Christer Eriksson.
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För 300 år sedan föddes Carl Linnæus i småländska Råshult. Nu förbereds 
jubileumsfirandet år 2007 i hela Sverige runtom i världen. Vi inom 
Nederluleå hembygdsförening drar vårt strå till detta jubileum genom att 
tillsammans med personal från Hägnan restaurerat Linnékällan som vi 
har i Gammelstad.
Invigningen för Norrbottens del kommer att ske den 1 juli kl 13.30 på 
Hägnan. 



4    Årsskrift 2007

Restaurering av Linnés källa 

Christer Eriksson, tidigare anställd på Hägnan 
deltog i arbetet med renoveringen tillsammans 
med föreningen och Hägnan då källan 
upprustades. Hans dagboks-anteckningar ligger 
till grund för denna artikel.

Dag 1. Måndag 
Vädret var på klart och fint, så det såg ut att bli 
bra möjligheter att restaurera källan.
Vi som var där den förstadagen (Christer, Jan, 
Ann-Louise och Leif Carlsson) fick något att 
tänka på då källan avtäcktes. Den låg under 
ett antal takplåtar. Som har legat på två grova 
träbalkar och 3 tvärlagda runda störar i några 
år.
Vattnet var verkligen smutsgrå i färgen, inget 
källvatten i sikte här. Förutom att vattnet var
grått så låg det skräp i och runt källan, skräpet 
bestod av träbitar och betongblock i en salig
röra

Dag 2. Tisdag 
Fortfarande ett klart och fint väder. Dagens 
uppgift är att förbereda för restaureringen och 
upprustningen av källan. Vi rensar undan det 
som har täckt källan, pannplåtar, men behåller 
virket för senare ändamål.
Vi tar även bort resterna som har tillhört huset 
som låg här innan, cementblock, träskräp 
mm.
Vi gör dessutom en grovrensning med 
traktorn,vilket ger oss en möjlighet att i rimlig 
tid få klart, medan det fortfarande är höst, 
innan snön och isen börjar regerar.
Vi rensar även undan diverse jord rester ur 
diket, för att kunna få en bättre avrinning. 
Finns ingen naturlig öppen avrinning, däremot 
så är marken väldigt blöt och gungig runt det 
gamla diket och källan. Troligtvis så finns det 
grus som dränerar undan en del av vattnet, 
förutom det som sugs upp av underlaget och 
träden runt källan.
Dräneringsröret verkar inte fungera, troligtvis 

igenstoppat av slamrester från källan vatten, 
då källvattnet innehåller löst järnoxid. Den 
lösta järnoxiden reagerar med luften genom att 
klumpa ihop sig till en rostbrun geggig smet.

Dag 3. Onsdag 
Börjar bra med fint väder. Sanningens stund
Vi börjar pumpa ur vattnet. Vi ser ramen 
för första gången, vi ser också allt skräp 
tillsammans med gegga och grus som ligger 
runt och omkring den fyrkantiga ramen och 
på dess botten.
Ramen är i ett halvhelt skick, där ena ändan har 
lyfts upp ur leran och dom saknas delar
ligger huller och buller runt källan. Vi har 
även tagit reda på delar som låg på backen från 
ramen under dag 2. Därefter så började vi med 
återställa avrinningsdike med hjälp av spade 
och handkraft till ett fungerande dike.
Tog även bort delar av det gula dräneringsröret 
i veckat plast som löpte utefter eller i det 
befintliga diket. Röret var igenkorkat på flera 
ställen med järnoxid rester från källvattnet.
Vilket gav både omgivningen och de mänskliga 
handkrafterna en vacker rödbrun
stänkmålning.
Efter att vi skottat bort en del av grusleran, 
pappershanddukar, papperskorgen och annat
träbråte tillsammans med en och annan 
plåtburk.
Ser vi att ramen inte når ner i botten av källan. 
Det kan tänkas att den har legat på botten en
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gång i tiden, men leran och tjälen har sakta lyft 
upp den med tiden. Vi står på något stadigt,  när 
vi kliver ner i den nu urpumpade källan, som 
fortfarande har en grå aktig nyans.
Vi ser dessutom att det sipprar upp vatten från 
källans botten. Det vatten som kommer upp, 
kan tolkas som en något ljusare nyans av gråt 
än vad vi pumpat ur. Med hjälp av traktorn och 
en del skottande så trycker vi ner den del av 
ramen som är högst, till en nästan vågrätt läge. 
Det ger oss då något att bygga vårat fortsatta 
restaureringsarbete på. Vi har hittat gamla 
trärester i leran, dom finns på ramens utsida. 
Dom hittade vi när vi skottade närmast runt 
ramen. Resterna består av träpinnar som är 
nedstoppat lodrätt och även en hel del grenar 
och andra växtmaterial. V låter dom ligga kvar 
i leran, vi gör inte heller några större ansatser 
att ta reda på vad som finns utanför. Utan vi 
fyller bara igen det vi har skottat rent med det 
material som vi skottade upp. Rensar även en 
del i skogen för att göra den luftigare, samt 
börjar rensa skräp runt soptippen eller var det 
parkeringen. Tanken är att soptippen också 
skall återställas till en luftig parkering, där man 
kan vilja stanna även för bara en bensträckare, 
likväl som att ta sig en promenad till källan 

Dag 4. Torsdag 
Nu börjar regnet, ser ut som vi ska få det både 
uppifrån som nerifrån. Börjar bygga dom delar 
som skall hjälpa till att dränera ytvattnet, så att 
man kan få vattnet drickbart. Delarna består 

av ett dammplank med ett V-format uttag för 
rännan, en stödfot i formen av ett X samt den 
V-formad rännan. Efter att allt har spikats ihop 
delarna så tjäras delarna, detta för att det skall 
tåla tidens tand. Roligt att se att källan har 
fyllt upp en bra bit upp på träramen under 
natten. Dock hade vi önskat oss ett något 
bättre tillflöde. Vi får hoppas att den fortsatta 
rensningen ger resultat. Vattnet är fortfarande 
allt annat än klart, har fortfarande den gråaktig 
ler nyans, kan tänkas att vattnet har fått en 
något ljusare nyans av grått. Pumpar ur den 
vattenblandade geggan ur gropen. Vi fortsätter 
skottar bort ännu mera grusleran och skräp. 
Skall också bli spännande att se vad som finns 
i botten. Vår tanke är kunna bygga upp ramen 
och trycka ner den, med hjälp av traktorn. 
Detta för att leran inte skall tryckas in under 
ram kanten och täppa till källan. Under våran 
fortsatta rensningen upptäcker vi, till våran 
förvåning. Det vi stog på, inte var naturligt grus 
sten botten, utan att det finns ett golv av trä. 
Inte en massa träskräp som hade sjunkit ner i 
källans botten lera, utan ett golv. Vi fortsatte 
med att skrapade och hinkade, vatten och lera 
för att kunna komma ner till trägolvet. Till slut 
kunde vi skönja golvet under det kalla klara 
tillströmmande vattnet, ett golv av trä med 
olikt stora springor. Vi såg och kände att golvet 
hade blivit gjort i ett stycke. Golvet bestod av ett 
antal brädor på längden fastspikat på två tvära 
ribbor, ribborna låg på undersidan, vilket ger 
ett plant slätt golv som vi kan stå på. Golvet 
var fastkilat med trästörar horisontellt inslagit 
i lerväggarna på två av dom motsatta sidorna. 
Detta glädjer oss, att någon, någon gång i tiden, 
faktiskt har tänkt till. Det ger oss möjlighet att 
kunna återställa källan till ett bra skick. Genom 
att lirka ner spadar och knivar genom dom olikt 
breda springorna i golvet har vi lyckats rensa 
den värsta geggan ur springorna. Kändes det 
som att vi fick en bättre inströmning av vatten. 
Efter att hinkat ut den cement grå sörjan. som 
vi hade lyckats ta fram, kunde vi för första 
gången se klart kallt tillströmmande vatten. Vi 
kommer också fram till att trycka ner ramen 
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med traktorn är ogenomförligt projekt. Vi 
skulle få lov att skotta upp runt hela källan, 
minst 0.5m på var sida av ramen, om traktorn 
skall orka trycka ner ramen. Reijo kläcker iden 
att bygga en ram invändigt. 
Vi bygger klart den yttre ramen till en höjd 
som kommer att ligga under vatten ytan när vi 
är klar med restaureringen. Vi använder dom 
timmer rester som finns, och som har tillhört 
ramen, genom att dom redan är vattendränkta 
och inte kommer att flyta upp till ytan. 

Dag 5. Fredag 
Det blöta ska tydligen förfölja oss. Uppifrån 
som nerifrån. Rensningen som vi har gjort 
hitils har givit resultat, ser att källan har fullt 
upp ännu mer än i går på ungefär samma 
tid. Tömmer igen ur de mindre grå vattnet, 
som börjar likna källvatten mer och mer 
samt dylukten som vi kände från början har 
försvunnit. Rensar ut ännu mer på insidan 
av ramen, så att vi får plats att börja bygga en 
inner ram. Då vi ännu en gång har tömmt ur 
källan så rensar vi ur mer av leran i springorna 
på trägolvet. I rensningen som vi nu gör efter 
kanterna på källan, så hittar vi pengar. Det 
kommer fram 1 st 1 krona och 1 st 50 öring, 
vilka vi lägger undan, för att kunna stoppa ner i 
källan när vi är klar. Bygger oss en ny innerram 
av de virke som vi kan återanvända frå källan 
och gammalt virke som finns i Hägnans 
ägor. Innan kvällen har vi byggt en fyrkantig 
innerram som är 3 stockar hög. 
Under bygg arbetet märker vi att tillströmningen 

har tilltagit, vi får ösa mellan varven för att 
vattennivån inta ska gå över skoskaften. De vi 
också ser är att vattnet börjar bli genomskinligt, 
det är inte grått längre, utan består mer av 
upprörda partiklar än gegga. Stig har skottat 
jord och sörja samt rivit i gammalt bråte som 
var nedslängt i det gamla diket för att kunna 
återskapa ett fungerande avrinningsdike. 
Under vårt jobbande med ramen, har vi testat 
lutningen på avrinningsdiket, då vi med 
ojämna intervall fått ösa vatten ur källan. Det 
har get oss ett avrinningsdike som fungerar 
mycket bra. För att testa om vi kan få en lämplig 
vattennivå så bygger vi en dam av befintlig lera, 
tvärs över avrinningsdikets överdel. Vi hoppas 
att vi ska komma minst 10 cm över ytterramens 
överkant. Efter helgen får vi då se om dammen 
är kvar eller har runnit bort.

Dag 6. Måndag 
Ännu mera vatten från ovan. Tjäran har dragit 
in bra i det torra virket som jag använde för att 
bygga delarna till trärännan. För att det skall 
stoppa bättre så tjärar jag det ytterligare ett 
varv. Vattnet har stigit över den yttre ringen 
med mer än 10 cm vilket jag hade hoppats på, 
under helgen. Men den har inte nåt över min 
lervall. Vattnet har börjat rinna under vallen. 
Detta för att jag inte lyckades att täta tillräckligt 
mot underlaget. Måste finnas en ett stråk av 
grovtgrus som läker ut vatten. Vattnet har 
också börjat bli genomskinligt, man ser mer 
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nu även det översta varven av ytter ringen 
genom vattnet. Börjar gräva och planera runt 
källan, för att hitta en naturlig och diskret 
utseende på det som skall byggas i steg 2. 
Lägget på rampen och möjligheten att komma 
åt källvattnet har bytts under dom dagar som 
renoveringen har på gått, till hur den kommer 
att byggas. Av det virke som vi tog till vara på 
i rensningsskedet, så återanvänder vi det som 
finns. Det vi kommer att återanvända är dom 
två grova träbalkarna som bar upp plåten, 
tillsamans med ett av dom tre runda gamla 
trästörarna. Det som jag kan hitta på Hägnan 
är endast virket till stolparna. Hämtade även 
cementplattor som vi kommer att lägga under 
träbalkarna. Dom kommer att ger en bättre 
stabilitet och livslängd på stockändarna. Dock 
efter letande på Hängnans område och förråd, 
så kan jag inte hitta något lämpligt virke som 
inte innehåller Falurödfärg att bygga trallen 
av. Vi får då köpas nytt modern trallvirke. För 
att det ny och vita trävirket inte skall lysa som 
en fyrbåk i skogen, kommer jag att tjära det 
omgående när vi är klar. Eftersom vi inte kan 
ha tryckimpregnerat så måste det ju tjäras för 
hållbarheten. 

Dag 7. Tisdag 
Ett ihärdigt duggregnande i dag också. Vi 
pumpade ut vattnet igen från källan som 
nu börjar likna vatten och inte flyttande grå 
cement i färgen. Silver hinnan börjar bli klart 
synlig. Då vi tömde den igen så gjorde vi en 

extra upprensning och hål rensning vid/på 
trägolvet. Vi byggde sista och fjärde varvet 
på den fyrkantiga innerringen. Genom att 
innerringen går en bit upp på ytterringen 
kunnde vi låst fast dom båda ringarna med 
varandra, med hjälp av klämning och spik. 
Skönt, nu var vi klar för i år med att stå 
på huvudet i hålet. Nu får källans tillflöde 
sköta sig själv. Kan också tänkas att gamla 
igenslammade kanaler kan rensas upp under 
nästa vår då trycket ökar. Vi skottade ner dom 
fyrkantiga cementplattorna så att vi kunde 
lägga ut trästolparna i våg och lämplig bredd, 
som trallen sedan skall spikas på. Vi hade olika 
diskussioner om hur vi skulle fästa räcket till 
trallen och syllen tills Åke kom med lösningen. 
Vi skulle fästa stolparna till räcket, genom att 
slå ner dom ca 0,5m ner i leran innan vi fäste 
fast dom i syllen. Vi skråspikade fast stolparna 
i syllen, det ger en stabil och bra hållbarhet. 
Som räcke har vi återanvänt en av dom gamla 
gran störarna, som vi lade ovan på dom 
urgröpta stolparna. Vi skottade ur och rent 
från grus i den övre delen av dräneringsdiket, 
som kunnde göra att det läcker vatten under 
dammplanket. Dammplanket stoppades ner i 
gropen,  det V-formade urtaget i dammplanket 
är placerad så att vi når ca 10cm vatten, över de 
översta stockarna i den fyrkantiga ytterringen. 
När vi fåt dammplanket på lämplig höjd, 
lettade vi reda på lera så vi kunde packa det 
runt dammplanket. Inpackat i lera så kommer 
dammplanket att håller tätt samt stoppar några 
år från förruttnelse. Vi började även att röja och 
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städat upp runt källan så att det börjar se ut som 
en källa och inte som en plöjd åker. Vi har även 
varit och röjt och städat på parkeringsplatsen. 
Det finns fortfarande en del kvar att göra, som 
att rensa mer sly samt få bort allt skrot som har 
blivit ditslängt. Finns allt från glassomslag till 
bildelar och trädgårdsavfall. 

Dag 8. Onsdag 
När ska det ge upp… Det syns att vårat jobb 
har get resultat. Vattnet blir klarare och klarare. 
Silverhinnan större och större. Åke och Per har 
handsågar och byggt färdig trallen. Funderade 
också ut hur man skulle få en bra kraftig ramp. 
De har också gjort så att rampen kan tas bort 
under vintermånaderna, vilket ger längre 
livslängd. Rampen ger också möjlighet till att 
alla kan komma fram till källan och ta sig en 
”slurk”. Mer rensnig är gjord runt källan och 
parkeringsplatsen börjar bli mindre och mindre 
soptipp lik. Vi börjar närma oss den vy av 
välkomnade som vi eftersträvar 

Dag 9. Torsdag 
Äntligen torrt men grått. Man ser djupare och 
djupare ner i källan. Gräver för att kunna få ner 
stödben till rännan. Dom måste ner i backen 
för att få en lagom lutning. Vatten avrinningen 
skall ske med lämplig hastighet i rännan så att 
skräp sköljs med ner i dräneringsdiket.
Sätter därefter fast den V-formade rännan och 
försöker få tätt mellan dammplanket och
rännan. Fyller upp med lera runt dammplanket 
så att man inte får ett genombrott av vattnet. Har 
även grävt runt källan och drännäringsdikets 
inlopp få undan alla gruslager, så att det inte
rinner på sidan om. Om det inte rinner vatten 
genom rännan så förlorar man finessen med
rännan. Man vill att ytvattnet skall omsättas, 
så att det ger ett rent uttryck.
Det nya trallvirket är tjärat. Vilket ger ett 
gammalt utseende. Slipper verkligen fyrbåken 
i skogen. Fyller på med sand under rännan så 
att den blir stabil att ”råka” gå på.
Dag 10. Fredag 
Inget skvättande idag tack och lov. Vattnet blir 
mer och mer trevligt. Hans var och hämtade 

växter för att plantera runt källan. Det ger ett 
mer ombonat uttryck
samt att man slipper nybyggnads känsla, samt 
har röjt upp väldigt trevligt runt hela området. 
Finns fortfarande kvar Bauer känslan när man 
närmar sig källan. Det finns också kvar en 
öppenhet runt källan i granskogen.
Insåg att det behövdes ett underräcke så att 
man inte råkade hamna i pluret. Satte dit den 
och infogat en hylla i underräcket just vid själva 
källan. Satte en sten under rampen innan jag satt 
fast stödet/fästet till rampen.
Spikade aven fast en ytter kant på trallen så att 
man inte rullar över kanten. Tjärade det sista 
för i år.
Vi bredde även ut bärlagret så att det blir ett 
stadigare underlag. Underlaget behöver ju var
stabilt inte bara för dom som har rullstol utan 
även slippa känsla av gungfly runt källan.
Till slut kunde vi ge tillbaka dom upphittade 
1,50 kr till källan, kul dom syns på botten.
Äntligen börjar man se det färdiga resultatet, 
klart och rent vatten

Dag 11. Tisdag 
Uppehåll tack och lov. Vattnet helt otroligt klart. 
Sista småpysslet kvar, oljat underräcket och 
hyllan, samt toppen på stolparna. Har inte oljat 
räcket eftersom det fortfarande är för fuktigt. 
städat bort allt restvirke. Städat klart. Planterat 
dom sista växterna. Slängde även i en modern 
50 öring anno 2006, som en sista gest från oss 
renoverare.

Vi som gjorde det var
Christer, Jan och Reijo från Hägnan
Stig Åke Hans och Per från Nederluleå 
hembygdsförening
Leif Carlsson

Vid pennan Christer
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Linnés källa – återinvignng 9 juli 2006

Före

Efter

Ett stycke norr om prästgården i Gammelstad 
och alldeles intill dåvarande kustlandsvägen 
( nuv. Rutviksvägen), fanns och finns ännu idag 
den enda plats i naturen som vi med säkerhet 
vet att Linne har besökt i vår socken.
Jag talar naturligtvis om den surbrunn som han 
drack vatten ur en sommardag 1732. 
Han hade av prosten Unaeus rekommenderats 
att undersöka källan och dess innehåll. Prosten 
själv hade emellertid redan konstaterat att 
källans vatten lindrade hans gikt.
 Brunnskulturen vid de berömda källorna i 
södra Sverige (Medevi, mfl.) har hållits vid liv 
in i vår tid. Här i Gammelstad har nog denna 
källa tidvis varit bortglömd och fått förfalla.
På 1980-talet byggdes ett hus över källan 
i ett försök att restaurera  minnesmärket 
hälsokällan, men vid senaste sekelskifte blev 
byggnaden tillhåll för destruktiva krafter och 
huset fick rivas och källan täcktes över med 
gammal plåt.

 Den gamla plåten var den sorgliga syn som 
mötte 2006 års restaureringsivrare i form av 
några av hembygdsföreningens seniorer och en 
arbetsledare från Hägnan.
 Första åtgärd blev att tömma källan och rensa 
upp den från skräp. Det gamla avrinningsdiket 
grävdes upp, nytt trävirke gör att man idag kan 
komma fram till brunnshålet och tänka sig 
tillbaka till 1732 när surbrunnens vatten, enligt 
Linne, spratt i glaset och gjorde iris mot solen.
 Även omgivningarna rensades upp liksom 
parkeringsplatsen som sorgligt nog hade 
börjat användas som sopplats av mindre 
nogräknade.
 Sommaren 2007 stundar 300-års jubileet av 
Carl von Linnes födelse. 
Då kan vi med glädje konstatera att vi var där 
i september 2006 vid senaste restaureringen 
av den kallkälla han besökte en av de första 
dagarna i juli 1732.
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I Linnés fotspår
Föreningen  har genom sitt samarbete med NSD 
Guldkort genomfört en resa i Linnés fotspår från 
Luleå till Torneå. För ovanlighetens skull lyckades 
vi fylla en hel buss med vetgiriga medlemmar 
och lulebor.

 Denna gång startade inte resan enligt 
traditionen från klocktornet utan utgick från 
busstationen. Men resan startade även denna 
gång från Gammelstad dit kursen styrdes 
och första stoppet blev Linnékällan utefter 
Rutviksvägen, tillika en del av den gamla 
kustlandsvägen. Vi vet ju med all säkerhet 
att Linné besökte denna källa under sin 
lappländska resa 1732 någon gång i juni månad. 
Han hade sin logi i den gamla prästgården 
och utforskade omgivningarna med ett besök 
i den gamla stenkyrkan. För Gammelstads del 
kan man nog säga att LINNÉ WAS HERE!

Efter detta stopp vid källan styrdes kosan mot 
Sundom och åter på den gamla kustlandsvägen. 
I Sundom besågs den gamla stenmuren intill 
vägen men även en milstolpe av samma typ 
som i Gammelstad. Färden gick vidare ut på 
den moderna tidens väg fram till Hyttgården 
i Töre där en fragmentarisk bit av en milsten i 
kalksten från 1660-talet finns bevarad. 
 Nästa anhalt blev Kalix och en snabb visit på 
den plats där Linné bodde under sin vistelse i 
Kalix, nämligen Borti landet, då en herrgård på 
den plats där Johannisberg ligger. Efter detta 
ett besök på platsen där det gamla färjeläget 
funnits invid dagens moderna bro. Där höll 
Kjell en kort föreläsning invid strandkanten 
och citerade Linnés ord ”Vid Grötnäs som 
ligger mittför Kalix kyrka, är en färja över emot 
kyrkan” . Här kan vi än en en gång påstå att 
LINNÉ WAS HERE!

Milsten från 1660-talet invid Töre hembygdsgård. Den är tillverkad av kalksten.
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Resans första stopp blev vid Linné-källan i Gammelstad. Foto: Thorild Jordung.

Invid det gamla färjestället i Kalix höll Kjell en kort föreläsning. Foto: Thorild Jordung.
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Efter denna historiska genomgång kring Linnés 
besök i Kalixtrakten ställdes kursen mot Torneå, 
med ett lunchuppehåll i Säivis bygdegård. Ett 
stopp gjordes intill minnesstenen från 1808-09 
års krig där denna restes till minne av bygdens 
offer under detta korta krig.
 Färden gick vidare till stenvalvsbron över 
Keräsjoki. På Linnés tid var denna å en grund 
havsvik som med svårighet kunde övervinnas 
med båt. Linné blev tvungen ta sig längre in i 
landet för att kringå denna havsvik på sin färd 
mot Torneå. 
 På den gamla kustlandsvägen blev det ett 
intressant stopp vid Kungastenen i Vuono. En 
förklaring av märkningen X 1689 är att 
vägen då var körklar med häst och kärra 
hela vägen runt Bottenviken, samt att Karl 
X1 åstadkom en uppryckning av vägbygget 
på 1680-talet. Med all sannolikhet har Linné 
stått invid denna sten vid sina färder i trakten. 
LINNÈ WAS HERE!
 Efter detta besök i Vuono ställdes kursen till 
Torneå stads kyrka på Svensarön. Haparanda 
fanns ju inte på denna tid, utan var bara en 
jordbruksbygd. Torneå kyrka blev färdig år 
1686 och uppkallades efter drottning Eleonora. 
Ett besök gjordes vid det minnesmärke 
som finns intill kyrkan över den Franska 

gradmätningsexpeditionen 1736-37.
Vad Linné gjorde där var att klättra upp i 
klockstapeln precis som Karl XI då han såg 
sin halva midnattssol 1694. Här kan vi ånyo 
konstatera att LINNÉ WAS HERE!
 På återfärden gjordes ett stopp för att besöka 
kyrkan i Kalix från 1400-taletoch där studera 
den gjutna gravhällen över Seger Svanberg och 
hans hustru. Linné kom i kontakt med denna 
Svanberg, som då var bergmästare, under dess 
gemensamma resa på Lule älv.
Osäkert är att påstå att Linné besökte några 
gudstjänster i Kalix kyrka men vi antar detta 
och säger att LINNÉ WAS HERE!

Efter detta, återfärd mot länets huvudstad via 
Gammelgården och Björknäs.
Rolf  Johansson sammanfattade resan och tack 
för besöket på torpet invid Kalixbron 
- LINNÉ WAS THERE..

I kustbyn Säivis reste man en minnessten 
för bygdens offer i 1808-1809 års krig.
Foto:Thorild Jordung.
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II Aavajoki fins det en gammal träbro samt en valvbro från 1700-talet. Till vänster Kungastenen.

Anders Hellant verkade som ung länskanslist i Västerbottens län då den franska gradmätnings-
expeditionen kom till regionen. Tack vare sina kunskaper i franska utsågs han till tolk för expeditionen 
för den tid den uppehöll sig i området. Expeditionen hade även stor nytta av Hellants lokalkännedom. 
Gravstenen finns invid Torneå stads kyrka. Foto: Thorild Jordung.
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Torneås första stadskyrka färdigställdes åren 1643 – 1645, men den brann ner år 1682. Den
nuvarande, åt drottning Hedvig Eleonora ägnade och i hela landet sällsynta stödjepelarkyrkan blev
klar år 1686. Den byggdes av Matti Joosepinpoika Härmä. Foto: Thorild Jordung.
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Den första mätpunkten var kyrktornet i Torneå. Därifrån kunde man se topparna av Niva- och 
Kaakamavaara. Här invid Torneå stads kyrka restes detta minnesmonument över tilldragelsen.
Foto: Thorild Jordung.
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Kyrkbyns järnsmide

Smedjan i Gammelstad väcktes till liv igen efter 
nästan nitton års tystnad från hammarslagen. 
Idag driver Patrik Thelin samma smedja 
som funnits i sextiofyra år, men då av den 
legendariske Hugo Carlsson.

 För dom som inte vet vem denna Hugo 
Carlsson var kan det vara på sin plats att 
beskriva hans livsgärning. Hugo föddes 
1907 i Gammelstad och efter en kort sejour 
i Rutvik med sina föräldrar där fadern var 
föreståndare på fattiggården i Rutvik med 
tillhörande jordbruk. Efter skolgången gick 
han i lära hos smeden Larsson i Persön. Efter 
lärlingsutbildningen gick han om smedhalva i 
Töre och Stockholm. Efter detta återvände han 
till Gammelstad och fädernehuset.1926 och 
bildade kompanjonsällskap med Ville Nilsson 
från Smedsbyn. Efter ett par år så löste han 
ut sin kompanjon och började med att riva 
den gamla smedjan för att sen timra upp en 
ny tillsammans med svärfar Arvid Danielsson 
från Bjursträsk. Det är denna byggnad som 
idag är den befintliga. Under åren fram till 
1983 arbetade Hugo med grov och fin smide 
samt verkstadsmekaniskt arbete för att senare 

övergå till sitt stora intresse, konstsmide. 
Vid sjuttiosex års ålder upphörde Hugo sin 
verksamhet 1983.
 År 2000 köpte paret Patrik och Marita Thelin 
fastigheten med tillhörande smedja. Då var 
inte tanken att smedjan skulle leva upp igen, 
utan var tänkt som förråd och hobbylokal till 
den nyinköpta villan. Under renoveringstiden 
av huset gjordes en del arbeten i smedjan och 
med tiden föddes tanken att arbeta som smed. 
Efter en utbildning i Övertorneå, Utbildning 
Nord fick han sitt yrkesbevis, dock ett finskt 
sådant. I Sverige utfärdades inte något sådant. 
Med tiden så väcktes tanken att återuppliva 
smedjan och den första tiden blev det mer 
hobbyinriktat. Men i november 2006 övergick 
Patrik Thelin till att arbeta som egen företagare 
på heltid. Att det har blivit en renässans 
för gamla yrken kan han intyga, det märks 
på beställningarna och att dessutom ha sin 
verksamhet i ett Världsarv förpliktar.

Text och foto: Rolf Johansson

Patrik Thelin framför ässjan, det enda som fanns kvar i den gamla smedjan efter Hugo Carlssons tid.
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Färdig smidesprodukt till en kund i kyrkbyn. En smeds arbetsverktyg för arbete vid ässjan.

Kohlswastädet, oumbärligt verktyg i en smedja. Denna väger 106 kg, stadig och ingen klang avger den 
när man jobbar med den.
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Förvinterbetraktelse från Bensbyn

November har knappt mer än börjat och snön ligger redan 
halvmeterdjup. 
  
Jag tänker, att det här visserligen ser ut att bli en lång vinter 
och att det är lite grått väder - men att den kritvita snön 
ju ändå lyser upp landskapet.

Jag tittar ut genom rumsfönstret, som vätter mot öster. 
Min blick passerar en väg och en, tack o lov, ännu brukad 
åkermark.

Några hundra meter bort, i skogsbrynet syns en åsrygg med 
en kulle och en liten röd lada. 
Jag tar med kameran och går bort mot den lilla kullen 
och ladan. Platsen är välbekant här i byn. Någon vacker 
sommarsöndag varje år, hålls här friluftsgudstjänst. Kullen 
har t.o.m. varit med i TV. Jajamen!
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Förvinterbetraktelse från Bensbyn

Kullen är ett ”berg i dagen” en hälla. Vi kallar den 
Biskopshällan.
Känd är den för händelser som timade för nära 370 år 
sedan.

Att den 6-7 åriga pojken Erik Henrikssons predikningar här 
från hällan,
för gårdens får, skulle få betydelse för hans fortsatta liv hade 
han kanske själv på känn.
 Han lär ju ha sagt till sin mor, som redan lärt honom 
grunderna i läsning, att han skulle minsann bli biskop. Och 
han lät sig inte nedslås av mammans jantebesked :
”förr ska min röv bli en smörtunna ”!

Men tala om tidig provpredikning, han blev biskop i Strängnäs 
48 år senare.

Här i Bensbyn kallar vi vår samlingslokal Benzeliusgården 
och där har målaren Halvard Sundström från Persön, på 
femtiotalet, gjort väggmålningen av den unge Erik Henriksson-
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Guideresa maj 2006

I år fick vi företaga en guideresa till ”hemligt” 
mål, vilket naturligtvis gjorde oss väldigt nyfikna. 
Det blev snabba anmälningar och bussen full 
direkt. Var skulle resan ställas??

 Vi började resan som vanligt  vid kyrktornet 
i Gammelstad och det visade sig ganska snabbt 
att kosan ställdes söderut. Kjell Lundholm var 
vår guide och som vanligt kommenterade han 
alla möjliga och omöjliga saker som passerades. 
Bl a påpekade han ängsladorna, som numera 
ersatts av s k ”traktorägg”, d v s vita plastbollar, 
vilka nästan stör naturen. Givetvis kommer vi 
att bli så vana att se dem, att vi t o m kommer 
att acceptera dem. Eller?
 Vi viker av i Antnäs och kör sydväst inöver 
landet. I Norrbottens län har vi skog, malm 
och vattenkraft samt jordbruk. Dock har vi inte 
tillräckligt med mjölk, så vi importerar denna 
vara från Västerbotten. I Alvik finns numera 
svinstallar.

Resan fortsätter till Älvsbyn, där vi stannar 
på kyrkbacken. Där finns ett monument 
över botanikern och professorn i astronomi 
Knut Lundmark född i Krokträsk, Älvsbyn. 
Monumentet föreställer en tunn spiralgalax, 
som söker sig mot himlen. I hembygdsgården 
har det återskapats hans arbetsrum. Genom 
hans iakttagelser i rymden har han fått ge 
namnet åt småplaneten ”1334 Lundmarka”. 
Knut Lundmark var också  en inbiten 
folkbildare och åkte på föredragsturnéer med 
skioptikonbilder, skrev populärvetenskapliga 
böcker och höll radioföredrag. Han var också 
duktig botaniker. Kyrkstaden i Älvsbyn är från 
1800-talet.
 Under resan får vi syn på s k ”flyggberg”. 
Det är berg, som har en brant sida mot älven. 
Bl a Raggberget och Hundberget är sådana 
flyggberg. Från Älvsbyn fortsätter vi vidare 
mot en stenåldersboplats vid Bodstranden. Här 
har – Artemisia campestris bottnica – Bottnisk 
malört.

Minnessten över Nicolaus Botniensis i Pite-
Långnäs. Foto: Thorild Jordung

Minnesmärket över botanikern och professorn i 
astronomi Knut Lundmark. Foto: Thorild Jordung.
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Bronsåldersgravröse efter vägen mellan Hemmingsmark och Jävre. Foto: Thorild Jordung.

Riktmärket i  Jävre, fyren från Skags udde.
Foto: Thorild Jordung

Minnesten i Piteå centrum över filosofen Jacob 
Broström. Foto: Thorild Jordung.
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man funnit skörbränd sten och en norrbottnisk 
hacka – jordhacka – c:a 3 – 5000 år gammal. 
Platsen funnen vid en stickprovsundersökning, 
när man sökte ”överledning” för vatten mellan 
Pite och Skellefte älvdalar.
 Sikfors kraftverk byggdes på 1910-talet för att få 
kraft till Luleå  järnverk i Karlsvik. Vid Burgforsen 
fanns det första vattendrivna sågverket, som 
bortspolades vid högvatten. I Sikfors har man 
bedrivit/ev bedriver fortfarande nettingfiske.
 Vi åker mot Långnäs by, en infjärdsby, 
gamlaste ”kyrkbyn” från 1300-talet. Här var en 
samlingsplats för handel. Här finns också en 
minnessten över Nikolaus Botniensis,  ärkebisko-
pen , som räddade Sverige från att bli ett polskt 
lydrike.
 Färden fortsätter mot Roknäs – Sjulnäs och 
passerar flera rundlogar, som är karakteristiska i 
norrbottens kustland. Svensbyn är största byn i 
området, där bykärnan är tämligen orörd. Under 
färden siktar vi också Vallsberget, där det finns 
bronsåldersgravrösen.
 Vi kommer sedan till Piteå stad. Här har under 
1550-talet funnits sågverk, vattendrivna grov-
bladiga sågverk. Under andra världskriget fanns 

också kolugnar för tillverkning av gengaskol. 
De låg vid nuvarande företaget Kappa. Piteå 
stad grundades 1621. Stadshotellet, där lunchen 
intogs, är från 1906.  Kyrkan är från 1680-talet.
 Nu åker vi mot Öjebyn. Här finns en 
”Solanderförening”, en förening som bevarar 
minnet av  Daniel Solander, en medhjälpare 
till Carl von Linné. Solander deltog i en 
världsomsegling med engelske upptäcks-
resanden James Cook och upptäckte med hans 
medhjälpare 110 nya släkten och 1300 nya 
växter. I Solanderföreningens stuga i Öjebyn 
berättade dess sekreterare Ivar Gustavsson och 
Barbro Gustavsson om Solanders resor i bl a Nya 
Zeeland. Solanderföreningen har också satt upp 
märken vid alla infarter till Öjebyn med bild av 
kyrkan och kyrkstu-gorna. I Öjebyn finns också 
”Hässelgården” från 1700-talet.
Om Daniel Solander kan vidare berättas, att efter 
resorna återvände han aldrig till Sverige. Han 
bosatte sig i London och arbetade vid British 
Museum. Han påbörjade katalogiseringen 
av sina upptäckter, ett arbete som aldrig blev 
avslutat då han, 49 år gammal, avled av ett slag-
anfall 1782. S k ”Solanderlådor” finns i British 

Solanderparken i Öjebyn med minnesstenen som symboliserar hans resor över hela världen. På bilden 
syns fr.v. Åke Larsson, May Johansson, Kerstin Nillson och Edna Sundqvist. Foto: Thorild Jordung.
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Museum. De innehåller torkade växter samt 
teckningar av dessa. Expeditionen var bl a på ön 
Tahiti, där de mätte Venuspassagen. Det finns 
en minnessten över Daniel Solander i den s k 
”Solanderparken”.
 Vi fortsätter söderut mot Hortlax. Namnet 
betyder ”Hund(Varg-)viken”. Blåsmark och 
Hemmingsmark passeras. Blåsmark har fått 
namn av någon ”Blasius” och Hemmingsmark av 
någon ”Hemming”. Vi åker mot Jävre och stannar 
vid ett bronsåldersgravröse. Sådana rösen dateras 
till tiden 1500 f Kr – 500 f Kr. Rösen skall ligga 
minst 30 m över havet för att vara från denna tid. 
Klimatet kan vara en förklaring till att gränsen 
för rösen inte finns längre norrut.
 Vi stannar vid fyren i Jävre. Den är byggd 1871 
och låg vid Skags udde och flyttades till Jävre då 
sjöfartsverket inte ville underhålla alla sjöfyrar. 
Klockan är från Norströms grund. Här passade 
det bra att ta en fikapaus.
Bussfärden vänder nu norrut mot Pitsund. Här 
finns ett monument över kriget 1808-1809. Vid 
dåvarande flottbron avgjordes kriget så här 
långt norrut. Under pausen här hittar vi en ört, 
Artemisia campestris bottnica – Bottnisk malört. 

Vi återvänder in till Piteå stad och beser i centrum 
ett monument över Christoffer Jacob Boström, 
som levde åren 1797-1866. Han var filosof och 
kallas för ”Sveriges Platon” eller ”Soltänkaren”. 
I uppslagsverken beskrivs Boström som 1800-
talets mest inflytelserike svenske filosof. I olika 
kretsar beskrevs hans filosofi som politiskt 
radikal, hos andra som radikal.
 Vår hemliga resa var liktydlig med den som 
många cirkeldeltagare om ”Fyra Pitebor” inte 
fick uppleva genom dålig anslutning. Vi tackar 
därför, att vi på detta sätt fick uppleva minnet av 
de prominenta piteborna vi läst om.

Resan avslutas i Gammelstad och vi önskar 
varandra En Skön Sommar.

Thorild Jordung

Minnesstenen vid Pitsund över det sista slaget på svensk mark under kriget 1808-09. Slaget avgjordes vid 
dåvarande flottbron över Pitsund. Foto: Thorild Jordung.
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Resa till VÄSTERBOTTEN och NORGE 28-30 juni 2006

Hembygdsföreningens år liga resa, som 
traditionellt företas varje sommar efter att ha 
föregåtts av grundliga cirkelstudier, gick i år 
till Västerbotten och Norge. Trots att besöket 
tidsmässigt hade samma tidsrymd i båda 
länderna valde vi att göra övernattningarna på 
svensk sida p g a kostnadsläget.

 Avresan skedde från kyrktornet i Gammelstad 
redan kl 08.00 som vanligt. Första dagsetappen 
går via Älvsbyn – Gråträsk – Arvidsjaur 
– Arjeplog samt Laisvall, där vi övernattade.
Av sevärdheter efter resvägen kan nämnas: vi 
börjar i odlingsbygden vid kusten för att vid 
Älvsbyn komma in i skogsbygden. Vi följer 
Pålsträsket, som har ett unikt fiske- och växtliv 
i sitt vatten. I stort följer vi Piteälvsåsen, som är 
vattendelare mellan Lule och Pite älvar.
 När vi närmar oss ÄLVSBYN får vi syn på 
två s k flyggberg, Rackberget och Kluntberget 
belägna på Piteälvens norra sida. ”Flyggberg” 
har en brant sida, som vetter mot söder, till 
skillnad från kalottberg, som har en mjuk 
avrundad profil. Dödlassbergets lodräta stup 
är populärt bland bergsklättrare från när och 
fjärran.
Vi har avsittning för rast vid kyrkstugorna 
i Älvsbyn och kan konstatera, att här har 
stugorna två våningar. Vid den närliggande 
parken finns ett minnesmärke liknande en 
tunn spriral-galax som söker sig mot himlen. 
Minnesmärket är till minne av bygdens store 
son astronomen och professorn doktor Knut 
Lundmark. Han var nydanare inom astronomin. 
Han undersökte galaxerna beträffande avstånd 
och dimensioner. Knut Lundmark var född i 
byn Krokträsk. I hembygdsgården finns hans 
arbetsrum återskapat.
 Vi åker in i skogsbygden för att så småningom 
komma fram till GRÅTRÄSK. Här går gränsen 
mellan Lappland och Norrbotten.
Gråträsk har varit en betydande jordbruksbygd. 
Dessutom är Gråträsk känd för fiske av sellak. 
Sellaken har mindre storlek än siklöjan, som 

fiskas efter Norrbottenskusten men i övrigt 
lik-värdig som matfisk. 
Gråträsk är en gammal samisk offerplats. I 
forna tider är det känt, att oärligt folk etablerade 
tjuvgömmor i Gråträskområdet.
En av de två kyrkor, som finns bevarade från 
Nasafjällsepoken, finns i Gråträsk. Den andra 
finns i Avaviken i närheten av Arvidsjaur. 
Gråträsk var översta stationen på transportvägen 
Nasafjäll-Piteå, där det fanns häst. Längre in i 
landet fanns enbart ren som dragdjur.
 Nästa stopp på resan blir ULLBERGS-
TRÄSK.  Den kände orgelbyggaren Olof 
Rickard Alm verkade här. I Ullbergsträsk var 
det tillgången på fisk i träsket, som  gjorde 
att folk bosatte sig här. Det var till största 
delen abborre och gädda som fångades. 
Gammelgården är den forna skjutsstationen 
för Nasafjällstransporterna. Gästgivaren och en 
knekt var de första inbyggarna. År 1906 fanns 
här 20 personer för att öka till 200 personer på 
1950-talet. Bönhuset byggdes på 1920-talet och 
det tog 13 år. År 2001 etablerades bönhuset till  
väckelsemuseum. Här finns rikligt med religiös 
litteratur av olika slag. Även gamla postillor 
finns där, bl a Norbergs. Det fanns t ex utgåvor 
av många olika väckelsepredikanter i museet 
samt ett antal orglar i olika utförande.
 Sedan anländer vi till GLOMMERSTRÄSK. 
Vi besöker hembygdsgården, som består av 
många byggnader samt många gamla saker. 
Vi beser de flesta husen både ute och inne. 
Glommersträsk upptogs som nybygge år 1757 
och utvecklades till att bli en av socknens största 
byar. Byn är idag belägen längs bergssluttningen 
och jordbruksfastigheterna och den äldre, 
välbevarade bebyggelsen ligger till övervägande 
del uppe i sluttningen i byns östra del. Hotell, 
affärer och modernare bebyggelse ligger i 
dess västra del närmare järnvägsstationen.  
Odlingsmarkerna hävdas endast till en del. 
I ARVIDSJAUR besöker vi endast gamla 
kyrkplatsen för att sedan fortsätta mot 
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Gråträsk kapell ligger mitt i byn på den s k Prästbacken  omgiven öppna odlingsmarker med äldre gårdar 
och skola och sjön Gråträsket i öster.  c

Under 1996 byggdes ett väckelsemuseum i byns gamla bönhus. Museet, som är unikt i Sverige
Foto: Thorild Jordung.
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Arjeplog.
 Vi besöker Silvermuséet i ARJEPLOG, där 
Einar Wallqvists silversamlingar m m finnes. 
Wallqvist var läkare, författare och samlare. Han 
gick under epitetet ”lappmarksdoktorn”.
Vi besökte också fjälltoppen Galtispouda, 
där man kan beundra utsikten på flera mils 
omkrets.
Här ser man Uddjaur och Hornavan med 
sandåsar på stränderna. Här finns 5-6000-åriga 
sten-ålderslandskap. Det finns en gammal 
kyrkplats mellan Uddjaur och Hornavan. I 
fornminnes-området finns samisk bosättning 
från År 0. Fångstkulturen har funnits här 
sedan de första inbyggarna. Man kan se både 
dödislandskap och en rullstensås.
 Vi fortsätter att transportera oss upp 
till LAISVALL, som ligger vid Laisälven. Vi 
övernattar där i biltestarnas hotell. Det är 
ett modernt hotell i fyra våningar, som ägs 
av biltillverkare runt om i världen. Under 
vintersäsong kommer det hit biltestare, som 
belägger hela hotellets runskapacitet. När det 
är dödsäsong hyr man ut anläggningen till 
andra resenärer.
I Laisvall finns även ett välskött villaområde, 
som förr beboddes av Bolidens gruvarbetare. 
Eftersom gruvan stängdes p g a att malmhalten 
i bergarten avtog så mycket så att gruvhante-
ringen blev olönsam, tvingades Boliden 
att stänga gruvan. Villaområdet är sålt till 
i huvudsak norrmän, som också flyttat in i 
villorna. Hela området är uppsnyggat betr både 
hus och mark-områden.
 Dag 2 fortsätter vi Silvervägen in i NORGE. 
Vägen följer sjösystemen till störste delen 
efter Hornavan. Vi följer vattendelaren mellan 
Vindel- och Skellefte älvar. Vi passerar orter, som 
är kända genom väderleksrapporterna – Jäkkvik 
(även sport och turistort) – Vuoggatjålme 
(köldrekordens ort) – Graddis (fjällstugornas 
kultur). Gränsen till Norge passeras och vi följer 
nu Junkerdalen ner till Storjord och ROGNAN. 
Där kan vi bese kustkultur från fönstret i 
bussen. Rognans centrum ödelades genom en 
totalbrand år 1979, men man har återuppbyggt 
centrum till en trevlig och livlig handelsplats. 

Strax utanför Rognan mellan Saltnes och 
Saksenvik byggdes en väg av krigsfångar och 
fick namnet ”Blodsvägen”. Den byggdes mellan 
åren 1942-1945, då tyskarna invaderat Norge.
 Vi närmar oss Fauske men åker först österut 
till SULITJELMA, ett nedlagt gruvsamhälle 
nära svenska gränsen. Gruvan lades ner 1991.  
I Sulitjelma finns både gruvmuseum samt 
en besöksgruva där. Då vi på vägen färdades 
genom inte minst fem tunnlar tog det så lång 
tid att vi inte kunde göra avstigning i Sulitjelma 
och besöka samhället. Det verkar vara mycket 
trist numera trots att det bor folk i de flesta 
husen. Försörjningsmöjligheterna har dock 
försvunnit. 
Vi vänder åter till FAUSKE, där vi intog en 
mycket god lunch. Fauske är känt för sin 
marmor ”Norwegien Rose”, en marmor som 
idag pryder FN-byggnaden i New York.
 Vid färden söderut besöker vi BOTN, som 
har en krigskyrkogård från andra världskriget. 
Den är placerad i en lummig lövskog mellan två  
fjäll. Gravgården är indelad i två avdelningar 
med en stengärdsgård emellan. På ena fältet 
är endast tyska soldater begravda och på de 
andra tyskarnas motståndare exempelvis ryssar, 
jugoslaver, polacker m fl.
 Vi passerar STORJORD, natur- och 
kulturcentrum. Där finns tjärdal, fångstgropar, 
dödisgropar, arboretum samt skogvaktargård.
 I SALTDAL inrättade tyskarna under andra 
världskriget inte mindre än 18 fångläger, där 
man förvarade fångar från Sovjetunionen, 
Jugoslavien och Polen. De tvingades arbeta 
på den s k ”Blodveien”. Jmfr tidigare notis. 
Rognan är administrativt centrum för Saltdal, 
där man har museer, bl a Blodvägsmuseet samt 
andra museum, som visar byggnader från olika 
tidsepoker.
 Vi kan konstatera, när vi åkt väg E 6, 
att området saknar granskog. I området 
kring Junkerdalen är det oerhört naturskönt 
med mäktiga fjäll på ömse sidor av vägen. 
Bergarterna här är sedimentära. Vi besåg 
Graddisgården genom bussens fönsterrutor. 
 På väg till Mo i Rana åker vi flera mil på 
Svartisen, som är en stor skogsfri tundra med 
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Utsikten från Galtispouda är enastående. Foto: Thorild Jordung.

Den strida forsen i den gamla gruvbyn Sulitjelma. Foto: Thorild Jordung.
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många jöklar. När vi kommer till polcirkeln 
stiger vi ur bussen för att rasta och ta en 
bensträckare. För turismen har här uppförts ett 
stort POLCIRKELCENTER. Här erbjuds man 
handla från ett stort sortiment, som är anpassat 
till turister. Utsikten är milsvid. Man ser jöklar 
och ett i övrigt kalt landskap.
 Det har blivit eftermiddag och vi försöker 
hinna till MO I RANA innan olika institutioner 
stänger.  Vi fortsätter E 6an och kommer ner till 
Dunderlandsdalen innan vi är framme i Mo i 
Rana. Muséet i Mo i Rana har hunnit stänga. 
Likaså anrika handelshuset Meijer. Istället tar vi 
en promenad i Meijerparken och i staden.
 Mo i Rana är Norges tredje största stad och 
är sedan länge en gammal marknadsplats. Här 
har norrmän från kusten och inlandssvenskar 
mötts och bytt varor. Sedan slutet av 1800-talet 
blev Mo i Rana ett viktigt centrum för gruv- och 
bergverksindustrin, som sedan dess präglat 
staden. År 1860 öppnades Mofjellsgruvan och 
år 1955 startades valsning av långa produkter 
i stål. I Mo i Rana  finns Norges största 
industripark, här finns många butiker samt en 
gammal trähusbebyggelse.
 Vi lämnar Mo i Rana och beger oss över till 
Sverige och Tärnaby för vår sista övernattning 
på resan. Vi kommer nu att följa Europaväg 
E 12 (kallas också Blå Vägen) ganska långt 
österut i Sverige. Från Strimasund och fram 
till Tärnaby följer Blå Vägen Överumans 
vatten. Vi passerar Hemavan, som numera 
är en stor vintersportort. Här finns också en 
”fjällträdgård” anlagd av botanisten Olof Rune 
från Umeå.
 TÄRNABY har en vacker kyrka. Det är den 
tredje kyrkan. På 1200-talet fanns redan den 
första. Kyrkan var tyvärr ej öppen så vi kunde 
skåda den inifrån. Vi kör vidare till Tärnaby 
fjällhotell där övernattning sker.
 Dag 3. Efter intag av frukost blir det avresa 
från Tärnaby. Vi följer Blå Vägen sydost 
ut till STORUMAN. Det är en underbart 
vacker reseetapp. Vägen går parallellt med  
vattendraget Storuman. Vi konstaterar, att 
hundlokan är väldigt utbredd numera. Det är 

ett tydligt tecken på miljöförstöring genom 
ökat kvävenedfall p g a den ökade bilkörningen. 
Efter litet ”site-seeing” i samhället kör vi vidare 
en kort sträcka till Stensele.
 I STENSELE besöker vi kyrkan. Det sägs 
vara Sveriges största träkyrka. Den var tidigare  
Umeå landsförsamlings kyrka. Den invigdes 
1886 och renoverades 1934. Den är utbyggd 
så att den rymmer 1800 sittplatser jämte 200 
ståplatser. Byggnadsstilen är äldre nygotik. 
Kyrkan har ett ovanligt värmesystem, som 
består av vedeldade flänsugnar.
 Vi lämnar Blå Vägen och fortsätter till 
MALÅ. För att komma dit åker vi inlandsvägen, 
som utgår från Boliden. Malå ingår i 
ädelmetalldistriktet, som innefattar norra 
Västerbotten. Malå är också ett centrum för 
samerna sedan forntid. Malå har en egen 
lappstad. Där finns ett antal pyramidformiga 
träkåtor. Därtill finns det härbren (aittor), som 
tjänstgör som förrådsbyggna-der. Samtliga 
kåtor rymmer endast en familj i varje. Här 
firar man storstämningshelg. Det är en samisk 
variant av kyrkstad. Sedvänjans ålder är från 
början av 1900-talet. I Malå intar vi lunch.
 Resan har gått bra, tidtabellen har hållits. 
Därför får vi ett extra tillägg i resplanen. Den 
består av att vi besöker författaren Torgny 
Lindgrens barndomshem intill sjön Kvammarn 
i Raggsjö by. Det är gammal jordbruksby, som 
verkar vara i god hävd. När vi åker runt sjön 
får vi se en rundloge, som har ett torkhus uppe 
på logens tak, vilket är ovanligt.
 Vi börjar nu hemresan och den sker genom 
KÅGE älvdal fram till E 4-an. Kågedalen verkar 
flack med växtligheten i god hävd. Vi åkte 
igenom Norsjö by,  en trevlig och välordnad by. 
I Kågedalen ligger Kusmark och Ersmark, två 
medeltida byar med ”mark-namn”. I Kusmark 
finns en stenåldersboplats med flinta-fynd. 
Kyrkan i Kusmark blev den officiella medan 
Kåge-kyrkan, som byggdes av Kåge-borna 
själva, blev färdig före Kusmarkskyrkan. I 
Kusmark finns ”Rifska” huset, ett boningshus 
i sten. Byggmästare Rif byggde också Gustafs-
kyrkan i Luleå nystad.
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Minnessten vid norsk/svenska gränsen från 1918.
Karin Isaksson, Brändön  och Anna Carlsson, Luleå 
på plats. Foto: Thorild Jordung.

Polcirkelsentret uppfört på tundran strax före Mo i 
Rana. Foto: Thorild Jordung. 

Torgny Lindgrens hemgård i Raggsjö, Västerbotten. Foto: Thorild Jordung.
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 Som sista punkt på programmet såg vi 
repslageriet i Kåge. Det är fornminnesmärkt. 
Det består av två verkstadshallar. En mindre 
gammal verkstadshall och en nyare betydligt 
större hall. Repslageriet var stängt, så vi kunde 
ej besöka någon av hallarna.
 Tyvärr har tiden runnit iväg och arbetsdagen 
var slut. Hembygdsföreningens årliga resa 
avslu-tas i GAMMELSTAD med hemkomst kl 
18.00 vid klockstapeln. Vi tackar varandra och 
inte minst vår eminente guide Kjell Lundholm 
och önskar varandra Glad Sommar!

Stig Bernhardsson                           Thorild 
Jordung

Krigskyrkogården i Botn, Norge. Foto: Thorild 

Lappstaden i Malå. Den invigdes den 19 augusti 1967. Den består av 20 kåtor och 21 härbren. I Malå 
finns ”Sveriges sydligaste skogsameby”. Foto: Thorild Jordung.
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Det Meijerska huset i Mo i Rana. Notera det vackra gullregnsbusken. Foto: Thorild Jordung.

Hembygdsföreningen i Glommersträsk bjöd deltagarna på en föreläsning i det gröna. 
Foto: Thorild Jordung.
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Ur föreningens verksamhet 2006

Surströmmingsfesten i 
september lockad många aktiva 
medlemmar. Underhållningen 
svarade Ingeborg och Åke 
Larsson för.
Foto: Thorild Jordung

Surströmmingsfesten. 
Kjell och Siri Lundberg  

sjunger med.
Foto: Thorild Jordung.

Still going strong i föreningen, 
Karin Isaksson, Brändön  i 
samspråk med nyckelbärarna 
Ebba och Martin Hansson. 
Foto: Thorild Jordung
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Ur föreningens verksamhet 2006

Tomtenissen Maria Johansson, 
Brändön skötte tillsammans Ida 
Landström. Örarna , föreningens 
fiskdam.
Foto: Thorild Jordung.

Bagerskorna Kerestin Nilsson, 
Gunhild Palmgren och Lena 

Blomqvist hade fullt sjå att baka 
kringlor, uppskattat av  många 

besökare. Foto: Thorild Jordung.

De första nyckelbärarna i 
Gammelstad, Ebba och Martin 
Hansson mottog detta utanför 
turistinfo, Gammelstad. Martin 

råkade händelsevis hamna utanför 
bilden. Foto: Thorild Jordung.



34   Årsskrift 2007

Man blir väl aldrig fullärd!
Varje dag lär vi oss något nytt. För många av oss 
faller det väl också bort ett och annat. 
Så då gäller det att fylla på förrådet och lära 
sig saker som intresserar och under former 
som roar.
Man kan ju t.ex. gå med i en studiecirkel och 
tillsammans med likasinnade lära sig mer om 
hembygden.

Vi är ett antal medlemmar som under 2006 
har studerat Nederluleå sockens historia ,valda 
delar. Det är ett ämne som är nästan utan 
gräns men vi har valt att splittra upp det i sina 
beståndsdelar. Den här säsongen har vi försökt 
tränga in i  hur jordbrukandet har utvecklats 
och vad det har betytt för kolonisationen här 
uppe.

Ett gäng har haft sin cirkelverksamhet i G-stad, 
Hamngatan 5 och den andra gruppen har hållit 
till i Benzeliusgården, Bensbyn.

Tag gärna kontakt med oss i styrelsen, eller 
Vuxenskolan, om Du vill ha hjälp med att dra 

igång en studiecirkel, eller ansluta till någon 
som är igång.

Hälsar hembygdsföreningens studie.org. 
Hans Havo.

Här är medlemmar ur studiecirkeln i Bensbyn under arbete.Foto: Hans Havo.
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Vill Du bli medlem!
Vi är en aktiv hembygdsförening med många järn i elden. Vi deltar tillsammans 
med Hägnan och Världsarvet i Gammelstad i deras många aktiviteter som  
midsommarfirandet på Hägnan, Persmäss, marknader och mycket annat.
Som medlem har du tillgång till en omfattande studieverksamhet och 
reseverksamhet som föreningen själv anordnar. 
Du har även möjlighet att delta i visningsstugans guidningar under 
sommarhalvårets helger. 
I medlemsavgiften på 100 kr/år för enskild medlem och 150 kr/år för familj 
på samma adress ingår även denna årsskrift.
Sätt in på postgiro 6 15 30-2 och skriv “ny medlem”.
Välkommen!

Omslagets baksida: Aavajokis gamla träbro samt valvbro 
från 1700-talet. Foto:Thorild Jordung.
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