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1. INLEDNING

Storjuktans dalgång ligger omkring två mil sydvtist om Sorsele

kyrkby. Avståndet till Juktå by vln Storjukt�ns östra �nde från 

Blattnicksele vid Vindelälven är cirka lS km, och evs�ånnet till 

Åbacka vid sjöns västra ände är 37 km. Väg finns över Giltjr.ur

Åbacka till Fjosokkens östra ändP. vi� Råbmon. H�rifrån går en tur

bit två gånger 1 veckan till Fj�ll�jön�s/kartans Fj�llbon�s/, en

sträcka ev cirka 17 km. Sommaren 19S5 stakades forts�ttnlngen ev 

vägen frln Råbmon västerut pi Fjosokkens södra strand. 

Vid Storjukten ligger 24 gärder jämte en barack som är bebodd. 

Tre av gärderna, tvi i Sendvik o�h en i Hemnijs,stlr öde. Till 

detta kommer tre fjällägenheter, en intlll Åbacka, en i Rakko/öde/ 

vid Fjosokken och en i Rlbmon. De senare torde enligt uppgift irke 

l nämnvärd grad beröres ev uppdämningen.

PI Fjosokkens södra strand ligger åtta gårdar och pi norra si

dan en. Dämningarna torde hijr ko�me ett förorsaka mycket sm& ska

�or. Enligt uppgift är de� endast en le�u�ård som möjligen behöver 

flyttas. I övrigt skadas endast bl.P.båtl�mnlnear orh sms strena

områden. Här torde någon utflyttning ic�� behöva ifrlgako��e. 

Seden nybvggeren Anders Olofsson född 1781,inflyttade till 

Julctå, med all sannolikhet något eller några år in på 1800-tPlet, 

är denna bys bebyggelse- och utvecklingshistorla fullt klar. Perio

den före detta fefinitiva besittnlngstegende är a�remot dunkel.Med 

bjllp ev en my�ket sparsam tradition orh vissa slutsatser som kDn 

drages av anteckningar i församlingsböcker 1 Sorsele orh Stensele, 

kan men dock nå fram till en bild som med till visshet gr1nsende 

sannolikhet är riktig. För dessa omständigheter redogöres längre 

fram. 

Det bosättnlngsomr��e som det b�r g�ller,från Siksele i Öster 
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till Fjällsjönäs 1 väster, är en tämligen sluten enhet.Nästan 1 alla 

invånare är befryndade. Detta gäller särskilt Juktå by utan andra 

undantag än några få ingiften. Det stora namnet i kolonisationshi

storien här är en av den förste nybyggarens söner,Olof Andersson, 

vanligen kallad 01-Annersn,"Gamm-Olle","Jukt-Olle",eller "Smör

Olle".Han var redan under sin livstid - han drunknade 1907 - smått 

legendarisk,och denna legendbildning har fortsatt kring hans namn. 

Stamfadern till den släkt från Malå som grundade Juktnäs står 

honom i vissa avseenden inte långt efter.Kanske ännu mer gäller 

detta dennes hustru.Dessa två hade dock inte Olof Anderssons för

måga att lägga under sig land och ta upp nya bosättningsplatser. 

Det allmänna intryck man får av dessa byars historia är att 

den livsföring som i kustbygden var ett föråldrat stadium vid 1800-

talets början, och 1 många avseenden långt tidigare,här levat kvar 

ett stycke in på 1900-talet.Man finner också ett ganska påtagligt 

ehuru något diffust inslag av lapskt.Nybyggarna ha uppenbarligen 

accepterat en del lapska vanor och bruk,ibland därför att de varit 

praktiska eller enda möjligheten,ibland därför att lapskt ingifte 

förekommit.Nybyggarna har någon gång gift sig med lapska flickor. 

I nå�ra fall framträder detta inslag därför att befolkningen är 
rent/ 
lapsk. De lappar som blivit kronoåbor och jordbrukare är dock 

uppblandade med svenskar och fullständigt "försvenskade". 

Det Juktå,som en av de första nybyggarhustrurna döpte till 

"Svält-Jukta",undergick redan under Olof Ande•ssons tid en radikal 

förändring. Byn blev snart känd som "Missu-Jukta"/Missu=mesost 

eller messmör/ eller Smör-Jukta. Med en viss stolthet säger man 1 

byn att den alltid varit känd som en "matby". De båda krigens 

ransoneringar har man egentligen inte haft några olägenheter av. 

Fisk,mjölk,potatis och smör fanns alltid att tillgå så mycket man 

ville äta. 

Utvecklingen har även här under de sista 25 ären gätt snabbt. 

Man har fått väg,post,telefon,elljus. De flesta gårdar har om

eller nybyggts och flera har tlllko�mit. I Juktå finns nu /1955/ 
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11 personbilar, 1 buss och 1 jeep samt ett antal motorcyklar. I 

alla gårdar utom två finns motorbåtar. När ryktena om uppdämningen 

började taga fast form var fyra nya gårdar planerade i byn. 

Vad här sagts om Juktå gäller också de övriga byarna.I Åbacka, 

på södra sidan av sjön, finns tre gårdar- och tre bilar jämte en 

traktor. I de tre gårdarna på norra sidan finns traktor, ett par 

s.k.Epatraktorer och flera motorcyklar. Dessutom finns motorbåtar.

De som bor vid Fjosokken har alla motorbåtar och i Fjällsjönäs 

finns dessutom en jeep som man kört dit på snöföre. Hos Samuel 

Lindar finns en rätt fullständig mekanisk verkstad med handborr

maskin,svarv och modernt svetsaggregat. Där finns även telefon 

och två av gårdarna har ett eget litet kraftverk för elljus. I 

Juktnäs har man telefon och elljus. Planerna på elljus till Åbacka 

skrinlades i avvaktan på de väntade förändringarna. Avståndet till 

närmaste elledning 1 Giltjaur är inte större än att frågan lätt 

kunnat lösas. 

Frägan om huruvida motsättningar funnits mellan de bofasta 

och de nomadiserande lapparna har ägnats ett betydande intresse. 

Får man nu lita till ena partens utsago, finns det av dylika mot

sättningar endast svaga spår. Om en sådan animositet förelegat 

ligger dess mera allvarliga skede så långt bakåt i tiden att alla 

minnen bleknat. Nu vittnar �an tvärtom i den riktningen att båda 

parterna varit beroende av varandra. Lapparna ha fått husrum under 

sina flyttningar hos svenskarna. I Åbacka berättar man att det in 

1 vlra dagar ingalunda varit ovanligt att man haft lappar liggande 

över hela köksgolvet och att man kunnat finna lapskt skohö liggan

de till torkning på köksbordet. 

Man vet mycket väl att lapparna tidigare räknade landet som 

sitt. "De räknade sig rl om landet",säger en person 1 Fjällsjönäs 

och berättar att en lsppgumma,kallad "Lång-Gädda" frågat en skogs

avverkare om han huggit skog inom ett visst angivet omrlde."Det 

är Anners-Perslandet" tillade bon,menande att där hade inte ny

byggaren något att skaffa. 



Så sent som vid avvittringen då rågångar höggs upp genom sko-

garna hotade en lappgubbe att skjuta linjehuggarna om han råkade 

få se dem. 

Tidigare var isoleringen i dalgången nästan total vissa tider 

av året. Den blev givetvis allt mer märkbar ju längre åt väster 

man kom. I Fjällsjönäs berättas att en gång mindes man en period 

om två månader varunder man inte sett en människa utom den egna 

familjen. Till sist kom en vandrande predikant på besök. De som dl 

kunde satte sig ned för att skriva till anhöriga på andra orter 

för att få sända breven med predikanten. 

Samtliga gårdar inom det undersökta området bar besökts och 

praktiskt taget alla vuxna personer över 25-årsåldern har utfrå

gats.En lista på sagesmän skulle bli en uppräkning av alla vuxna 

i byarna. Några förtjänar dock att särskilt framhållas. Bland 

de främsta står f.bemäg.Oskar Byström i Juktå,född 1878,samt hans 

maka Fredrika Evelina, f.hemäg.Oskar Johansson, f.1880, bemäg. 

Erik Johan Manfred Sandström 1 Sandv1�,född 1886, änkefru Softa 

Eugenia Sundström 1 Juktnäs,född 1881, f.hemäg.Anselm Holmgren, 

Åbacka född 1886 samt hans hustru Signe Augusta,född 1896, fru 

Selma Karolina Lindgren,Åbacka, f.1890 samt f.hernäg.Samuel Gott

bard Linder i Fjällsjönäs, född 1888 och hans hustru Josefina 

Vilhelmina, född 1894. 

Främst de här uppräknade har offrat mycken tid och visat

stort tillmötesgående. 
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2. FÖRE NYBYGGARTIDEN

De äldre lämningar - lapska eller förhistoriska - som på sina 

håll finns inom området blir föremål för undersökning i annan ord

ning och förbigås därför helt i denna framställning.Däremot är 

det motiverat att här i stora drag granska det beboende som otvi

velaktigt funnits 1 dalgången innan marken togs i besittning för 

permanenta nybyggen. 

Om man granskar de äldsta församlingsböckerna finner man ett 

antal familjer kyrkobokförda i "Juktån", 1 "Storjugta" eller i 

"Juktån-Ranbyn". Såvitt det varit möjligt utreda har dessa - utom 

1 ett fall - icke något samband med de släkter som nu bor 1 dessa 

trakter. 

Några av dessa tidigare bebyggare - om man nu ska använda det

ta ord - skrives som skattelappar, andra som f.d.skattelappar och 

andra som fiskarlappar. Beträffande flertalet saknas annan dis

tinktion än att de återfinnas i husförhörsböcker "för lapska all

mogen av Sorsele församling". Någon tvekan om att det är lappar 

behöver således inte råda, 

Går man därefter till traditionen, visar det sig att några 

av dessa boplatser kan identifieras. Det gäller här icke de över

allt omvittnade kåtatomterna, ehuru även dessa kan vara spår ef

ter mer eller mindre permanent boende lappar. Det är fråga om små 

hus, samtliga obetydliga,fyrkantiga stugor med en spis 1 ena hör

net. Sålunda utpekas platsen där fiskarlappen Anders Gustaf 

Jonsson-Skank haft en stuga. Spår efter tomten syns ännu väster 

om Juktnäs på Storjuktans södra strand. Ytterligare några platser 

utpekas som boplatser. Namn sAsom "KAtabacken" finns t.ex.på fle

ra ställen, bl.a. 1 Åbacka. BAde 1' Juktnäs,Fjällsjönäs och Åbacka 

säger man att det "fanns en liten stuga" när de nybyggare kom dit 

som nu kan identifieras. Beträffande JuktA är det mera osäkert. 
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I Åbacka pi norra sidan fanns däremot en kåta. Traditionen kan 

inte namnge dem som bott där annat än i enstaka fall. Här måste 

också anmärkas att begreppet "stuga" inte alltid kan definieras.

Ofta får man det intrycket att det lika gärna kan gälla en timrad 

kåta. 

I de flesta fall har inga uppgifter stått att få om ägarna 

till dessa stugor eller kåtor lämnat dem frivilligt, om de fördri

vits genom nybyggarens ankomst eller om någon överenskommelse 

träffats. I något fall fär man av de knapphändiga uppgifterna det 

intrycket att stugan stått tom och utan vidare tagits i besittning 

Traditionsuppgifter finns från ett par håll om att kortvariga 

försök till bosättning gjorts före det definitiva besittningsta

gandet. I Juktnäs uppges sålunda att innan Jakob Andersson från 

Släppträsk i Malå kom dit för att stanna, hade flera liknande för

sök gjorts tidigare och misslyckats. Det var här den nybyggare 

skulle ha bott vars hustru vid avflyttningen sagt att hon svultit 

sä mycket här att stället skulle fä heta "Svält-Jukta''• Den tam1l

jen lär ha bott här i tio Ar och avflyttat till Stensele.

Vid försök att kontrollera den traditionen befanns att 1 

Juktnäs bodde med all sannolikhet omedelbart före Jakob Andersson 

en familj Erik Gustaf Nilsson som 1867 flyttade till Stensele. 

Jakob Andersson var då 26 Ar gammal och tämligen nygift eftersom 

hans äldsta barn var född 1895. Som synes går uppgifterna väl ihop 

Med all säkerhet hade Nilsson uppfört den lilla stuga i Juktnäs 

där Andersson slog sig ned. 

Lappen Måna Andersson var inte född i Åbacka. Han inflyttade 

från Källbäck där hans föregående öden är okända. Hans första 

hustru skrives som lappdotter från Kylträsk/Tjulträsk/. Måna An

dersson hade av allt att döma varit nomadlapp men renskötseln var 

vid inflyttningen till Åbacka på upphällningen. Han började snart 

med fäbruk jämsides med renskötseln. Ett stenkast från den plats 

där han slog sig ned låg en gammal lappvall,än i dag kallad 

"Gamm-vallen".Dylika brukar vara beväxta med frodigt gräs. Dess-
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utom fanns det i trakten sjöfoder och myrslåtter i nästan obe-

gränsad mängd. 

Av det anförda torde framgå att såväl Storjuktan som Fjosok

ken,vilka båda varit synnerligen fiskrika sjöar,alltid utnyttjats 

av lappar, dels av dem som hade sina flyttningsvägar här och dela 

av fiskarlappar som på olika ställen haft permanenta kåtor eller 

små stugor. Med all sannolikhet bytte även dessa, till en del bo

fasta lappar, vistelseort vissa tider på året. Direkta uttalanden 

finns härom. 

Den nya tiden började definitivt för Juktådalens del den 22 

okt.1790 då utsyning på ett nybygge beviljades. 
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3. NYBYGGARTIDEN BÖRJAR

JUKTÅ 

Då Anders Olofsson kom till Juktå för att slå sig ned aom 

nybyggare, fanns där inte något hus, säger hans sonsonson Oskar 

Byström. Han tillägger dock att här varit ett lappviste tidigare 

och att det är möjligt att dessa lappar haft någon bostad av mer 

permanent slag, där Olofsson byggde första stugan. Den fick sin 

plats 50-75 meter från stranden, stra.x norr om där det nu står 

ett stort båthus. Den var fyrknutad och cirka 9 alnar i fyrkant. 

Förstuga saknades. Kartskiss, bild 1. Foto bild 6,7 och 8.Kart

skiss bild 75. 

Några traditionsuppgifter om denne Anders Olofsson finns 

inte ehuru han levde till 1873. Av tillgängliga handlingar kan 

dock inhämtas att han var son till nybyggaren Olof Andersson från 

Skakträsk - ett äldre namn på byn Aha i Sorsele socken - och att 

han var född den 29 juli 1871 i denna by. Fadern var född 1746 

och gift med Anna Andersdotter, född 1757. 

Anders Olofsson gifte sig 1813 med Sofia Johansdotter,född 

1790. Det synes framgå av anteckningarna om nattvardsgång att han 

till år 1816 bott kvar 1 Aha hos fadern. Härav skulle följa att 

flyttningen till Juktå skedde efter detta år. 

I en husförhörslängd från 1830 finner man att familjen består 

av följande personer: 

Anders Olofsson 

Hustrun Sofia Johansdotter 

Barn: 

Sofia 

Anna Helena 

Johannes 

Margareta 

född 1781 

1790 

1816 

1818 

1820 

1821 



Olof 

Anders 

Fredrika Gustava /död/. 

1824 

1828 
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Av flickorna gifte sig Anna Helena till Sandsele och Margareta 

till Saxnäs,medan Sofia flyttade till Stensele. De tre pojkarna 

blev som strax skall framgå nybyggare i byn. 

Hur orimligt det än kan förefalla bodde familjen länge kvar 

i den lilla stugan. Det påstås nämligen bestämt att nästa nybygge 

inträffade först när sonen Olof växt upp. Bygget har alltså inte

skett långt före halvsekelskiftet. 

Den nya gården uppfördes cirka 75 meter nordväst om lilla 

stugan. På bild 9 ser man alltjämt två rönnar som hade sin 

plats söder om gaveln till detta bygge. Under avdelningen "Bygg

nader" finns en plan jämte möbler1ngssk1ss ritad efter beskriv

ning. 

När alla tre sönerna växt upp blev det Olof,som stannade 

kvar 1 fädernegärden medan Anders flyttade till Sandv1k och Jo

hannes till Stormyrnäs. Olof Anderssons avkomlingar har sedermera 

tagit namnet Byström. Sex gårdar i byn innehaves nu av ByströmmarE 

Olof Anderssons son Erik Olof hade tre söner. Snart kom ock

så den tid då dessa skulle skaffa sig egna hem.Johannes Fredrik, 

född 1881, behöll gamla gården, Olof Oskar byggde en ny gård ett 

100-tal meter öster om gamla stället,där han alltjämt bor,bild

10, medan hemmansdelen innehaves av sonen Torsten. Gamla gården 

som numera är riven och ombyggd, innehaves av Gösta Gerhard 

Sundström och hans hustru,Margit Elina Byström,dotterdotter till 

Johannes Fredrik. 

Tredje sonen, Frans Gustaf Olof, flyttade omkring en kilo• 

meter ät väster intill Storjuktans strand till en plats som av 

någon anledning kallades "Hemligheta". Bild 13 och 14. 

Sistnämnda ställe hade dä varit bebott nägon tid. Redan i 

början av 1850-talet bodde där - ett litet stycke öster om By

ströms nuvarande gård - en man vid namn Bernhard Nilsson. Han
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tog sedermera namnet Ågren, var känd för sin stora musikalitet 

och goda sångröst och flyttade till kyrkplatsen,där han blev 

socknens klockare. Därmed försvinner han ur Juktås historia. 

Gårdstomten finns på bild 12. Här bor alltjämt 01-Annersns son

sonson,Frans Gustaf Olof,men han har överlåtit hemmanet på sonen 

Gustaf Georg, född 1923.

"Hemligbeta" ligger på ett näs mellan Stenavan och Kvarnavan. 

År 1937 byggdes en bro över Stenavan varför man har bilväg fram 

till gården. Bild 17.

Tredje brodern och äldste sonen till Olof Andersson uppför

de en gård strax väster om hemgården. Den gården stod på den lil

la kullen öster om Bror Erikssons bagarstuga med ekonomibyggna

derna ungefär där dennes mangårdsbyggnad nu står. Bild 18. Olika 

grenar av hans avkomlingar har tagit sig namnen Åberg och Johans-

son. 

Åbergs två söner hade delat faderns hemman i två delar. Den 

ene skulle efter gängse sed behålla gamla gården och den andre 

byggde en ny gård "uti Brånan",som länge kallades Nygården.Bild 

22. /"Brånan" = där det har brunnit/.Då den ene av bröderna drunk

nade och Åbergs yngsta dotter gift sig med Vilhelminabon Johan 

Ingvar Wikström,kom dessa att övertaga Nygården, d.v.s.där posten 

och Konsums filial nu är inrymda. 

SANDVIK 

Anders Olofsson anlade tidigt en fäbod söder om Storjuktan 1 

Sandvik.Kartskiss bild 1. Dit flyttade sonen Anders,f.1828,kalla

des snart "Ante i Fäbodan" och blev stamfar för Sandströmmarna 

därstädes. Ante hade tre söner varav Erik Olof övertog Sandvik 

och en annan tog fast anställning vid "L1fkompan1et 180 som nr. 

173 11
• Erik Olofs två söner delade hemmanet vid tiden för förra 

världskrigets början. Den äldre Manfred,flyttade ut och uppförde 

då vid Läv1ken västra gården 1 Sandv1k. Den yngre,Gustaf Valdemar 
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bodde kvar något år i fädernegården men brödernas hustrur var 

alltid ovänner,sägs det,varför Gustaf Valdemar sålde och flyttade 

söderut. 

Den äldsta gärdsplatsen i Sandvik stär nu öde och byggnader

na är ytterligt förfallna. Bild 33 - 36. Stället är numera en 

avstyckning som äges av en man vid namn Isak Mattsson /bild 37/ 

och som bor i en provisorisk barack i Juktå intill den s.k.Kron

vägen. Bild 46 och 47. 

STORMYRNÄS 

Stormyrnäs är ett platsnamn inom Juktå. Kartskiss bild 1. 

Som namnet anger är det ett näs i östra delen av en stor myr.Vid 

högt vatten har näset tidigare varit en holme. Myren ligger allt

jämt så lågt att vägbygge inte är möjligt. De som bor på näset 

når fastlandet genom en flottbrygga eller,rättare sagt,en flytan

de spång. Bild 52. 

Även detta ställe togs först 1 besittning av Olof AnderssQn. 

"Han skulle skaffa ett nybygge åt var och en av sina pojkarn, 

säger en av hans avkomlingar. Hit-flyttade Johannes Olofsson, 

alltså näst äldste sonen. Första gården byggdes där nuvarande ä

garen Oskar Brännlunds bagarstuga står. Den är numera riven,men 

den var en vanlig 6-knutad byggnad. Bild 51 och kartskiss bild 

76. 

Vid laga skiftet 1902 delades Stormyrnäshemmanet. Sonen Johan 

Oskar övertog ena hälften och en syster åt honom den andra hälf

ten. En broder till dessa,Gustaf Manfred,förvärvade senare en 

del av hemmanet och byggde en gård strax före första världskriget, 

Bild 20. Där bor han alltjämt och där är nu telefonstationen -

under namnet Storjuktan - inrymd. 

Systern sålde sin del av hemmanet till Holmsunds AB men 

hemmansdelen förvärvades senare av en person vid namn Frans Borg

ström. Av någon anledning uppstod oenighet mellan familjerna var-



för Borgströms gästspel blev kort. Han sålde 1928 till Oskar 

Vilhelm Brännlund från Kvarnbränna s9m således innehar gamla 

gårdsplatsen på Näset.
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Johan Oskar skulle nu bygga gård på sin hemmanshalva. Han 

rodde bara rakt över Juktån till södra stranden någon gång år 

1904,steg i land och började hugga undan bu�kar,träd och ris

på en liten kulle strax öster om Blaikbäckens utlopp i Juktån. 

Johansson som ännu /1955/ lever kan själv berätta om hur 

en nybyggare fick börja sin tillvaro så sent som åren 1904-05. 

Där stugan skulle uppföras fanns en liten avröjd gräsplätt som 

vidgades genom ytterligare röjning. Se4an fick-han bege sig till 

skogen för att hugga timmer till hus. Timret kördes hem när snö

föret kom och bilades på gårdsplatsen. En enkel stensockel lades

I 

och på den timrades den förhållandevis stora,6-knutade byggnaden. 

Senare har den tillbyggs på höjden.Då Johansson ocb hans hustru 

som nygifta flyttade in,saknades ännu golv i kammare och förstu

ga. Man gick genom förstugan på några utlagda plankor."Spisbräda", 

d.v.s.spisens träbeklädnad mellan golv och sp1selhäll,tillverka

des av Johansson efter inflyttningen. Den vida omkring anlitade 

Huftasjösnickaren Johan Holmgren hade utfört snickerierna till 

buset och tillverkat en del möbler,såsom köksskåp,stolar,m.m. 

Virket till snickerierna och till möblerna hade Johansson kranså

gat /kramsåga,säger han/. Bild 55-57. 

Boplatsen hade vissa nackdelar. Enda möjligheten till kon

takt med grannarna var sommartid att ro över Juktån. Bland de 

större fördelarna märktes den vidsträckta "raning" som efterhand 

skapades intill gården vid Blaikbäcken, ett område som än i dag 

har god gräsväxt. Bild 134. 

Oskar Johansson berättar, att då han odlade efter kanten av 

ån på södra sidan mitt för Stormyrnäs,påträffade han många gamla 

kåtatomter djupt nere i jorden. Samma var förhållandet på Näset. 

I jorden låg hopar av skörbränd sten. 
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Numera har Johansson delat hemmanet. Strax öster om gården 

på samma sida av ån har sonen Sigvard byggt en modern gård.Bild 

57. Hur Juktå, Sandvik och Stormyrnäs delats upp framgår av föl

jande: 

Juktå no 1 och 2 hade tillsammans åsatts ett skattetal av 

17/32 mtl. d.v.s. 34 skäl skatt. 

Juktå no 1 som är avsevärt större än no 2,har ett skattetal 

om 23/64 mantal medan no 2 har 11/64 mtl. Hemmanet no l delades 
2 7 2 8 

vid laga skifte 1902 i 1 -- 1 .  No 1 delades 1909 i 1 om 1/32 
10 

om 3/64 mtl.Uppdelning har sedermera skett till 1 mtl.och 
15 

1 • 

9 
1 

1/32 mtl no 1 förvärvades 1914 av G.M.Johansson och det var 

som redan tidigare är sagt,en del av Johannes Olofssons hemman 

vilket vid laga skifte 1902 delats mellan ett par av Johannes 

Olofssons barn. Det var den 17 jan.1928 som dotterns andel köp

tes av O.W.Brännlund. Tidigare är omtalat hur sonen Johan Oskar 

efter laga skiftet, som hölls 1902, byggde ny gärd söder om än. 

Gamla gårdsplatsen i Stormyrnäs är nu bebyggd med en moder

niserad 6-knutad byggnad, försedd med vatten,avlopp och central

värme från spispanna. Bild 48-49. 

Oskar Johanssons gård är - bortsett från en påbyggnad på 

höjden - 1 samma skick som när den uppfördes 1904-05. Manfred 

Johanssons gård är endast ett 20-tal år gammal och därtill sena

remoderniserad med vatten,avlopp ocb centralvärme. Bild 20. 

Oskar Johanssons hemmansdel är sedan 1948 delad i tre lika 
10 12 

delar om 5/192 mtl no 1 --· 1 • Endast sonen Sigvard bor på 
11 

hemmanet och innehar 1 

nerna har antagit namnet 

Dageryd enligt köpebrev 

Dageryd sedan 1943. 

där han uppfört en gård. Ett par av sö-
10 

Dageryd. No l 
12 

äges av Oskar Vilhelm 

av 1947 och l av Artur Ingemar Johansson-
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Hemmansdelningarna i Juktå. 

4 
Juktå no l eller Hemligheta, 5/64 mtl såldes 1904 av Erik 

Olof Olofsson-Byström till sonen Johannes Fredrik Byström.Hem

ligheta har senare övertagits av dennes son, Frans Gustaf Elof. 
7 

Hemligheta är numera no 1 om 3/128 mtl och äges av den sist-

nämndes son Georg Byström. Bostaden är moderniserad med vatten, 

avlopp och centralvärme. 
4 

Vid arvskifte den 28 juli 1944 delades resten av 1 mellan 

Gerda Sjöberg, Margit Byström och Gustaf Adolf Byström med 1/3 

eller 5/192 mtl på dem vardera. Gerda Sjöbergs andel övergick 

genom köp 25/2 1948 till Gustaf Adolf Byström och Gösta Gerhard 

Sundström, den sistnämnde gift med Margit Byström. 
13 15 

Juktå l 1 • 

I annat sammanhang har sagts att Erik Olof Olofsson-Byströms 

son, Olof Oskar,övertog en del av farfaderns hemman och byggde 

gård ett 100-tal meter öster om gamla stället. År 1942 sålde han 
13 14 15 13 

no 1 ,1 och 1 till de tre sönerna. Torsten har 1 och bor 
14 

i gamla gården,Villehard 1 byggde ny gård i backen norr om 
15 

föräldrahemmet, bild 65, medan Verner innehar 1 med nybyggd 

gård söder om Juktån. Bild 67. Gamla gården är moderniserad och 

de två nybyggda har en förhållandevis hög standard. Verner By

ströms gård har sålunda badrum. 

Juktå no 2. 

Hemmanet var som redan framhållits inte mer än hälften så 

stort som no l,eller 11/64 mtl. Även detta hemman delades 1902 

och sedermera har många delningar skett,varför det nu är uppde-
4 12 

lat i no 2 --- 2 • Flera av delarna är mycket små och består 

av avsöndringar. 
4 

No 2 om 1/128 mtl förvärvades 1915 av N.M. Fransson och E.J. 
6 9 

A.Fransson. Genom gåvobrev och köp har även 2 och 2 övergått

till samma ägare. De sistnämnda fastigheterna är avsöndringar. 
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5 

Holmsunds AB. köpte 1897 1/128 mtl 2 som genom fusionsav-

tal 1955 övergått i Svenska Cellulosabolagets ägo. 
7 

År 1916 förvärvade Axel Lindar 49/1280 mtl 2 och sålde 

denna fastighet 1943 till Bror Eriksson från Siksele./ I fastig

hetsregistret finns en anteckning om att innehavet upphört 1953/. 

Eriksson bor emellertid kvar 1 den stora moderniserade gården. 

Bild 18 och 70. No 2 köptes på auktion 1911 av Frans Gustaf 

Elof Byström.1948 övertogs stället av sonen Leander som där upp

förde en modern fastighet. Bild 64. 
10 

No 2 innehaves av Rupert Alexander Åberg,bild 47, sonson 

till Erik Johansson-Åberg. Rupert Alexander byggde ny gård strax 

norr om den plats där byns skolbus stod. 
11 

Den andra hälften av Åbergs hemman, 2 , köptes 1931 av 

Ruperts syster, Betty Karolina, gift med Ingvar Wikström från 

Vilhelmina. Båda gårdarna är moderniserade. Wikströms gård för

sågs sommaren 1955 med nytt plåttak. W.har dessutom byns största 

ladugård. Bild 21 och 22. 
12 

No 2 slutligen är en avsöndring från 2 ,  en holme kallad 

Svedjan men numera förbunden med fastlandet med en vägbank.Bild 

60. Avsöndringen köptes 1943 av Umeå flottningsförening som där -

byggde en större barack, bild 58, och ett magasin,bild 59. 

Juktnäs. 

Utsyningsdatum för Juktnäs är 12/5 1851.Kartskiss bild 1. 

Vem som fick denna utsyning beviljad är inte känt. Det är med 

all säkerhet inte den i inledningen omtalade Erik Gustaf Nilsson, 

och det är synnerligen osäkert om det är den Mats Andersson 

"från Malum i Dal'' som inflyttade 1859. Han torde emellertid va

ra Nilssons närmaste föregångare. 

Sedan ovannämnda Nilsson med familj avflyttat har stället 

stått öde 1 6 - 8 år. I mitten på 70-talet,mellan åren 1872 

och 1875,kom Jakob Andersson frän Släppträsk 1 Malå till platsen. 

Hans äldste son är född 1 Malå 1872,och Andersson är skriven i 



Juktnäs 1875. 

Hans inflyttning sågs inte med särskilt blida ögon av Olof 

Andersson som ogärna såg grannar på si "nära hlll". Eftersom 

stället var i laga ordning 1nsynat hade han dock inte några 

större möjligheter att förhindra inflyttningen. Det sägs att 

Jakob Andersson betalade 300 kr för Juktnäs. När han kom,bar han, 

enligt traditionen, ett skäl potatis på ryggen. Alla uppgifter 

är samstämmiga om att det dl stod en liten stuga på platsen strax 

intill och väster om där Kuno Rådahls mangårdsbyggnad nu står. 

Bild 82. Stugan var så fallfärdig att den var stöttad för att 

inte rasa ihop. En traditlonsuppgift vill göra gällande att Ja

kob Andersson var fjärde ägaren till stället. 

Jakob Andersson, ofta kallad Gamm-Jakob,hade under sin krafts 

och hälsas dagar något av samma energi som grannen Olof Andersson. 

En broder till Jakob, Erik Andersson,flyttade till Harrträsk,men 

hade det så dålig� där att familjen höll på att svälta ihjäl. 

Jakob lät då insyna Siksele - byn omedelbart öster om Juktä -

och gav stället åt brodern. Handlingarna bestyrker också detta 1 

så måtto att Erik Andersson framträder 1 början av 80-talet som 

ägare till Siksele. Flera av hans ättlingar bor där ännu vilket 

ytterligare knyter ihop släktbanden i dalgången. En son till 

denne Andersson synes vara den förste utvandraren till Amerika 

från denna trakt. Han utvandrade nämligen till Dakota. 

Jakob Andersson hade två söner,Set Johannes och Jakob Leo

nard. Hemmanet delades mellan dessa och Set byggde en ny gård 

några hundra meter väster om gamla stället. Bild 83. Leonard 

övertog gamla gården. 

En dotter till Leonard - han lever 1955 - gifte sig med Kuno 

Ferdinand Rådal,även han från socknen och makarna övertog och 

brukar nu denna del av hemmanet. Rådal byggde en ny gård 1947 

den tredje på platsen. Den står endast någon meter från den 

första stugans tomt. Bild 82. Kartskiss bild 88-89. 

Set tog tillnamnet Sundström. Hans två söner,Gunnar och 
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Johan, sambruka den andra hälften av Juktnäs. Gunnar anges vara 

skogsarbetare medan Johan står skriven för hemmanet. Bild 87 

visar Johan Sundströms gård. 

En tredje son till Set, Gottfrid, byggde på 30-talet en ny 

gård strax väster om faderns. Gottfrld är numera utflyttad och 

gården står öde. Bild 86. 

Om stammodern i Juktnäs, Kristina Fredrika Persdotter,född 

1842 1 Stensele socken, berättas många historier. Hon har uppen

barligen varit en nybyggarhustru av gamla stammen. När vägen 

Malå-Sorsele skulle brytas skedde arbetet efter vägfyrk i form 

av dagsverken för olika hemman och nybyfgen. Vid den tiden var 

hennes man Jakob Andersson, intagen på hospital och barnen var 

små. Men Stina klarade nybyggets dagsverken. Tidigt på morgonen 

mjölkade hon korna och släppte dem till skogen. Sedan ställde 

bon fram mat åt barnen och därpå rodde hon omkring 2 km till 

Juktå, där hon sällade sig till karlarna från denna by. Sällska

pet gick dtlrefter till Abborrträsket, rodde över sjön,fortsatte 

till Huftaträsket, rodde över, gick till Blattnlcksele som de 

rodde över och fortsatte därefter till trakten av Kvarnbränna, 

där arbetet pågick.Vägsträckan var cirka 2,5 mil. 

På kvällen blev det samma väg tillbaka. Då Stina kom hem, 

skulle korna mjölkas och barnen ses till. Ibland kunde hon få 

söka igen korna 1 skogen. 

En gång hade hennes manliga arbetskamrater planerat att 

"skämta" med henne genom att gå i förväg och ta båten vid någon 

av sjöarna, så att Stina skulle tvingas att gå hela vägen.Hon 

hade emellertid anat vad som var i görningen och tagit en gen

väg. När karlarna kom fram satt bon redan i båten. 

Det berättas också en annan drastisk historia om en pojke 

som på ett mycket grovt sätt "skämtade" med henne. Först jagade 

hon honom ut 1 en blötmyr men då han fortsatte sparkade hon ho-

nom i underlivet så eftertryckligt att han den dagen var satt 

ur spel. 
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En vår i islossningen flödade Storjuktan våldsamt. Ladugår

den i Juktnäs översvämmades, och Stinas kor stod i vatten upp 

till knäna. Hennes man var ute på fiske med enda blteo."Gamm

Olle" / Olof Andersson / 1 Juktå som var närmaste granne,skulle 

flytta och hade rivit sin ladugård så att timret låg utspritt 

på marken. 

Stina började frukta för att både hon och korna skulle drunk

na. Hon fick ut korna ur ladugården,fattade skällkon "Dyra" 1 

svansen och drev henne ut i vattnet. Kon började simma,bogseran

de Stina, och de andra korna följde med till fastlandet. - Där 

låg ja och flöt som än tåsk - förklarade hon efteråt. /tåsk = 

groda/. 

Då hon kom över till fastlandet grep hon sig an med att läg

ga ihop den rivna ladugården. På kvällen när hennes man kom hem, 

bad hon honom om hjälp att få upp kroppåsen. Hans enda kommentar 

var: " Ha du ditt käring-gussris vörä jä.nna hela dan:" 

Det hör också till historien att Stina endast var iklädd en 

"mäcka. 11 /röd ylleskjorta/. 

Olof Andersson såg med synnerlig ovilja att han fick gran

nar i Juktnäs, när Jakob Andersson flyttade dit. Det finns t.o. 

m. en uppgift om att han skulle ha ett finger med i en eldsvåda

i Juktnäs. Rivaliteten och oviljan tog sig också andra mindre 

brutala utslag som förefaller troligare. Det uppges att 01 

Annersn vid Jakob Anderssons ditkomst sagt, att man lyckats bli 

av med dem som bott i trakten före honom och att det inte skulle

dröja länge, innan samma sak hände på nytt. Däri blev han dock 

inte sannspådd. 

Det var ofta stor fattigdom och svält i Juktnä.s. Stina bru

kade gillra snaror i skogen om vintern. Det sägs att när bon 

vittjade och fann en fågel i snara brukade hon falla på knä i 

snön och tacka Gud för fångsten. 

Vid ett tillfälle sedan Olof Andersson flyttat till Hemnäs 

och det rådde matbrist 1 Juktnäs,for Stina till Hemnäs för att 
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köpa en skvätt mjölk till sina barn. Olof Anderssons hustru ne-

kade. Hon hade nyss silat mjölken i tråg,förklarade hon. Strax 

därpå slog åskan ned i Hemnäs och välte alla mjölktråg. 

Jakob Andersson blev på äldre dagar nervsjuk,vårdades ett 

par Ar på sinnessjukhus och måste ofta efter hemkomsten vaktas. 

Man försökte ibland hålla honom instängd men han öppnade alltid 

de dåliga låsen och kom ut. Till sist uppmanade han själv hus

folket att stänga dörren med "bastulåset" / en i marken stöttad, 

mot dörren snedställd käpp/. De följde rådet och det "låset" 

stoppade. 

Hemnäs. 

Då Olof Andersson överlåtit sitt nybygge 1 Juktå till sina 

tre söner ansåg han att han kunde bege sig ut på nya äventyr. 

Han skaffade sig ett ställe i Sappetavan dit han flyttade.Denna 

traditionsuppgift bestyrkes i kyrkoböckerna. Traditionen vet vi

dare berätta att han inte trivdes på det nya stället.Den bild 

man får av denne kraftkarl gör det synnerligen troligt att han 

i Sappetavan inte fick tillräckligt svängrum. Efter någon tid 

var han tillbaka 1 Juktå. Han synes ha lämnat Sappetavan tämli

gen hastigt ty man berättar att han vid avfärden hade en bod, 

väl fylld med förnödenheter av olika slag. Det mesta av detta 

förlorade han vid ett inbrott i boden. 

Inom kort började han emellertid bege sig på tärder uppåt 

Storjuktan, enligt vad han själv uppgav för att fiska. I sinom 

tid avslöjades emellertid den verkliga innebörden av dessa fär

der.Han hade 1 all tysthet börjat arbeta med ett nytt nybygge, 

cirka en mil åt väster på sjöns södra strand. Stället kallade 

han Hemnäs.Under 11fiskefärderna" hade han i all tysthet byggt 

en stuga ett par hundra meter från stranden, högt uppe 1 backen. 

Bild 73. I sinom tid blev han laga ägare till närmare 8 kvadrat

kilometer mark, eller 5/32 mtl /10 skäl skatt/, numera kronoskat

te. Kartskiss bild 2 och bild 90. 
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När hans verksamhet i Hemnäs började är inte exakt känt, 

men det skedde något av åren före 1875. En timmerbod på gården 

bär detta årtal. 

Vid Stabburbäcken, ett par km.öster om gården hade han 

snart en "raning" som gav foder åt fem kor. När röjningen var 

klar fanns på den 30 lador. Ända in i våra dagar har 18 av dessa 

stått kvar och området karaktäriseras alltjämt som en mycket bra 

slåtteräng. 

Det uppges att Andersson brukade bygga en lada på dagen. 

Virket högg han 1 närheten,släpade fram stockarna på skarföre, 

högg en "rundskyra" 1 stockändarna, klöv virke till golv och 

tak och var klar innan kvällen. Ladorna är visserligen mycket 

små men 1 allmänhet av grovt timmer, varför det var ett gott 

dagsverke. 

Hemnäs är ett väldigt skogshemman som nu står öde.Det sägs 

att man flera år hugfit 1000 kbm.v1rke 1 skogarna och att väl

diga reserver finns. 

Efter Anderssons död bar hemmanet varit i flera händer, 

huvudsakligen sådana ägare som köpt det på spekulation. August 

Mattsson, J.Wallman och Axel Königsson är några namn ur ägarför

teckningen. Gustaf Kähr,Nybo, blev ägare 1945,och genom gåvo

brev 1951 överfördes hemmanet på dennes omyndiga barn som deras 

"enskilda egendom". 

Mangårdsbyggnaden står kvar, bild 91, likaså logen, en som

marladugård och ett par mindre bus. Av gårdens två stora timmer

bodar står den ena kvar på ursprunglig plats medan den andra 

är flyttad till Juktnäs och där återuppförd. Ladugården och 

sommarstugan-bagarstugan är rivna. Stället har under senare Ar 

varit inkvartering för timmerhuggare och ger intryck av stort 

förfall. 

Det kanske är Anderssons allmänna storvulenhet som avspeg

lar sig i det faktum att samtliga byggnader har varit avsevärt 

större och rejälare än vad som var vanligt i dessa trakter. 
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Olof Andersson hade vissa kontroverser med grannarna 1 

Åbacka. Måns Anderssons änka var en gång skyldig honom pengar 

och en dag tog 01-Annersn sin son med sig och rodde till Åbacka 

för att ta en av Sara Månssons kor. Kon placerades i båten.Ett 

stycke från land blev hon orolig och välte båten. Andersson 

lyckades gripa tag i håbandet och kom i land. Sonen drunknade. 

Någon pantning blev det inte den gången. 

Genom sin dristighet och sitt sätt att fara fram,kosta vad 

det kosta ville,råkade Andersson ofta i äventyrligheter. Karl 

Lindar 1 Fjällsjönäs var en gång ute på en fisketur med Anders

son. Andersson rodde båten till stranden och hoppade i land 

utan att dra upp båten ordentligt. Efter en stund drev båten 

ute på sjön. I rykande fläng drog Andersson ett par torrakar 

ned i vattnet och lyckades på denna improviserade flotte paddla 

sig ut till båten. 

Olof Andersson blev an gång efter sin bosättning 1 Hemnäs 

utsatt för inbrottsstöld. En person hade brutit sig in 1 en bod 

/bild 355/ och sökte de kontanter, som han förmodade att Anders

son hade.Snart påträffade han en plånbok innehållande några 

hundra kronor /400 kr säger traditionen/,efter vad det uppges 

tillhöriga Anderssons hustru. Tjuven hade sökt mycket noggrant 

och därunder flyttat en del korn och mjölsäckar som låg på bod

golvet. Under dessa låg Anderssons plånbok,t�nehållande en stör

re summa pengar. Tjuven flyttade säckarna genom att släpa dem 

efter golvet. Därvid följde plånboken med och upptäcktes inte. 

Hela trakten visste vem tjuven var därför att han efter en 

tid började begagna en ryggsäck, som var Anderssons egendom. 

Någon egentlig bevisning förelåg inte varför det aldrig blev

några påföljder. 

En gång kom till Hemnäs en ''vägavandrare" och ville ha logi. 

Han fick mat och husrum och Anderssons hustru begärde 75 öre 1 

ersättning, ett den tiden ganska högt belopp. Hur det nu föll 
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sig så lämnade mannen 50 öre och fortsatte över sjön åt öster. 

Fram på aftonen kom Andersson hem och fick höra historien. 

Ilsket piskade han på hästen och följde luffarens spår. Vid 

Smilaholmen gav hästen upp. Andersson fortsatte springande och 

kom in till Andersson i Juktnäs, där den förföljde satt. 

"Jaaså, skrek Andersson, "skurken sett jänna." 

Det blev en häftig palaver och det framkom, att mannen läm

nat 50-öringen 1 brist på vä.xelpengar. Slutet blev att Jakob 

Andersson betalade 25 öre till Olof som därpå lugnade sig och 

återvände den långa vägen hem. 

Det har tidigare sagts att Andersson gick ned i svagis 1907 

och drunknade. Hans mössa på isen utvisade det ställe där han 

mötte sitt öde. 

Åbacka 

Såvitt av tillgängliga handlingar framgår,skedde utsyning 

av Åbacka den 21/2 1830. Skattetalet sattes då till 3/32 mtl, 

dvs. 6 skäl skatt. Kartskisser bild 3 och bild 108. 

Men Åbacka förekommer inte i församlingsböckerna i Sorsele 

förrän i boken för åren 1866-75 och namnet är des�utom uppen

barligen ditskrivet senare. 

Om anledningen till detta kan man ju endast gissa, En när

liggande gissning är att det dröjde innan där blev fast bosätt

ning. Åbacka kunde länge ha hänförts till den tydligen mycket 

omfattande "platsbestämningen Juktån-Ranbyn" dit den med sliker-

het förts tidigare.Ett gammalt lapskt namn på det cirka 4 km 

långa området mellan Storjuktan och Fjosokken är Drepsmårkan. 

Forsarna på denna sträcka har kallats Drepsforsarna. 

I det egentliga Åbacka, söder om Juktån vid Storjuktans 

västra linda,har sedan mycket länge, sannolikt sedan urminnes 

tid,funnits en lappvall. Den ligger ett litet stycke sydväst 

om Anselm Holmgrens gärd,är numera odlad och kallas " Gamm

vallen". Bild 98.Närmare gården och sjöstranden kallas ett om-
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råde "Kåtabacken". Bild 97. 

När Åbacka som självständig by första gången uppenbarar 

sig i husförhörslängden, bor där nybyggaren Måns Andersson, 

född 1819, död 1873, och inflyttad från Ksllbäck med hustrun 

och sonen Mikael Anton. Som synes har Månsson inte synat ny

bygget då han ju endast var 11 år vid utsyningen. 

Sedan hustrun dött gifte Mäns Andersson om sig med Sara 

Katarina Andersdotter från Lycksele, senast piga i Stennäs.So

nen Mikael Anton dömdes i Lycksele 1876 för snatteri och flyt

tade med sin hustru tillbaka till moderns hemby Kylträsk /Tjul

träsk/, varefter han försvinner ur Åbacka'bistoria. 

Måns Andersson var ren lapp. Av åtskilliga omständigheter 

och traditionsuppgifter att döma var han redan vid flyttningen 

till Åbacka på upphällningen som renägare. Sannolikt var detta 

närmaste anledningen till att han blev nybyggare. 

Det kan inte med säkerhet fastställas, men det uppges,att 

Andersson byggt eller låtit bygga första stugan på högsta bac

ken i Åbacka strax intill där Anselm Holmgrens mangårdsbyggnad 

nu står.Bild 76. Stugan kallades Måns-Annersstugan. Då han dog 

1880 hade han ännu renar. Med sin senare hustru,vanligen kallad 

"Gröt-Sara", hade han tre barn,däribland sönerna Anders Ludvig, 

f.1875, och Lars Ferdinand, f.1878. Tredje barnet,en dotter,

dog tio år gammal. 

Till Åbacka kom ungefär vid tiden för Anderssons död en 

vandrande kopparslagare,Nils Solberg, född i Ullånger,Ångerman

laod. Han började bo hos änkan,men huruvida de verkligen gift 

sig är oklart.I familjen finns en dotter Johanna Albertina 

som betecknas som oäkta.Traditionen vet berätta att Sara varit 

piga hos Mäns Andersson före giftermålet,att hon verkligen gift 

sig med Solberg och att den nyssnämnda flickan var makarnas 

barn före äktenskapet. Det uppges att Sara var från Släppträsk 

i Malå, alltså från samma by som Jakob Andersson i Juktnäs • 

• 
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I mitten på Bo-talet skrivs Solberg som arrendator.Tradi-

tionen ger honom inte några särskilt vackra vitsord " Han och 

Sara åt opp allt vad Måns Andersson lämnat efter sig" heter 

det. På mindre tid än sex år efter Anderssons död var familjen 

så utblottad att nybygget måste överges. 

De närmare omständigheterna härvid är mycket oklara och 

varierar beroende på vem som återger dem. Otvetydigt är att 

Erik Johan Holmgren från Backen,Saxnäs,Sorsele,övertog Åbacka 

som då var helt förfallet.Det skedde år 1886 eller 1887. Måns 

Anderssons två söner, Lars och Ludvig /den senare lever allt

jämt 1955/,reste senare vissa anspråk i kraft av sin bördsrätt. 

De var vid överlåtelsen endast 8, resp.11 år gamla. Ludvig vill 

inte /eller kan inte/ redogöra för vad som verkligen hände."En 

tredjedel av hemmanet blev kvar,"säger han'', och Holmgren gav 

bort en tredjedel åt Lindgrenarna, säger Holmgrens efterkomman

de. Ostridigt är att Lindgrenarna fick behålla en del av nybyg

get och slog sig ned norr om sjön. 

När Erik Johan Holmgren övertog Åbacka stod äldsta stugan 

ännu kvar på backen. Den var liten och fyrknutad och stod all

deles intill och sydväst om nuvarande gården. På tomten byggde 

Holmgren snart ett nytt hus. Sonen Anselm uppförde nuvarande 

mangården 1938.Bild 96. Ny ladugård byggdes 1947,och 1954 upp

fördes en mindre gård avsedd till bostad åt Holmgren sedan sö

nerna övertagit hemmanet. Bild 100. Anselm Holmgren påstår be

stämt att första stugan var byggd av Måns Andersson. 

Erik Johan Holmgrens söner, Johan Emil och Erik Anselm,de

lade faderns hemman. Emils del bebos av hans tv� söner Ragnar 

och Hilding,och Anselms del av sönerna Martin ocb Gunnar. 

Mäns Anderssons söner som flyttade norr om sjön börjad e 

ytterst blygsamt. Här är traditionen enstämmig och bestämd om 

att där Lars Lindgren senare byggde sin stuga stod först en kä

ta.Platsen är en liten kulle mellan ett par bäckar ett litet 
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stycke från sjöstranden. Bild 104. Lars som gifte sig först 

av de två, byggde en liten stuga på kåtaplatsen.Hos honom bodde 

brodern Ludvig någon tld. När han sedan skulle sätta bo löstes 

bostadsfrågan så, att på hemstället söder om sjön stod en liten 

bod, timrad åt Måns Andersson av Olof Andersson för 20 rdr.Bo

den mätte 2,5 x 3,3 m och var 2,8 m bög från sockel till kropp

ås. Denna tog Ludvig Lindgren och flyttade den till norra sidan 

ett stycke väster om broderns stuga, timrade till en förstuga, 

2,5 x 2,9 m,sågade upp två fönster,murade en spis av gråsten 

och flyttade in. Bild 92. 

En ladugård byggdes också, 9 alnar 1 fyrkant /5,l+ x 5,4 m/ 

alltså avsevärt större än stugan. Här bodde familjen,omsider 

fyra personer, i 11 år. Det berättas,att Ludvig själv på slutet 

brukade ligga i ladugården,därför att stugan bokstavligen var 

honom för trång. 

En ny stuga uppfördes strax väster om nuvarande gården,och 

den revs då denna uppfördes 1936. Första lilla stugan står 

alltjämt kvar med inflyttningsåret, 1909, i kroppåsen. Den bru

kade vanvördigt kallas "vägglus-bolä" /bolä=boet/. Bild 92. 

Gröt-Sara, J,Iåns Anderssons efterleverska, var en kvinna av 

den gamla stammen. Efter flyttningen till norra sidan murade 

hon egenhändigt spisen i ladugården. Hon var ute på vidsträckta 

tiggarfärder,ibland ända ned mot Skellefteå. Ingenting avskräck

te henne.En gåni,berättas det, drog hon not och "kilen" gick 

sönder. Gumman vadade ut i vattnet, rev strimlor ur sin halsduk 

och lagade kilen varefter man kunde dra iland fångsten. 

Ludvigs äldste son har nu övertagit hemmanet. Lars Lindgrens 

änka bor kvar på gamla stället tillsammans med en ogift son. 

Andre sonen Signar har övertagit hemmanet och byggt nya hus 

1941 strax väster om hemgården. Bild 104 och 105. 

Ännu en åbo finns på det gamla Åbackahemmanet. Det är Knut 
7 

Evert Fjällström som har 1/64 mtl 1 och bor i Norrberg,_ 
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som platsen kallas. 

Strax väster om Åbackagårdarna går odlingsgränsen. Omedel

bart väster därom ligger fjällägenheten Åbacka,innehavd av 

Edvin Emanuel Fjällström. Bild 107. 

Råbmon 

Vägen Giltjaur-Åbacka passerar Juktån en knapp kilometer 

väster om gårdarna och grenar sig på södra sidan om bron samt 

fortsätter mot väster på åns södra strand. Den slutar vid en 

båtlänning strax väster om fjällägenheten Råbmon. Båtlänningen 

ligger strax ovanför Drepsforsen, där Fjosokken smalnar och 

överglr 1 Juktån.Från båtlänningen går en turbåt till Fjällsjö

näs, vilken by är den översta vid Fjosokken.Bild 111. Lägenhe

ten Rakko,ytterligare ett stycke åt väster,är f.n.öde. 

Råbmon som inte kommer att beröras av den ifrågasatta upp

dämningen,anlades som fjällägenhet 1941. Kartskiss bild 3.

Berglunda 

/Giltjaur-Stennäs-Bergnäs/ 

Stennäs eller Berglunda där nu tre familjer bor,är egent

ligen en del av byn Giltjaur till ursprunget. Det har sagts 

t�digare att när Aron Bernhard Abrahamsson överlät sin rätt 1 

FSällbonäs/Fjällsjönäs/ tlll Per August Linder,slog han sig 

ned 1 Berglunda där han timrade det veterligen första bonings

huset,en synnerligen oansenlig stuga. Traditionen håller för 

troligt - på grund av vissa arrangemang 1 huset - att Abrahams

son tidvis hade husdjur inne 1 stugan. Det är inte sannolikt 

att han verkligen haft en insyning där,såsom det uppges. Han 

finns 1 varje fall inte kyrkoskriven på platsen. Traditionen 

uppger vidare att en Josef Königsson från Örnäs "köpte remisser 

av Aron för 200 kr". Det är vida sannolikare att Königsson 

löste in Arons stuga och möjligen betalade något för hans lillE 

odling. 
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Denne Königsson var måg till Nils Johan Göransson i Gilt-

jaur. Sannolikt är att han aldrig bodde på platsen. Det är 

ganska uppenbart att hans son, Frans Oskar,flyttade dit,vilket 

troligen skedde 1892. I tre år bodde familjen t Arons lilla 

stuga innan de byggde en ny gård 1895. Nuvarande manbyggnaden 

på denna tomt är uppförd 1921. Kartskisser bild 4 ocb 130-131 

samt foto 126-129. 

Namnet Bergnäs fanns förr 1 socknen varför man ändrade 

det till Berglunda omkring 1910. Namngivningen är inte offici

ell varför en viss förvirring brukar råda. 

De tre gårdarna i Berglunda innehaves av de tre Könings

sons-ättl1ngarna Frans Viktor,Bo Bernhard och Knut Oskar Frans· 

son. 

Fjällsjönäs 

Fjällsjönäs, d.v.s.typografiska kartans Fjällbonäs,vilket 

är felaktigt,säger invånarna,anlades som nybygge 27/11 1829. 

I en del handlingar inbegripas häri också det lilla frälse

torpet Fårberg,som ligger mitt emot på norra sjöstranden.Kart

skisser bild 4 och 120-121. 

Abraham Isaksson är den förste åbo som står kyrkoskriven 

1 Fjällsjönäs. Han var född 1807. Isaksson hade bl.a.fyra sö• 

ner,Karl Gustaf,Jonas,Erlk Efraim och �ron Bernhard. Den sist

nämnde jämte brodern Jonas dömdes vid olika tillfällen till 

fängelse för tjuvnad,1 Arons fall för inbrottsstöld. Aron 

flyttade till Tärna och sedermera till Norge. 

En kortare tid har Isakssons ättlingar bott kvar 1 Fjäll

sjönäs. Närmaste granne var lappen Anders E'rsson i Fårberg, 

och med all sannolikhet fanns ett permanent lappviste längre 

åt öster 1 Bergnäs eller Berglunda,som platsen kallas.Det sy

nes tämligen säkert att det till slut blev Aron Bernhard som 

ägde Fjällsjönäs. 
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Olof Andersson 1 Juktå hade en dotter,Lisa Sofia,född 1849. 

Hon hade gift sig med Per August Linder från Blattnlcksele. 

Säkert är att Olof Andersson höll ett vaksamt öga på vad som 

hände uppefter sjöarna,och det anses inte otänkbart att han 

gett någon ett tips.Härom vet man dock ingenting säkert.Det 

är dessutom sannolikt att Per August Linder hos myndigheterna 

hört sig för om lämplig plats för ett nybygge. Han fick till 

sist en uppmaning av länsman Lindberg i Sorsele att övertaga 

Fjällsjönäs. Slutet blev att Linder köpte stället av Aron 

Bernhard för nägra hundra kronor. Man uppger både 200:- och 

400:- som köpeskilling. Aron flyttade endast någon kilometer 

åt öster tlll Berglunda där han skaffade sig införsel i ett 

stycke mark. 

Det var år 1889 Per August flyttade till Fjällsjönäs.Han 

hade en familj på 11 personer. Där fanns då en liten sexknu

tad byggnad omedelbart till väster om den gård där Ture Lindar 

nu bor. Bild 112-114. 

Per Augusts äldste son var 16 år gammal. Man satte alla 

klutar till för att skaffa bärgning. Inom något år var en ny 

bostad uppförd och snart kunde man vinterföda 10 kor,40 får 

och ett par hästar. 

Bortsett från den lilla fallfärdiga stugan var inte spå

ren av de föregående bebyggarna stora. Dessa bebyggare "blev 

egentligen aldrig bosatta",säger Lindars son och stöder sig 

på vad fadern berättat. De första som slog sig ned timrade 

ihop en liten stuga som gav nödtorftigt skydd och levde i 

huvudsak på jakt och fiske. Vanligen spadade man ett litet 

potatisland - det finns en "Potatisholme" även 1 Fjlllsjönäs -

och de mera försigkomna kunde skaffa någon ko eller några 

getter. Något därutöver blev det sällan. 

I sinom tid delade Per August Lindar sitt hemman i tre de

lar mellan sönerna Karl,Samuel och Oskar. Detta skedde strax 
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före förra kriget. Samuel som ännu /1955/ lever har jämte sö-

nerna kvar sin hemmansdel. På övriga delar sitter söner och 

brorsöner till Samuel. 

Ägareförteckningen tlll Fjällsjönäs 1955 har följande 

utseende: 

Ture Gottfrid Linder, kronoåbo 

August Valdemar Linder, Il 

Hugo Emanuel Linder, 

Samuel Gotthard Linder,f.hemäg. 

Sigurd Yngve Linder,hemäg. 

Karl Ossian Lindar, kronoåbo 

Rudolf Gotthard Linder,kronoåbo 

Fem gårdar är bebodda 1 byn,en står öde och en är under 

uppförande. 

Rakko 

Ett stycke väster om Fjällsjönäs tog Per August Linder en 

fjällägenhet k�llad Rakko och avsedd för en av sönerna.Äldste 

sonen Johan August flyttade också dit men flyttade snart till 

Mo i Rana och stället såldes för något över 2.000 kr. Det ä

ges nu av en Lyckselebo och ligger öde. 

Fårberg 

Fårberg ligger som förut sagts,på Fjosokkens norra strand 

mitt emot Fjällsjönäs. Kartskisser bild 4 och 124 samt bild 

123.Lappen Anders Ersson är den förste bebyggare som kan iden

tifieras som boende på platsen. Han hade där en mycket liten 

stuga. Till sist - säger traditionen - bodde där en man vid 

narnn Kalle. Anders-Ers-Stina,d.v,s.en dotter åt lappen,var 

piga åt Kalle. Stina flyttade sedan tlll Skellefteå. 

Omkring sekelskiftet inflyttade Per August Forsgren från 

Huftasjö som kronotorpare. Det är sannolikt under hans tid, 
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som stället förklarats för frälsetorp. Fårberg utvecklades 

högst obetydligt under Forsgrens tid och sonen,som nu är 

frälsetorpsägare,ägnar huvudparten av sin tid åt lantbrevbä

rlng två gånger i veckan upp till Slätvlk vid Överstjuktan. 



4. ÅRETS ARBETSLIV

Jordbruket 

Alla skildringar från de första nybyggarnas dagar ger 

som man kan vänta otvetydigt vid banden att de - och f.ö. 

deras efterföljare långt in i vår tid - baserade sin tillva

ro 1 första hand på ett fäbruk vars viktigaste förutsättning 

var förekomsten av naturliga slåtterängar. Men dessutom ska

pade man själv, så långt förutsättningar fanns,slåttermöjlig

heter genom att rödja lämplig mark,främst låglänta,ibland 

rätt vattensjuka marker intill bäckarna /bild 134/ och på 

platser där myrarna så småningom övergår till fast mark 

/bild 136/. Höet från dessa "raningar" ansågs bättre som fo

der och förbehölls i det längsta åt hästarna. 

Såvitt man kan finna har dammängar i större skala inte 

förekommit. Terrängen är ingenstädes lämpad för de på många 

håll i lappmarken så vanliga små bevattsdikena på sluttande 

mark. Juktådalen är i själva verket mycket platt. Men smärre

försök till dämningar har förekommit. I Siksele /grannbyn i 

öster,i själva verket del av Juktnäs/ fanns en man som bruka

de anlitas för att staka ut dämningsdiken på myrarna. Det är, 

tillägger man, inte alla som har blick för hur sådant ska gö-

ras. 

Utan odling av kulturväxter kunde man dock inte tänka sig 

ett nybygge så isolerad som trakten var och i en tid då nature 

hushållningen var regel. Man försökte i första hand odla po

tatis. Det har förut påpekats att när Gamm-Jakob i Juktnäs 

första gången kom till platsen bar han ett skäl potatis på 

ryggen. 

Frosten var ju största faran. Mångåriga iakttagelse� hade 

visat att på holmarna var grödan 1 det längsta skyddad.Fanns 
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en lämplig holme blev den så snart som möjligt "potatishol

me". Dylika potatisholmar finns i Juktä,Åbacka /bild 100/ 

och Fjällsjönäs. 

Västligaste gården i Juktå,den många gånger omnämnda 

"Hemligbeta" har sina potatisland på 11 Likholmen" bild 513-

514,en holme där man förr gravsatte de döda i avvaktan på 

vinterföre för transport till graven. Fynd 1 jorden tyder på 

att holmen tidigare varit gravplats för lappar,tillfälligt 

eller permanent. Hela den odlingsbara delen av holmen är nu 

odlad. Samma är förhållandet 1 Åbacka där det f.ö.finns ett 

par holmar som användes för potatis - och kornodling.Holmen 

1 Fjällsjönäs är så liten att den enbart är potatisholme. 

Men nybyggarna odlade också korn, av allt att döma inte 

så lite. Utöver traditionsuppgifterna härom kan man ju än i 

dag konstatera förekomsten vid nästan varje gård av en för

svarlig loge. En loge i Juktnäs är uppförd så sent som på 

30-talet. Dessutom finns det många skvaltkvarnar 1 trakten

för vilka redogöras på annan plats. 

Marken där huvuddelen av Juktå by ligger är gammal sjö

botten. Längre åt öster övergår den sandblandade myllan till 

myrjord. Åkertegarna har inte spadats i större omfattning.Man 

röjde undan skogen,till största delen vide,björk och sälg, 

flådde bort de största tuvorna och körde med vält,ä.v,s.den 

vanliga plogen. Den är av trä utom vändskivan och billen.All

mänt uppges dock att de första små potatislanden hackats med 

handkraft. Alldeles säkert "spadades" där marken var stenbun

den vilket inte är på så många ställen. I ett något senare

skede när man hade häst,var den lösa,stenfria marken väl läm

pad för odling med plog. 

Det ädlsta sättet att odla myrmark är även här,att ytlag

ret av mossa flåddes bort varefter man "hackade myran" med 

handkraft. Hade man häst kunde man riva upp marken genom att 

köra med "al". Med "al" menar man även här en harv med - van-
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ligen nio - rätt breda och nlgot framåtriktade pinnar eller "klor" 

/bild 234, skisser bild 235 och 236/. 

Potatisholmarna, där jorden består av starkt sandblandad mylla 

spadades med handkraft. Likaså vet man att de första tagarna i 

Åbacka odlats på detta sätt,däribland den omtalade "Gamm-vallen". 

Åkrarna i Sandvik och Juktnäs är till största delen odlade

med plog. Så är fallet även i Fjällsjönäs och Berglunda,ehuru 

spadning även förekommit där. 

Spadningen beskriver man på vanligt sätt.Man flådde bort tor

ven över ett cirka 3 alnar långt stycke mark, så brett som man 

planerade tegens bredd. Jord skottades upp på torven som låg vänd 

med grässvålen mot marken,därpå flådde man av ett nytt stycke av 

motsvarande storlek,torven lades 1 botten av "fåran",jord skotta

des upp, o.s.v. 

Användes bäst och plog,kördes vanligen först med "rist" av 

vanlig typ, d.v.s.en träram i vilken en stor kniv av järn anbring

ats,vilken skar av svålen i samma bredd som en plogfåra. 

De flesta äldre jordbruksredskap har förstörts.Gängse typer 

är bevarade endast i enstaka exemplar. Dock har det lyckats få 

fram samtliga typer av de mest kända och nyttjade redskapen.De 

beskrives i en annan avdelning. 

När man på våren skulle bereda åkern för sådd körde man ut 

gödseln och spred den med grep. Därpå myllades den ned med al. 

Äldsta kända typ av detta redskap hade form av en träram i spet

sig triangel med handtaget i basen och "tugan" 1 spetsen.Alen ha-
- -

de nio "griv" eller pinnar. Bild 234. I enstaka exemplar kom se-

dan de vanliga alarna med ramen i form av en romboid och 11 eller 

13 pinnar. 

Sedan jorden beretts för sådd,drog man upp "sädesvlnor''. Man 

släpade ena foten i jorden så att en grund med fullt skönjbar 

fåra bildades. Vånornas bredd varierade mellan 6-8 steg beroende 

på "hur duktig man var att kasta'' när man sådde eller hur stor 

vana man hade. 
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Regeln var att kvinnor skulle så. Nu medelålders och äldre 

kvinnor har tidigare sått allt utsäde för hana. 

På våren sådde man korn. På sensommaren såddes vinterrågen.I 

senare tid har man börjat odla havre till grönfoder. 

Sådden skedde i regel i juni,under normala år åtminstone före 

midsommar. Man brukade få räkna med tidigare sådd de år då sjön 

och Juktån inte hade så högt vattenstånd. Under den särskilt sena 

våren 1955 arbetade en av Byströmmarna med sådden de första dagar• 

Pa i juli.·Han sådde då en teg med korn som han ämnade skörda t11: 

grönfoder. 

Är 1938 var vårfloden exeptionellt hög. På flera ställen 1. 

byn rodde man till förstugutrappan och fäste båten 1 bron. Hos 

Oskar Byström fick man ro för att hämta in ved från vedboden.Grö

dorna gick dåligt till det året utom ifråga om hö,som gav riklig 

skörd. 

Sedan säden myllats ned med alen,kördes i regel en pinnharv 

av vanlig typ /bild 233/ över åkerstycket för att "släta till 

jorden". Sist "bultades" tegen med en åkerbult,bild 216-218,en 

tjock trädstam av cirka 2 m.längd som vanligen brukade lagras i 

två sidostycken och förses med skaklar. Körsvennen stod 1 regel 

på bulten för att ge den bättre tyngd. 

Förr skedde frösådd i mycket ringa omfattning."Det hände att 

man på åkern kastade ut lite hömålla" uppger en sagesman. Numera 

är frösådden vanlig även om den inte sker obligatoriskt /bild 

133/. 

Något rovor har man brukat odla,och som avslutning på vår-

annan sattes potatis. Den förgrodda man i låga trälevar som sat

tes in i ladugården. Så länge någon minns har man haft två sor

ters potatis,dels en rödskalig mandelpotatis /numera den vanliga 

vita/,ocb dels en rund,vit,tidigväxande sort som man gav olika 

namn,vitpotatis,rosenpotatis eller andra. 

Något belägg för att hampa odlats har icke erh�llits. Man 
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alldeles främmande för viixten ifråga. Däremot odlades förr ganska 

mycket lin. Lingarn hade man nämligen stort behov av till bl.a. 

fiskegarn. 

Beredningsproceduren för linet var exakt den,som är vanlig 

överallt. Linet rötades,"bråkades" och häcklades. De enda linbe

rednlngsredskap som i eni3taka exemplar bevaras är häcklorna.Detta 

har sannolikt skett därför att skohöet häcklades på samma sätt 

som lina t. 

Första gödselspridar«3n i byn köptes av Fredrik Byström unge

fär i mitten av 20-talet� Nu är dessa redskap allmänna. Första 

radsåningsmaskinerna kom efter senaste kriget, för 6-8 år sedan. 

All kornodling till brödsäd har sedan flera år upphört i des

sa trakter. Vinterrågen igår bättre till. En yngre generation sä

ger,att kornodlingen lönar sig inte. Visst fick man,särskilt om 

man sådde på holmarna,mo�et korn under gynnsamma år,men i allmän

het var det "spett",d.v.s.kärnorna var tunna och små.Det är bätt

re affär att syssla med förvärvsarbete och köpa brödsäden,säger 

man. 

Havre sår man i rätt stor omfattning.Den mognar i regel inte 

utan skördas som grönfoder. 

Den på många håll under eftervintern praktiserade provsldden 

inomhus, som hade en viss "profetisk" innebörd,har i mycket ringe 

omfattning förekommit i dessa trakter. 

Stormyrnäset som på tre sidor är omflutet av vatten hade 

förr rykte om sig att vara ett "kornhemman". Här skulle man nog 

kunna odla korn än 1 dag, säger Oskar Johansson,men det lönar sie 

inte.Man förtjänar mer på annat arbete. För omkring 50 år sedan 

brukade Stormyrnäsbonden mala 5 tunnor korn på våren och 5 på 

hösten och hade dessutom utsäde för nästa år i behåll,uppger 

samme sagesman, som 1 sin ungdom själv varit med vid kvarnen 1 

Blaikbäcken,söder om gården.Han vitsordar också uppfattningen 

att möjligheterna för kornodling varit sämre inne i själva byn 

och längre upp efter dalgången. 



Bland vanliga vårarbeten intog flottningen en mer framträ

dande plats: Sedan trävirke börjat säljas och flottas i någon

nämnvärd omfattning har flottning skett i sjöarna och i Juktån. 

Att flotta timret längs de långa sjöarna var förr ett mödo

samt arbete särskilt vid ostliga eller sydostliga vindar. De 

stora flottarna av timmer måste dragas med gångspel. Gångspelet 

/bild 372/ bogserades med roddbåt så långt trossen nådde,draggen 

kastades och rundgången med spelet började. Natt och dag måste 

arbetet bedrivas när man väl kommit igång och gynnsam vind rådde. 

Numera bogseras timret med motorbåt bild 61. Juktåbor deltar 

varje år i flottningen. 

Även i flottningsbåtarna användes ännu håband av vidjor. 

Bild 464. Men det är betecknande att flottningsföreningen helt 

nyligen börjat experimentera med håband av annat material.Det 

kan nämligen tänkas att det bland de yngre flottningsarbetarna 

finns dem som inte av vidjor kan vrida ihop ett hållbart håband. 

Den gamla konsten är på väg att dö ut. 

Åtskilliga arbeten måste utföras på våren. Hade man en tjär

dal skulle den iordningsställas och brännas. Gärdesgårdarna 

kring inägorna skulle repareras. Den vanliga typen av gärdesgår

dar kallades här "trodeha�a", och banden bestod mest av vidje

eller björkkvistar.Någon gång kunne enbuskar användas till band. 

Man står alldeles främmande inför det närmare kusten vanliga sät

tet att värma och sedan tudela små granbuskar till band. 

Numera har dessa "trodehagar" alldeles försvunnit,liksom 

trästängsel överhuvud taget är mindre vanliga.Förekommer nu nämn

da stängsel i enstaka fall är banden av järntråd. Gör man ett 

annat trästängsel slår man t.ex.ned grövre störar 1 marken med 

några meters mellanrum och spikar skräpbräder,bakar,vågrätt mel

lan störarna /bild 299 och 300/. 

På våren och försommaren måste man också riva näver som tidi

gare i viss utsträckning var handelsvara,vrida björkvidjor för 

årets behov, och skaffa kvastris. Nävret användes ju 1 första 
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band till taktäckning och till vissa andra ändamål,såsom näver

ask�r och kontar,flöten till fisknät, o.s.v. Vidjorna nyttjades 

till mångahanda ändamål.Att de alltjämt nästan uteslutande utgör 

håband till båtar är redan sagt. De har även nyttjats till not

rep,till höskrindor, till bindrep och i körredskap. 

De bästa notrepen gjordes dock av grantågor. Tågor av 3-5 

mm tjocklek skarvades ihop och ett "band",kluvet ur tågor,linda

des hårt och tätt kring tågan. Av tre dylika kardelar snod�es 

ett rep av 12-15 mm grovlek. Tågrepet var starkt och lätt och 

flöt på vattnet.Bild 283 och 284. 

F.bemäg.Gustaf Byström,född 1883,är en av dem som tillverkat

dylika tågrep. 

Kvastriset skulle skaffas medan björken savade. Arbetet sked

de vanligen i början av juni månad. Man tog lämpligt björkris 

och skavde bort barken med baksidan av kniven. Riset lades vanli

gen på vänster knä,ryggen och kniven pressades mot kvisten som 

man drog efter mot kroppen varvid näver och bark lossnade. Ett 

lämpligt knippe ris bands ihop med en grövre vidja till en kvast. 

Ris som togs vid denna tid av året var synnerligen segt och l�mp-

11gt till kvastar.Bild 470 och 471. 

Material till räfspinnar skulle också skaffas på våren. Man 

sökte lämpligt grova rönn.ar som barkades och fick torka.Bild 139.

Det är ett gammalt talesätt att då agnarna började sticka 

upp pA kornet var det tid att börja lövtäkten. Normala år torde 

detta inträffat ett par veckor efter midsommar eller ett gott 

stycke in 1 juli månad. Men lövtäkten brukade allmänt börja ti

digare. Man brukade säga att försommarlöv var fårlöv och höst

löv var kolöv. 

Vanligen tillgick lövtäkten sl att männen fällde björk,sälg 

eller vide där detta förekom. Kvinnor och barn kvistade och bun

tade ihop lövet till kärv•ar. Karlarna skulle därefter bära ihop 

kärvarna och hässja dem. I mån av tid hjälpte de även till med 

kvistningen. Ibland stackades lövkärvarna under någon stor gran 



/Åbacka/. 

O. Byström 1 Juktå uppger att man hos honom tog "någe tusen"

lövkärvar. Asplöv ansåg han vara ett förträffligt foder,riktigt 

"golövä",kraftigare som foder än höet frln myrängar. Korna åt 

även de spädare kvistarna. 

Då man kvistade löv användes en lövkrok,även kallad "löv

sjeru''. Den ser ut som en vanlig skära med undantag av att bla

det är kortare och rakare än kornskärans. Bild 201. 

"stryka löv" d.v.s.ta endast själva löven,förekom knappast 

i skogen. Vid utfordringen hände det att man "strök'' lövet och 

blandade upp det med agnar eller hömålla. 

Oskar Johansson i Juktå uppger,att det största antal lövkär

var han tagit något år under sin tid som bonde var cirka 3.000. 

Andra vittnar om att mängden av löv som togs berodde pl tillglng 

på arbetskraft och på hur• årets höskörd syntes utfalla.Vanligen 

åstadkom råttorna stor skada på lövet under vinterförvaringen. 

Av gammalt var det sagt att slåttern skulle börja på Sara

dagen /19 juli/ och pågå åtta veckor. Det var "slåttannstin". 

Självfallet är att man inte så noga följde en dylik regel.Men i 

allmänhet började man under fruntim:nersveckan och var klar på 

kortare tid än åtta veckor /Juktä/,om man hade tillgång på ar

betsfolk och fick gott skördeväder. Den långa tiden förutsatte 

ett uppehlll för kornskörden i senare delen av augusti. 

0 Byström 1 Juktl uppger att han vanligen brukade börja fö

re fruntimrnersveckan. Han skulle bärga foder lt en besättning som 

vanligen omfattade 6-7 kor, 2 hästar och en mängd flr och getter, 

Senbärgat hö hade "gamm-lukt" /=luktade gammalt/ och ansågs då

ligt. 

Det bästa höfodret tc,g man på raningarna. Där växte "jegåln" 

/samlingsnamn pl flera olika arter gräs/ fräkne och ''triblada" 

/vattenklöver/. Raningshöet luktade så gott och var ett ypperligt 

foder. Raning bild 134. 
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Slåttern brukade inledas med att man bärgade sjöfoder. På 

sanka stränderna gick man på ''trudjer". Det foder som växte i 

vattnet tog man från båt. I grövre ändan på en cirka 4 m lång 

stång fästes två långa liar, en åt höger och den andra åt vän

ster.Högerlien blev ju härigenom upp- och nedvänd men det hade 

ingen betydelse. Bild 140-142. En man rodde och den andre satt 

på stäven och höll 1 stången varvid lien fick släpa på botten. 

Genom att rycka i stången skar man av sjöfodret nära botten. 

Det togs därefter upp på stranden för att torka. Det är nu 2-3 

år sedan man slutade slå sjöfoder på detta sätt /1955/. 

En del utängar låg långt från hemmet. Fjällsjönäsarna hade 

t.ex.ett stort änge 13 km norr om Fjosokken. Under bärgningen

låg man där hela veckan. 

En av de yngre byborna berättar att han som liten pojke en 

måndag efter framkomsten till lnget skulle tända en kaffeeld och 

råkade sätta eld på hela tändsticksförrådet. Följden blev att 

man måste hålla elden brinnande hela veckan. Man övernattade i 

en liten koja som uppförts på platsen. 

Lieorven /bild 137/ i hela ådalen har varit av typen UL:vlA:s 

frågelista no 25. Slåtter,sid 5 fig f,dock utan dekor.Orvet ha

de alltså två "knapar". Lien fästes med järnholk och träkil. 

Gräset på utängarna, bild 134-136, växte 1 allmänhet mycket 

sparsamt mellan tuvor och 11flarkhål".För att underlätta räfs

ningen förslgs lien med "krag", en gallerliknande anordning av 

järntråd och lika lång som lien. Bild 137 och 138. Kraget fästes 

med en liten järnkil i orvet - under holken - och på liens rygg 

med några elegant utformade krokar som träddes på 11 bakan" /liens 

rygg/ från spetsen. Med detta krag fördes höet ihop till en 

sträng. Slåttaren gick först ett "slag'' över omrldet,varvld det 

avmejade höet fördes in mot det kvarstlende gräset. Nästa "slag" 

arbetade han åt motsatt håll. Av dessa två slag fick han en smal 

"sträng" av hö. 



Vanligen arbetade man så, att männen mejade och kvinnorna 

räfsade med "räfshärv" /skiss bild 229/, d.v.s.en räfsa med om

kring 17 pinnar./Se ULMA förut citerad frågelista sid 12 fig. a/. 

Höet räfsades ihop i små högar eller i tunna strängar om det 

skulle hässjas omedelbart,vilket var vanligt när• lador saknades. 

Fanns lador,bredde man ut de större högarna för att de lättare 

skulle torka. Torkningen skedde i regel på ett dygn. 

På flertalet utängar saknades lador varför man tvangs att 

"vinterhässja''. På Fjällsjönäsarnas förut omnämnda utänge hade 

man icke några lador. Två störar av ungefär dubbelmanshöjd stöt

tes ned i marken på 25-30 cm.avstånd och bredvid varandra. Ytter

ligare ett par dylika störar sattes ned 4-5 m.längre bort,beroen

de på hässjestängernas längd. Av långa björkvidjor med kvistar 

och löv kvarsittande gjorde man "band" kring de båda störarna 

efter samma system som när man band gärdesgårdar. Spetsen på 

vidjan virades fast kring den stör som var närmast bindaren och 

sedan lades vidjan korsvis och runtom båda störarna så långt den 

räckte. På detta band närmast marken lades ett par extra stänger 

som "golv". 

Det var männens uppgift att hässja. De använde då en "hässj

härv" /hässjeräfsa/ av samma konstruktion som räfshärven men be

tydligt grövre och kraftigare konstruerad /skiss bild 228/.Höet 

"famnades" /packades ihop/ mycket omsorgsfullt för att det skul

le ligga kvar på stängerna. Bild 149-150. Ofta bars en dylik 

"famn"tlll hässjan med räfsan som hjälpmedel. Var avståndet 

långt kastades en dylik famn upp på ena axeln, Men man bar även 

i "swega",bärvidja. Dessa svegar har varit av två slag.Dels den 

vanliga, utformad som rännsnara,dels en typ som bestod av två 

grova vidjor, hopfästa i spetsarna. Bördan bars över axeln i 

vidjornas grövre ändar. Någon bestämd storlek på svegarna hade 

man inte."Man gjorde dem sl stora som man trodde sig orka bära", 

förklarar man. 



Vanligen har man förr ansett att 8 dylika bördor blev en 

skrinda och 5 skrindor skulle vara tillräckliga till ett kofoder. 

Kvantiteten kunde vara tillräcklig förr,därför att höet drygades 

ut med löv och en del nödfoder när så behövdes. 

Vanligen bestod hässjorna av ett "sköt" men man kunde också 

ha11 tvisköta",dubbelhässjor när hötlllglngen var god /ex.bild 

150/. Mycket sml hässjor, ''smltjilta",kallades också ibland en 

liten ''pött" /pött = ungefär lite grann,en liten bög/.P.A.Linder 

i Fjällsjönäs, som var en duktig slltterkarl,brukade sll och 

hässja 2-3 "sköt'' pl dagen, om han hade en duktig räfsare till 

hjälp. I regel sökte man ställa så att varje hässja blev en skrin 

da, eller att två hässjor blev en skrinda.En del höskrindor har 

varit anmärkningsvärt stora. Man använde ju alltid stöttingar 

/kälkar/,och dl vägen var lång,var man angelägen om stora lass.

Det uppges bestämt att de största skrindorna rymde 60 lispund 

/omkring 510 kg/. De ännu bevarade och använda höskrindorna är 

anmärkningsvärt stora varför uppgiften inte behöver vara orimlig. 

När vinterhässjan var färdig gjorde man ett stadigt stängsel 

omkring den för att utestänga renarna. Stängslet bestod av stö

rar,björkvidjeband och 3-4 vågrätt liggande slanor. 

Fanns det lador på änget och vädret var torrt,torkades hö-

et på marken. Man bar det sedan in i ladan med "hässjehärven", 

medsvega eller på en improviserad bår av två långa stänger. I se

nare tid bar man också satt hjul på dessa stänger eller tillver

kat särskilda "flakar" för dessa hökärror. Bild 152. 

Sedan man bl.a.i Åbacka börjat använda Epatraktor till dra

gare har man något av de senaste åren konstruerat ett mellanting 

mellan vagn och släpa. Långa 1 främre ändan upphöjda slanor sam

manfogades och under den andra ändan satte man små hjul - 1 det

ta fall skottkärrhjul av gummi - och på slanorna placerades en 

höskrinda. Bild 152. 

På ägorna närmast gården användes även borrade hässjestolpar 



i stället för störarna. Stolparna har vanligen sex pinnar med 

12�13 tums avstånd. Men det förekommer stolpar med både fem och 

sju pinnar. Bild 143-150.

Under slåttern slipades ju liarna regelbundet.Ibland hade 

man ett stort antal liar som man slipade innan man begav sig i

väg tlll utänget och undgick då att medföra en slipsten. Men det 

förekom också att man på större utängar hade slipsten. Till lie

brynen anv�ndes en flat,lös sandsten eller skifferbit, och på 

orvet hade man ofta en enkel hållare för brynstenen. Skärpningen 

tillgick så att orvet sattes i marken med lien upp och spetsen 

riktad framåt under vänster arm. Brynet höll man mellan tumme 

och pekfinger. Med en glidande rörelse slog man sedan stenen un

derifrån växelvis på över- och undersida. Med vänster hand flyt

tade man lien sakta bakåt till dess man kom till spetsen. 

När fabriksgjorda brynen - här kallade sandstickor - kom 1

handeln,övergick man till dessa men har åter börjat använda de 

gamla brynena som man anser vara bättre. 

Några i Juktå slår ännu på raningarna, och i Fjällsjönäs och 

Berglunda är raningsslåttern vanlig. "Nu köper man ju mycket bät, 

re hö om det behövs,än det som växer på myrarna", säger man. 

/"Det har de senare åren varit så gott om förtjänstmöjligbeter 

att Juktåborna inte ens avverkat sin egen skog" säger en icke

Juktåbo/. 

Det är flera år sedan myrslåttern i skogen började upphöra 

som allmänt bruk. Dock kan det förekomma att någon sllr ett icke 

alltför avlägset änge, om där växer rikligt med hö.Som allmän 

sed kan man dock anse myrslåttern övergiven. 

Oskar Johansson 1 Stormyrnäs bärgade under sin tid som bon

de hö till 5 kor,ungnöt, får och getter samt en häst. Sitt bästa 

hö fick han från odlingarna närmast gården söder oru Juktån samt 

från den stora raningen vid Blaikbäckens utflöde 1 Juktan strax 

väster om· gården. Bild 114. Hans slåtterängar är - liksom de fles, 
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tas - av mycket olika kvalitet. 

Första slåttermaskinen i Juktå köptes av bröderna Oskar, 

Fredrik och Gustaf Byström. Det var 1909. I hela Sorsele socken 

fanns vid denna tid mycket få slåttermaskiner, 3-4 stycken tror 

man. Byströmmarnas maskin var av märket Pontus,tlllverkad i Väs

terås,med 3 fots "kniv'' eller sax. Maskinen levererades icke mon

terad och hopsättningen vållade åtskilligt huvudbry. Fru Elvira 

Byström berättar att vid denna tid hade deras gård icke tapeter 

utan väggarna var överklistrade med gamla tidningar. I en av 

dessa tidningar fanns en annons om just denna maskin och fru B. 

samt en svägerska till henne stod på knä vid väggen ocb studerade 

bilden för att man därigenom skulle få en ledtråd vid maskinens 
� 

montering. Till sist kunde man få den att fungera. 

Till Fjällsjönäs kom första slåttermeskinen 1949. Den inköp

tes av Rudolf Lindar. Några år före kriget hade en försäljare 

rest omkring i byarna med en slåttermaskin,som emellertid funge

rade dåligt.Folk blev avskräckta från att köpa. 

Det är rätt naturligt att man i dessa trakter hoppat över 

stadiet med hemgjorda släpräfsor av trä.Först efter senaste kri� 

get har man börjat köpa dylika av järn. 

Numera användes allmänt alla vanliga redskap vid höbärgning

en,slåttermaskiner och släpräfsor är allmänna,och t.o.m.hjulräf

sor finns i ett par gårdar i Juktå. 

Slåttern började,som förut är sagt,förhållandevis sent.1955 

räknade man med att börja sista veckan i juli eller i början av 

augusti. Denna sena tidpunkt är inte alldeles sällsynt. År 1944 

hade ingen i Juktå börjat slåttern den 31 juli. 

Det finns en ramsa som säger att när agnarna /på kornet/ är 

framme får man gå till änges, men när axen är framme ska man 

springa. Då blir det bråttom att hinna så mycket som möjligt 

före kornskörden. 

Vanligen gjorde man en paus i slåtterarbetet de dagar man 
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behövde för kornskörden. Skörden företogs så snart som möjligt 

då man fruktade nattfrost. Den kunde uppstå i mitten av augusti. 

Dagarna kring Klara /12 aug./ och Lovisa /25 aug./har även här 

varit fruktade. 

De äldsta minns ju ännu när man sköfdade korn och råg med 

skära. Men lie för kornskörd började användas tidigt,särskilt 

om man hade ståndsäd. "Slåtterkrage" byttes ut mot "åkerkrage", 

vilket redskap varit av vanlig konstruktion, d.v.s.en skärm av t. 

ex.näver eller säckväv,som fästes vid lieorvet nedanför nedre 

knapen. Detta åkerkrag hade till uppgift att föra ihop de avme

jade stråna in mot kanten av den säd som ännu var rotfast.Redan 

för cirka 60 år sedan började man tillämpa denna metod i viss 

utsträckning. Kornet på holmarna tog man ofta med skära. Kärvar

na roddes hem och "skyltas'' invid gården. Bl.a.gjorde man detta 

därför att råttplågan var större på holmarna. Dessutom måste ju 

kornet föras under tak,helst på logen,när det torkat. 

Kärvarna bands med kvistar av björk. Man fattade björkkvis

tens grövre ända /"lommen"/ med vänster hand och den andra ändan 

med höger hand,satte vänster knä mot kärven och drog till så 

hårt man orkade. Lilländan av bandet lindades därpå ett varv 

kring den grövre ändan och tampen stacks under bandet,fram mot 

axen,detta sistnämnda därför att man vid skylningen inte skulle 

lossa bandet med "skylkroken" som stacks in i bandet på rotändan 

av kärven. 

Kärvarna lades ihop 1 högar, 13-15 i varje,och '' skyltas" se

dan korsvis med axen vända mot söder. 

Som ett påtagligt tecken på att kornodlingen sedan länge 

upphört kan nämnas,att endast sammanlagt omkring ett dussin 

"snejser" /d.v.s.själva trästången/ iakttagits 1 hela dalgången. 

Dessa bad� den vanliga längden av omkring 12-15 fot. 

Då kornet torkat bars skylarna in p& logen. Sedan kornskör

den var överstökad återupptogs ängessl�ttern igen. Normalt an-
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sågs den vara färdig ett stycke in i september. 

Man bärgade inte alla ängar varje år. Man ansåg det nyttigt 

för kommande skördar att låta någon sommars gräs multna ned. 

På lämplig tid på försommaren tog man även årsförrådet av 

skohö och bar hem det i knippor. Tillvägagångssättet beskrives 

närmare under avdelningen Kläder och skor. 

Så snart som möjligt på hösten ville man tröska för att kun

na få mjöl av årets skörd, På alla äldre gårdar i hela dalgången 

stär ännu en slagtröskloge,rätt stora, rektangulära hus med ''lad" 

/långsmal avbalkning/ vid ena långsidan. Korn- eller rlgkärvarna 

lades ut på loggolvet och tröskades med slaga. Endast ett par 

stycken slagor har på träffats. De består av handval,c:a 1,5 m 

lång, en vrlden björkvidja c:a 30-35 cm lång,och en slagval av 

ungefär samma längd. Som anmärkningsvärt kan antecknas,att de 

äldre i Åbacka minns att man i grannbyn Giltjaur inte använde 

vanlig slaga utan tröskkäpp, "en krokig käpp som man slog mot 

kärvarna på golvet",sä.ger man. 

Under tiden omkring 1880 och senare försökte man också trös

ka med tröskbult /tröskvagn/ i de små slagtrösklogarna. Någon 

dylik bult är inte bevarad. Singularformen på ordet får sin för

klaring när man hör, att man använde endast en bult,"en stor ko

nisk rulle av en stock i vilken satt en massa piggar av trä'', 

som den beskrives. Utrymmet i de små logarna var ju högst begrän

sat,varför den koniska formen /f.ö.vanlig pi bultar för rundlo

gar/ var nödvändig, om bulten skulle kunna dragas i cirkel utan 

att föra ihop de på golvet utlagda kärvarna. 

Redan i slutet på SO-talet nådde de första handdragna stift

tröskverken fram till trakten. I varje fall kom något av dem vid 

denna tid i bruk i Juktå som ju var den största byn med någon 

sädesodling att tala om. Det synes ha varit gästgivaren August 

Renman i Blattnicksele som introducerat tröskverken. Han hade 

anskaffat ett dylikt som kunde förhyras. Men det dröjde inte 

många år - omkring 1895 - förrän Johannes Olofsson köpte ett 
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eget tröskverk, som inom kort fick flera efterföljare. De har 

numera samt och synnerligen byggts om till torvströrivare. 

De längre nedåt landet så vanliga "vandringarna" av trä för 

hästdrift av tröskverken bar aldrig funnits. Däremot har flera 

haft liggande tröskvandringar av gjutjärn, en typ som började 

komma 1 början av 1900-talet. 

Den tröskade säden rensades med det vanliga sållet med cen

timeterstora öppningar 1 botten /vilken var gjord av kluvna gran

eller björktågor/, varefter den handkastades. Några år in på 

1900-talet inköpte flera i Juktå kastmaskin. 

Ett i Juktå påträffat skälmått för korn befanns ha ett in

nemått av 102 verktum. 

Bland vanliga ?östarbeten ingick ju också sädens förrnalning 

i någon av de många små skvaltkvarnarna, ett arbete som närmare 

beskrives under "Kvarn och såg". 

Anskaffning av brännved för vinterbehovet vållade förr icke 

några större svårigheter. I skogen fanns det gott om "torrakar". 

Oftast körde man också hem den björk som avverkats för lövtäkten. 

I nödfall brände man också rå gran eller björk /Fjällsjönäs/. 

Klampar av inved från rå gran brann ganska bra, sägs det,och de 

var "drygbrända". 

Vedens hemkörning var oftast höstarbete på den allra första 

snön. Den kördes hem 1 form av "långved" för att kapas och kly

�as vid gården. Arbetet utfördes vanligen under den tidigaste 

våren och veden fick ligga ute ett stycke in på sommaren för att 

torka. 

Den nu ädlsta generationen - och givetvis den generatlon av 

män som nu är 1 sin fulla kraft - bar varje vinter sysslat med 

skogsarbete. Numera sker också en del skogsarbeten på sommaren. 

"Det är i skogen vi hämtar vlra pengar'', säger man i Juktl. SA 

snart det kom snö, vanligen i november, bar det av till skogs. 

Det är tämligen sällan som ådalens skogsarbetande män kunnat bo 

hemma under arbetet. I regel bar arbetsplatsen varlt så belägen
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att man tvingats ligga i kojor. Undantag härifrån finns dock. 

" Vi kör timmer hela vintern" säger alla tillfrlgade hästägare. 

Bild 153-167. 

I Oskar Byströms i Juktå ungdom - på 90-talet - var dagspen

ningen 2:- å 2:50. Han minns dock en tid när dagspenningen föga 

översteg 1:-. Som exempel pl "skaplig" dagspenning vid denna 

tid berättar han om ett avverkningsackord, som han en gång hade. 

Han hade en uppgörelse om 25 öre pr bit och lyckades i regel 

hugga 20 st pr dag vilket gav 5:-. Han bodde hemma och skidade 

så nära en mil om dagen till arbetsplatsen. 

Frampl våren inträffade det ofta att man började lida av fo

derbrist. Då fick man tillgripa de vanllga nödfodren. Man skavde 

fura /Fjällsjönäs/ d.v.s.den vita underbarken från tall,backade 

och gav korna, som åt med god smak. Men det var också vanligt 

att ''skeva rön", d.v.s.skava bark från rönn. Rönn av lämplig 

storlek kördes hem, barken skavdes av och sedan slog man hett 

vatten över den och gav den till korna. Korna skulle ha rönn

barken antingen torr eller också i hett vatten. Var vattnet 

ljummet säger man att dekokten blev giftig. Rönnbarken var efter

traktad av korna och ansågs som kraftfoder. Den gavs därför även 

om man inte led av foderbrist. Den ansågs vara mjölkdrivande. 

Fru Holmgren 1 Åbacka omtalar, att ett av hennes mer markan

ta barndomsminnen var just hur hon satt och skavde rönnbark.Van

ligt var att hon innan kvällen skulle ha en tunnsäck full med 

bark. 

Många tog skägglav från gran och tall till nödfoder. Häst

gödsel användes även och det finns direkt utsaga om att man ta

git latrin efter människor,kokat den och blandat den i häst

gödseln, hackad halm och löv och givit denna blandning ät korna 

/Åbacka/. 

Smä tallbuskar togs som nödfoder åt får och smäkreatur. 

Skotten förtärdes helt av djuren och de grövre grenarna gnagdes 
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alldeles fria från bark. "Triblarota" /rötter av vattenklöver/ 

tog man 1 Åbacka som nödfoder. Korna åt roten med begärlighet. 

"Har man en hässja där det finns triblada får man stinga noga 

om inte renarna ska äta upp höet" /Åbacka/. 

Under de vårar, när foderbristen var särskilt svår släppte 

man ut kreaturen så snart någon fläck barmark uppstod. 

Kreatnrsskötseln 

Korna stod bundna 1 sina bås med "bannräjje" d.v.s.trälg 

och bindsle av vridna vidjor. Man gör inte så sträng distink

tion här, utan vanligen är "bannräjje" själva grimskaftet. Trä

trälgar av en böjd käpp med ett tvärstycke och enkel låsning 

har också förekommit,men vidjeträlgar bar varit vanligare. Korna 

stod i var sltt bås på 11 palln" /golvet/ med 11 båslad" på sidorna 

och "måckrömmä" /gödselrännan/ bakom sig. Fru Evelina Byström i 

Juktå säger: " Då vi var unga fanns inte köpbindslen åt korna. 

Gubben gjorde hela knippen av trä.lgar och vidjebindslen".Bild 

184. 

I allmänhet hade man även får och getter i ladugården,men 

särskilda fårbus har förekommit vid några gårdar. P.A.Linder 1 

Fjällsjönäs hade lo kor och 40 får samt två hästar. Fårträlg 

blld 185. 

Sommarladugårdar har varit obligatoriska på varje gård.Bild 

295-315.Ibland - såsom hos Lindgrenarna i Åbacka - står man und

rande inför frågan om hur korna kunnat komma in och ut genom 

dörren. Vanligen är ju dörrarna små, men den här åsyftade tar 

priset. Bild 304. 

Hilding Holmgren 1 Åbacka uppförde en ny sommarladugård av 

resvirke 1953. Bild 308. 

Vanligtvis steg man upp vid 6-tiden på morgonen. Strax där

efter fick kreaturen hö och vatten,eventuellt en lövkärve.Där

efter skedde mjölkningen, varvid man satt på "mjölksetä"/mjölk

pallen/, bild 186-187, ocb använde trästäva. Trästävan användes 
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f.ö.alltjämt i många gårdar. Bild 392-393. Den är så mycket

19.ttare att hålla fast mellan knäna än en halkig plåtstäva,säger 

man.Mjölken silades förr alltid i trätåg och ställdes in i mjöl�

skåpet /eller mjölkkälla.ren på som'Ilaren/. 

Vid 2-3-tlden på eftermiddagen gick man till ladugården igen 

för att fordra och vattna, ge får och getter hö eller löv och 

ge mat åt kalvar och grisar om sådana fanns. I stället för hö 

eller löv kunde korna få "döjja". Den bestod av varmt vatten på 

hö,halm eller agnar. Man strödde på litet mjöl eller salt för 

att göra det hela smakligare. 

Hästarna fick hackelse, d.v.s.hackad halm som blötts i vat

ten och beströtts med mjöl. 

På kvällen upprepades morgonritualen i ladugården,utfordring 

och mjölkning. I åtminstone en del gårdar i Juktå silades på 

kvällen mjölk 1 tråg /"gr!i.ddskål"/ ur vilket man på morgonen åt 

tunnbrödsbryta. I Juktnäs förklaras att detta var sällsynt. All 

grädde skulle sparas till smör. 

Till strö under korna har man anvijnt torvströ /bild 248/, 

''så länge jag minns", försäkrar O.Byström i Juktå /f.1880/.Nu 

/1955/ kan man iakttaga torvströ vid varje sommar- eller vinter

ladugård, och torvhässjor är en vanlig syn på alla härför lämp

liga myrar. 

Bocken,renen och älgen "ältes" /=bliT' brunstig/samtidigt på 

hösten, säger man. Suggan blir "bål" och kon blir "tidd".Vid 

kusten heter det vanligen "timmut''. Tidd har här betydelsen att 

kon blivit parad. 

En gall-ko kan inte befruktas och en "redu-lco" är ständigt 

"tidd 11 och uppför sig då som en tjur. Får en sådan ko gå i sko

gen,säger man, får hon pung som tjuren. Denna tro lever stark 

ännu. Oskar Johansson i Stormyrnäs berättade,att härom året blev 

en a.v hans kor "redu". Han höll därefter kon hemma på gården. 

Omsider slaktades den och slaktaren i Blattnicksele - som sade 

sig ofta ha konstaterat könsbytet - såg särskilt efter om kon 
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hade pung. Någon sådan fann han naturligtvis inte och förklara

de saken så att förändringen uteblivit därför att kon gått hemma 

och inte varit tillsammans med de andra korna i skogen. Om så 

skett var han säker på att förändringen skulle ha kunnat iakt

tagas. 

Sagesmannen tillade, att om ''redu-kor" får gå i skogen kan 

man inte äta deras kött. 

En ko, som kalvar vid Mikaelitiden kallas även här "brå-bär" 

/av brå=tidig och bära=kal.va/, och inträffar kalvningen på sen

vintern eller våren kallas, hon "sen-bär". 

Förr gick alltid tjuren i bete bland korna. Detta bruk har 

ju övergivits,dock inte alldeles överallt. Sommaren 1955 iakt

togs en stor tjur tillsammans med en flock kor i skogen norr om 

Åbacka. 

Kornas namn har varit av samma typ som man möter överallt: 

Vackerlln,Snällros,Rosa,Prickelin, o.s.v. 

Tidigare fanns i regel en bagge,och om man hade getter,en 

bock på varje gård. 

Även om man inte alltid lyckades så försökte man ställa det 

så att lamm och killingar inte skulle komma alltför sent på sen

vintern för att hinna växa till sig före betesgången. 

Tidigare hände det oftast, att gårdens får och getter följde 

med korna under sommaren och under getarens uppsikt.Bild 168. 

Senare har man också brukai släppa fåren fritt varvid de sökt 

sig tillsammans i stora hopar i skogarna. 

På den tiden när man hade fåren under tillsyn hela året, 

klipptes de fyra gånger årligen. På hösten klippte man ull,till 

jul "julväft" kring Vårfrudagen "våfferdagsväft" och vid mid

sommartiden "midsommarväft". 

Höstullen ansågs bäst,men ibland var julväften utmärkt, li-

ka bra som ullen eller t.o.m.bättre. Midsommarväften ansågs va-

ra sämst. 
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De som 1 senare tid haft får - får är numera ovanliga - har 

klippt dem tre gånger om året; höst, jul och vår. 

Om ullen var mycket sirnutsig, full av "eka" /hudutdunstning

ar och smuts/,tvättades den. 

Fåren hade trälg av vidjor om halsen,och på trälgen s&tt 

vanligen en platt sticka med ägarens initialer eller namn. Ett 

får i flocken hade skälla, "skäll tackan". 

Eftersom det i dalgången ursprungligen funnits mycket få fa

miljer,är fårmärkenas antal inte stort. Man har tydligen aldrig 

känt till de speciella namn på dessa märken som inom andra om

råden varit vanliga. Enda:st tre olika märken har kunnat spåras: 

1. Spetsen av ena örat klipps av.

2. "Skår,ett klipp in 1 kanten pl örat.

3. En halvcirkel klipps 1 kanten på örat.

Dessa märken har kombinerats på olika sätt och uppnldde där

vid de variationer som erJfordrades. Exempel: Gust. Byströms mär

ke:skår i vänstra örat. Åbergs fårmärke:båda öronen avklippta. 

Sundströms i Juktnäs:Skår under vänstra örat. 

Kornas släppande på bi�te skedde så snart något gräs började 

spira. Tillgången på foder spelade också in. Vanligen skedde 

utsläppandet förhållandevis sent, men dock i regel före midsom

mar. 1955 släpptes korna ut hos Torsten Byström i Juktå den 1 

juli. I flera gårdar i byn dröjde det ytterligare någon dag in

nan betesgången började. 

I regel har man inte hört talas om eller praktiserat några 

särskilda sedvänjor vid kornas utsläppande. Men ett och annat 

undantag finns. Gamm-Jakob /Andersson/ och hans hustru Stina i 

Juktnäs sysslade i viss utsträckning med litet magi. Sålunda 

spikade de psalmboksblad c5ver båsen i ladugården. Och sagesman

nen tillägger: Ho vet om dom inte gjort detta i Juktnäs in i vå

ra dagar - och har god lust att göra det än 1 dag. 

Stina hade något kuckel för sig,säger man, när hon släppte 
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ut korna pl vlren,men ingen vet riktigt vad hon gjorde.Hon 

spottade och mumlade någonting som .•. " gl åt skogen och ät er 

mätt ••• " Det hela gjorde intryck av någon slags formel eller 

besvärjelse. 

Man har ocksl hört talas om det gamla receptet att "trygga" 

kor - och även hästar - genom att bära en bit bröd i ena armhå

lan ett tag och sedan ge brödbiten åt djuret /Åbacka,Juktå/. 

"Det finns nog dem som än i dag gör det 11 /Juktå/. 

Grodor ville man inte ha i ladugårdarna. Man ansåg att de 

tjuvmjölkade korna. Enda sättet att bli av med grodorna var 

att "gifta bort"dem efter en välkänd metod. Man placerade en 

kort brädstump över ett utnderlag,satte grodan på brädans ena 

ände och slog hårt på den andra. Efter den luftfärden ansåg 

man att grodan aldrig kom tillbaka /Åbacka/. 

Tron på att man kan s1på ofti.rd över kreaturen, "förgöra dem" 

eller sända "trollskott", är fast rotad. "Somliga kunde spå,det 

går int att förneka. Någcm orsak var det 11 /Åbacka/. 

I Åbacka nöjer man sig nu /1955/ inte med en skällko.Samtli

ga djur,även kalvarna har stora skällor 1 en trälg om halsen. 

Som skäl härtill anges att man lättare kan hitta dem i skogen 

om de inte kommer hem pi kvällen. 

Att getare följde korna hela dagarna var obligatoriskt till 

för omkring 10 år sedan. Getarna skulle driva korna till lämpli

ga betesmarker,hålla dem samlade,hindra dem från att uppsöka och 

avbeta slåtterängar,se till att de kom hem i lämplig tid på 

kvällen - och föra oväsen genom lurblåsande eller hojtande,om 

det misstänktes att björn var 1 markerna. Om djuren kunde hållas 

väl samlade var risken för angrepp av björn mindre. 

�an kan inte ange något direkt skäl till att getandet upp

hörde ganska plötsligt. Bidragande orsak var väl att slåtter

ängarna alltmer började förlora 1 betydelse. Och,säger man,ti

derna har ändrats .•• 

Barnen fick i allmänhet börja mycket tidigt som getare. 
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o. oyström i Juktå var 6 år första sommaren han getade.Fru Sel

ma Lindgren i Åbacka var inte fyllda 7 år första sommaren,och 

under 7 somrar följde hon korna varje dag i skogen. Vanligare 

var dock att barnen var 9-10 år innan detta deras sommararbete 

blev obligatoriskt. Fanns1 det flera syskon i en familj,fick de 

yngre avlösa så snart de bada åldern inne. 

Vanligen fick korna s1tanna vid gården de allra första dagar

na. Men så packades en morgon matsäck i näverkonten och en liten 

pojke eller flicka traskade iväg ..• 

Getarna lärde sig snart känna den terräng där korna helst 

uppehöll sig. Han visste också hur långt de skulle tillåtas 

fortsätta i riktning från byn. Klocka hade han naturligtvis 

inte,rnen solens ställning - och kornas instinkt - avslöjade ti

den ganska precis.Han lärde sig också snart kornas tämligen re

eelbundna vanor, ner de skulle beta och när de skulle vila.När 

de nått fram till en visB sjö,berg eller en myr,var det tid att 

vända deras strävande hemåt. 

De som inte hade egna barn i lämplig ålder sökte leja geta

re. Somliga var bra husbönder /rättare:rnatmodern var en snäll 

kvinna/ och plockade någon extra godbit i getarens matkont.Andra 

var sämre. Ingen vet hur många små barn som i regn och kyla,ö

vergivna och hungriga,ridda och ängsliga,gråtit med korna som 

enda vittnen. 

Många är historierna - alla självupplevda - som berättas ur 

getarlivet. Sofia Sundström i Juktnäs berättar om hur man stekte 

''jlmoblada" /nlgon Rumex-art/ över eld för att dryga ut den mag

ra matsäcken. Hon kan oc�cså en historia om en liten getarflicka 

som hade fltt veta att man s�tt björn i trakten. Hela den oänd

ligt linga dagen höll hon pl med att "hyta'' /ropa/. Hon stod 

pl kullfallna träd och satt på stenar och tuvor och lät sin spä

da röst ljuda i skogen för att hllla den fruktade björnen pl av

stlnd. 

Om där verkligen fanns björn visste ingen säkert. Men den 
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dagen fick den lille flickan hem sina kor oskadda. 

Men fru Sundström kan också berätta om att en kalv eller en 

kviga blivit borta på kvällen. När karlarna dagen efter sökte 

kreaturet pl platsen fann de splr av björn och rester av kvigan. 

Getarna brukade 11hyta" åt varnadra 1 skogen. Dessutom hade 

de särskilda lockrop på korna - man skulle kunna kalla det små 

melodier med ord till - väl kända även från närliggande trakter. 

Exempel: 

Ko-söta,ko-alla, ko-koooooo: 

Ko-Snällros, ko-Vackerlin, ko-kooooo: 

Numera brukar någon halvvuxen pojke följa korna en eller 

ett par av de första dagarna. Bild 182. Sedan får de reda sig 

själva. I Juktl hade ett par pojkar utrustats med matsäck den 

2 juli 1955 för att följa korna till skogen. Pojkarna betraktade 

det hela som ett spännande äventyr. På vägen Blattnicksele-Juktå 

iakttogs första veckan 1 juli 1955 ett par pojkar som hade upp

sikt över några kor som betade 1 skogen vid sidan av vägen.Poj

karna var utrustade med cyklar,varför de inte skulle vakta kor

na hela dagen. 

Korns kommer i allmänhet hem 1 lämplig tid på kvällen.På 

hösten under svamptiden händer det ibland att de söker sig så 

långt bort att mörkret faller. Då blir de oftast stående i sko

gen. Ägarna som i regel känner betesmarkerna väl,får då ut i 

skogen för att söka sina djur. 

Det berättas om Juktnäs-Stina, att hennes kor en gång varit 

borta en hel vecka. Korna hade mjölkats under tiden,sades det. 

Stina var alldeles säker på att någon på magisk väg och i ond 

avsikt åstadkommit kornas försvinnande. 

Hästarna hade man ingen nytta av under sommaren,varför de 

släpptes i skogen försedda med trälg och skälla.I viss utstr�ck

ning praktiseras den metoden än i dag. Intill vägen Giltjaur

Åbacka gick det i juli 1955 flera hästar på bete. 

Getarna skulle inte endast ha omsorgen om kreaturen. Ofta 
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ålåg det dem att skaffa björkris till kvastar ocb barka riset 

den lämpligaste tiden, strax efter midsommar. 

Man har även i dessa trakter hört talas om att nybyggarna 

förr i tiden brukat anlägga skogsbränder för att härigenom få 

lämpligt bete för kreaturen. Man förstörde därigenom också ren

betet och var befriad på renarna. Ingen kan dock numera nämna 

direkta exempel på att sl skett. 

Tidigare har sagts att mjölken silades i tråg för att man 

skulle få grädde, som secian kärnades till smör vilket ju var en 

betydelsefull bytesvara. Redskapen bilderna 389-391. 

Vanlieen kärnades en gång i veckan varvid man på en större 

gård kunde få cirka 3 kg smör. På gårdar där besättningen var 

särskilt stor kunde man �cärna två gånger 1 veckan. Smöret med

fördes till marknaderna jL Lycksele eller på handelsresorna till 

Norge. Senare byttes det bort i Sorsele, Bastuträsk eller Norsjö, 

Både Juktå och Åbacka levererar numera mjölk till mejerier

na i Blattnicksele och Sorsele. Åbackaborna levererar mjölk fy

ra gånger i veckan eller oftare,om någon lägenhet yppar sig.De 

som bor söder om ån /Holnogrenarna/ måste på sommaren ro mjölken 

över till norra sidan, och på vintern drar man den på en kälke 

en kilometerlång sträcka över isen. 

Även från Sandvik levererades en tid mjölk,men den llnga 

vägen över vattnet och bE1svärligheterna under förfallstiderna 

gjorde att man tröttnade� 

Det förekommer även nu ibland, höst och vår,att färjorna 

över Vindelälven inte kan gå och att isen inte bär. Då får man 

söka fram den gamla smörkärnan. 

I kustbygden har ju på sina håll förekommit att man använt 

tjurar som dragdjur. Det enda exempel härpå som man kan anföra i 

dessa trakter är en torpare 1 Huftasjö, som i åtskilliga år an

vände en tjur som dragare •. 

På hösten 1 samband med att stallfodringen började brukade 

slakt äga rum. Erik Olof Byström 1 Juktå slaktade mindre djur 
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med nackstick enligt lapsk metod,och även andra har använt me-

toden ifråga. I allmänhet bedövades dock djuren med ett slag av 

en klubba eller en yxhammstre. Ingen av de äldsta 1 dalgången er

inrar sig slakt enligt metoden att blodet avtappades utan bedöv

ning. Hästar sköt man en kula för pannan. Det har förekommit att 

man därvid satte en bindel för hästens ögon. 

Så snart halsen skurits upp och matstrupen blottats /mat

strupen=welenä/,knöt man runt denna med ett snöre. Av kalvar 

tog man löpmagen "tjesn", vilken man använde vid osttlllverkning. 

Somliga uppger att denna mage kallades "vinstra" /möjligen det

samma som /den vänstra/. 

Slaktade man t.ex.en bock i brunsttiden,skar man genast bort 

pungen. Man trodde att köttet i annat fall skulle fä en obehag

lig smak. Det gamla kända skämtet med barn,som brukade sändas 

till grannar för att låna 11 rompdragä" /av rumpa och draga/,har 

förekommit. 

Småpojkar borde inte se på slakt,säger man. Man försökte 

bllla dem på avstånd bl.a.just genom budskickningen efter "romp

dragä". 

Hundar och kattor brukade man i regel skjuta. Köttet kunde 

användas till åtel och sklnnet av hund till pälsar. Kattskinn 

bars på kroppen som medel mot värk. 

Liksom som på så många andra håll 1 lappmarken har man även 

där haft s�ötesrenar. Man tror att Erik Olof Byström,född 1846, 

var den siste Juktåbon som hade skötesrenar. Någon större omfatt

ning hade detta bruk inte. 

Redan Anders Olofsson hade anlagt en fäbod i Sandvik på söd

ra sidan om Juktån. Åtgärden dikterades uppenbarligen därav,att 

han ville utnyttja betesmarkerna på södra sidan utan att två 

gånger om dygnet frakta korna över vattnet. 

Hans son Anders flyttade sedan till Sandvlk,som redan är 

sagt, och han kal lades snart "Ante i fäbod an". Fäbodpla tsen låg 

där den nu öde äldsta gård,en i Sand vik licger. Några spår av 
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fäbodarna finns inte bevarade och traditionen är i övrigt ytter-

ligt tunn. 

Två platsnamn längre åt öster,söder om Juktan,antyder att 

också där legat en fäbod. Det är Fäbodgärdan och Fäbodbäcken. 

Ingenting är känt om vem som anlagt fäbodarna och hur länge de 

varit i bruk. 
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5. JORDBRUKS- OCH KORREDSKAP SAMT

övrtga redskap och tillbehör av olika slag 

Det dröjde länge innan "finåkdon", bär representerade av de 

vanliga "trillorna", kunde användas 1 Juktl och Åbacka. Man hade 

ingen sommarvägförbindelse med yttervärlden. Dylika åkdon saknas 

än i dag 1 byarna i Fjosokken. 

Till Juktl började dessa trillor komma i slutet av 20-talet 

och i början av 30-talet t samband med vägbygget. Lastvagnar hade 

dock använts nAgot tidigare, sedan Aren före förra kriget t�or 

man, ty då kunde man nödtorftigt komma fram med hjuldon. Ungefär 

vid denna tid började man oc�så anskaffa vanliga risslor. Vid 

Norgeresorna på vintern använde� i huvudsak "stöttingar" /kälkar/ 

men även s.k.färdskrindor J d.v.s.en något enklare och robustare 

rissla,lä.mpad för mindre lass. Färdskrindans underrede utgöres 

av en vanlig släde med en hög,fastbyggd skäppa,avsevärt smalare 

i främre ändan och ofta m1;1d ris s lans höga bakkarm. 

Någon vanl 1g tvåhjuli 1� kärra bar tydligen aldrig funnits. 

Detta utvecklingsskede är överhoppat. De hjul från en s.k.gigg, 

som påträffades på en gård, är senare anskaffade för särskilt 

ändamål, nämligen som hjul till en flake för att dra hö. 

Vickkärror av vanlig konstruktion har allmänt använts,buvud

sakligast för gödsel- grus- och jordkörslor,och före lastvagnar

nas tid nyttjades vickkärrornas hjul till en s.k.kärrflake för 

lättare lass. 

Av vanliga s.k.långslädar finns det flera konstruktioner. 

Avstlndet mellan medarna har varierat mellan 21 och 27 tum. I 

Juktå synes man i regel ha använt slädar med 24 tums medavstånd 

men där finns ocksl'l släden med den bredaste 1
1 inedgången 11

• Rekor

det innehaves emellertid av en släde i Fjällsjönäs med 29 tums 

medavstånd. En gammal "stöttlng 11 l Ju.-::tnä.s hade avståndet 22 tum, 

bild 203,och en liknande i Fjällsjönä.s samma mått.Allt tyder på 
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att i äldre tid har medavBtåndet varit 21-22 tum vilket stämmer 

rätt väl med bruket på andra hlll. 

De variationer, som här iakttagtts,var givetvis opraktiska 

vld körslor efter vägar med flera trafikanter. Man kan gl�sa 

att anledningen till oli�1eterna här beror pl att man i allmän

het endast körde "egna vägar". 

Det finns både 1
1 brättade 11 och självvuxna slädmedar av björk. 

Vid ''brättningen" blöttes meden i vatten och böjdes över en spe

ciell "brättmed" samt fic�: torka. Bild 195-196. I vardera meden 

tappades tre stÄndare in, den bakersta omkring 25 cm frln medens 

ände och de övriga två för•delade över återstoden. Avståndet mel

lan st�ndarna är vanligen 24-26 tum. Dessa ståndare hölls ihop 

av ett tvärstycke. VanligaLst är att detta gjorde� av färsk säle 

som veks kring ståndarna,gick omlott i mitten och spikades eller 

narades fast med trädymlintgar.Bild 197. Men tvärstycket kunde 

ocksl tappas fast i ståndaren,antlngen i ett hål 1 denna eller 

ocksA därigenom att stlndarens övre ände utformades som tapp 

och fick gå genom tvärstycket. Bild 200. 

Alla stA.ndarna tappades slutligen fast i "sleayljä". Detta 

gjordes ur en björk med en kraftig rot som fick samma böjning 

som medens brätte i vilket det skruvades fast. �ellan dessa båda 

"sleaylj" och på tvs.rstyckena mellan medarna lades brädar. 

I Juktå kal 1 as så väl s tändare som tvärs tycken för II flöt 11 

/obest.form sing./ till skillnad från Skelleftemålets flaaut som 

endast betecknar tvärstycket. 

Det tvärstycke /axåln/ vari skaklarna kopplades fast är in

te här liksom på. många andra håll intappat 1 "sleayljä" utan pla

cerat mellan detta och meden. Bild 191-192. Tuga förekomner en

dast på skaklarna, som kopplas genom ett hål i "axåln",genom vil

ket tugan föres in underifrån. En trä.bit eller ibland ett järn

stycke sattes genom tugan. Bild 192. Svagheten i konstruktionen 

är uppenbar och man kan dä'rför ofta få se sHi.dar där hålet i "ax

lln" är förstärkt med järnskonlng, t.ex.av gamla hästskor. Anord-
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ningen förutsätter nästan att tugan i skakeln från början ut-

gjorts av en vriden björkvidja. De olika arrangemangen framgår 

av bilderna 191 och 192. 

På slädarna sattes dyngskäppan,bestående av en ram av 25-35 

cm höga bräder,anpassade efter slädens storlek. Höskrlndor sattes 

också ofta på slädarna. Skrindorna är av den vanliga typen med 

fyra,svagt böjda stänger, hopbållna med slåar. Var skrindan läng

re än släden,vilket i de flesta fall är förhållandet,förekom ex

tra slåar på tvären,lämpligt anbringade efter slädens längd.Si

dostyckena var på mitten förenade med en tredje slå och mellan 

dessa sträcktes vidjor, i senare tid järntr�d. Bild 219-221. 

De fyra tvärstycken som håller ihop skrindan är ofta till

verkade av sälg eller grovt vide, ibland. också av björk,och de 

har böjts efter samma princip som "flötet" 1 släden. Av bild 

219 torde konstruktionen framgå. Skrindan fästes 1 släden med 

repstumpar, tidigare med vidjor. 

En del höskrindor hade försvarliga dimensioner. En skrinda 

i Juktnäs hade följande mått:bredd fram 115 cm,bak 170 cm,längd 

430 cm och höjd 115 cm. Den skrindan bör,grovt taget,rymma om

kring sju kubikmeter. 

De flesta·gamla tlmmerkälkar är för länge sedan utmönstrade, 

men ett par av äldre typ päträffades 1 Juktå och Juktnäs. Kälken 

i Juktå hänger högt uppe 1 ett träd. Bild 203. Den var svåråtkom

lig varför en del mått är ungefärliga. Bredden mellan medarna 

var 22 tum,medarnas längd 2,2 m,mankens höjd över marken 24 cm. 

Konstruktionen torde framgå av fotot,bild 203 samt skiss,bild 

204. En liknande stötting i Juktnäs befanns mäta 24 tum mellan

medarna. Mankens bredd var 122 cm,medarnas längd 1,9 m. Manken 

var fast,medarna av björk,brättet självvuxet. Bild 202. 

Det uppgavs om denna stötting, att den inte använts vid tim

merkörslor utan 1 huvudsak till att köra efter banade vägar. 

De största nu använda getdoningarna för timmerkörslor är av 
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vildiga dimensioner. Det uppges också, att de kommit l använd-

ning tidigt, för minst ett 50-tal år sedan.Getdoningarna karak

täriseras av att lassets huvudsakliga tyngd lifger på bakkälken, 

"geten". Framkälken, "bock.en", är mindre och lättare för att gö

ra de väldiga lassen styrbara. 

Skaklarna är i allmänhet av två typer: stora,jä.rnskodda"vin

terskaklar" och smäckra sådana för jordbruksredskap. 

Små transportkälkar för olika ändamål har man med förkärlek 

tillverkat med medar av gamla skidor. Nästan varje gård bar en 

dylik kälke. De bakre ståndarna är omkring meterhöga för att med

ge att kälken bekvämt kan skjutas som en sparkstötting.De använ

das för transport av ved från vedboden till stugan,av vatten från 

brunnen, av mjölkflaskan fram till vägen,o.s.v.Bild 207-213,skiss, 

bild 214. 

Släpan bar varit ett användbart redskap i väglösa trakter 

och den förekommer här 1 vanlig utformning. Tvl llnga stänger 

är samtidigt skaklar och de har sammanfogats med ett par slåar. 

Några träribbor tjänstgör som 11 bord" på vilket lasset anbringas. 

Släpan har i senare tid- och i mycket smäcker konstruktion - an

vänts till att med handkraft dra höet från hässjan tlll ladan. 

Det senaste är att den omformats till traktorredskap. Bild 188. 

I Åbacka fanns en dylik traktorsläpa för hö. Under "medarna" ha

de ett par skottkärrhjul av gummi anbringats. Bild 189. 

Skottkärror med trähjul, av den vanliga typen med en skäppa 

av trä och med de förlängda sidostyckena som handtag, är vanliga. 

Bild 226-och 227. 

Skidor tillverkade var och en till eget behov,vanligen av 

björk men även av "talltjör". Med sistnimnda ord menas virke

från en tall som växt i en svag båge. På utsidan av bågen blev 

virket ''fettimpregnerat'' SlV den kH.da och tjära som samlades där. 

Dessa skidor vallades i re1gel inte. De anv:indes vanligen på skar-

snö. 

Lappskidor kallar man nu 6 a 7 fots skidor av björk,7,5-8 
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dor saknar i regel spann. Spetsen utformas på flera olika sätt, 

ex. ULMA Frågelista no 24,fig.6. 

Den legendariske vargrännaren Nils Andersson-Skott från 

Bränna 1 Björkvattnet, Tärna socken,använde 11 fot långa och 5

tum breda skidor. Den lille lappen "flöt" ovanpå snön på dessa 

skidor. 

Alla äldre skidor bar endast tårem. Bindslen har man aldrig 

använt. 

Som redan under kapitlet "Jordbruket" påpekats har två olika 

typer av räfsor använts. Den grövre och robustare räfsan,"hässj-

härva'' var männens speciella redskap. Kammen är vanligen omkrlng 

70 cm llng och l den sitter 15-16 pinnar av rönn. Skaftet,"tyet" 

är cirka 1,7-1,8 m långt. Allt är grovt tillyxat för att hålla 

för påfrestningarna när m1an skall bära hö med räfsan som redskap. 

Skiss 228. 

"Räfshärva" har nlgot längre kam,vanligen 18-19 pinnPr och 

skaftet är omkring 2 m samt avsevärt smäckrare än på "bässjhär

ven". Skiss 229. 

Potatisgräv av trä bar varit vanliga. Utseende och konstruk

tion framgår av foto och skiss 230 och 231. 

Utom vickkHrran, som anvijndes vid gödselns utkörande på te

garna,var uppsättningen av hästdragna redskap för jordbruket i 

stort sett följande: 

vält/plog/,rist,al,pl1nnharv och åkerbult. Framhållas bör, 

att de allra flesta av dessa redskap,med undantag för bulten, 

försvunnit så totalt,att det var med svårighet som ett exemplar 

av varje kunde uppspåras. Vält och rist företer inga avvikelser 

från de vanliga sena type·rna. Bild 232. Samma är förhållandet 

med pinnharvarna, bild 233,och bulten,bild 216-218. Den al som 

förekommit är av en typ som för mer än 50 år sedan började över-

8es i kustlandet. Ramen är trekantig och i den sitter nio,cirka 

5 cm breda och något böjda pinnar av järn i ordningen bakifrln: 
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4,3 och 2. Dragfästet sitter i triangelns spets. Bild 234-236. 

Numera förekommer alla de vanligaste,moderna jordbruksred

skapen,släpräfsor,hjulräfsor,radsåningsmaskiner,gödselspridare, 

fjäderharvar samt flertalet redskap avsedda för traktordrift 

eller med jeep som dragkraft. 

Ett intressant redskap som förekommit i Juktå och Juktnäs 

är anordning för klyvning av takspån med handkraft. Som bilder

na 237-239 visar är denna klyv i Juktnijs ännu så väl bevarad,att 

dess funktionssätt kan studeras. Principen är i korthet följande: 

Man väljer först ut ett kraftigt växande träd,1 vilket man hugger 

in ett spår. Där placeras den knappt 40 cm långa träkubben ur 

vilken spän skall klyvas. Bild 237. En cirka 5 m lång stock fast

göres ledande i ena ändan vinkelrätt mot trädet. Stocken kan 

alltså lyftas upp och ned intill den i trädet fastkilade träkub

ben. På den mot trädet vända sidan av stocken skruvar man fast 

ett "klyvjärn''.Vinkelrätt genom stocken borras några hll i vilka 

trädymlingar slls in till handtag. I stockens fria ände sätter 

man ytterligare en trädymling till handtag i vilket den håller 

som dirigerar stockens rörelser. Tre man kan nu genom att föra 

stocken upp och ned klyva spån ur träkubben. 

Pinnarna i de takstegor man använt i ldalen sitter på cirka 

12 tums avstånd från varandra. Det avstlndet är mest lämpligt, 

säger man,ty när man står i en stege så bör pinnen närmast ovan

för den man står pl vila mot benet ett litet stycke under knäet. 

Man står säkrast så. 
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6. FISKE !OCH JAKT

Fiskets stora betydelse för befolkningen i dessa trakter 

har på många ställen framhållits. Om man börjar forska efter de

taljer om hur fisket bedrevs i äldre tid,så visar det sig att 

där är traditionen mycket blek. Så småningom får man det intryc

ket att skillnaden mellan förr och nu ifråga om tillvägagångs

sättet är ingen eller högst obetydlig. Om någon väsentlig för

ändring intr�ffat skulle detta otvivelaktigt framgå. Endast en 

sak är tydlig och klar och allmänt omvittnad: de tidigaste ny

byggarna hade små och dåliga redskap. Konstaterandet kan före

falla överflödigt, men man må betänka att deras kontakter med 

Norge var livliga. Där måste de ha sett fiskredskap,t.ex.nät, 

som var oerhört överlägsna deras egna. De köpte ju allt sitt 

fiskg�rn i Norge utom de säkerligen obetydliga kvantiteter som 

tillverkades hemma av lin. Förklaringen tlll att de så länge 

nöjde sig med små nät och primitiva anordningar i-övrigt måste 

vara deras fattigdom. 

Notfiske bedrevs med not,vanligen en s.k.kolknot_/den saknar 

s.k.kil/ och med nät "lagnor". Lagnorna nyttjades även vid vin

terfiske under isen. Vanl1.gen tillgick detta vinterfiske så att 

man tog sitt förråd av lagnor - upp till 10 st.brukade nyttjas 

pl en gång - gick ut på isen och högg hål,1 regel tre hål för 

varje nät. På stranden högg man stänger. Ett rep,fastgjort i än

dan på nätet,fästes i stångens ena ände och stången stacks ned 

1 första hålet i riktning mot nästa. Till sist hade man på detta 

sätt al la nät utlagda. Flötena var av trä el ler näver /'' lagn

tyl len"/ och sänkena av sten, i flertalet fall omvirade med nä

ver. Bild 282. Man brukade i huvudsak få sik ocb nlgon börting. 

Nötning med kolknot tillgick, såvitt man vet,på samma sätt 

som den gör än i dag. Den ofta mycket långa kolknoten - ex.60 

famnar llng och 12 fot djup kan den vara nu - roddes ut i en 
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stor båge och till sist i en cirkel. När denna cirkel började bll 

tr�ng to� man en 4-5 m. l�tng stäng, i vars nedre ände en bräd

lapp är fasttappad, och stötte våldsamt ned i vattnet för att 

skrämma fast flsken l nätEit. Noten med eventuell fångst togs där

efter upp i båten. Notflske illustreras med bilderna 255-2ö4. 

Fiske med små ryssjor/m ärden/ förekom under isen,men dir

emot syslade man sällan eller aldrig med mete. 

Dl Jakob Andersson kom till Juktnäs hade han lcke någon not. 

få den numera öde glrdsplats som heter Ersmark bodde d� en man 

vid namn Kristian, för övrigt alldeles okänd. Kristian hade en 

not och Rndersson fick använda den tillsammans med ägaren. 

"Gamm-Stina" var ofta ute hela dagarna och rodde den tunga 

notblten, ett hårt arbete även om noten inte var så stor. 

Näten hängdes på tork på långa rader av i marken nedslagna 

störar. Flera olika typer av torkställningar finns. Bilder 2°0-

281. 

Viktigt var att näten med jämna mellanrum "tålades",vtlket 

ijr en procedur av färgning och 1mpregner1ng. Först kokades ask

lut. I denna lades björkbark /granbark kunde 4Ven användas/ samt 

kokades. I en gryta om cirka 4o l.av denna blandning kok"des till 

sist en hink grankottar. Hade man bark 1 överflöd var inte kottar

na nödvändiga. I den sålunda erhållna vätskan fick nätet koka en 

kort stund. Ännu sommaren 1955 "tllade 11 Oskar Byström i Juktl si

na lagnor på det gamla sättet. Bild 265-273. 

Byns fiskevatten är gemensamt, men väster om Juktnäs är stör-

re delen kronans där man k,an hyra fiskerätt. "Vi har i allmänhet 

för stora nät" säger man i Juktl "för att få hyra flskevattnet". 

Visst berättas det mlnga historier om fisket 1 gamla dagar, 

men det är först när talet faller p� jakt som historieberättannet 

riktigt kommer igång. Hnmärkas bör, att 1 Juktl ligger den egent

liga II jaktperloden" reden Bl Hmgt tillbaka l tiden att bistori

erns börja blekna. De blir allt llvfullare och allt närmare i ti

den ju lijngre uppåt dalgången man kommer för att kulminera 



i Fjällsjöntis. 

Alltjämt vet man åtskilligt om hur jakten bedrevs i äldre 

tid. Fågel och bare snarades,först med snaror av sentråd eller 

llnnetråd,senare av mässingstråd. Snarorna anbringades på känt 

sätt 1 "led" över stigar där djuren passer&de. Fågel eller harle

det utgöres av tvi i marken nedstuckna drygt fotshöga pinnar. De 

klyvs i övre ändan och när anbringas en vågrtit pinne i vilken 

snaran fästes. Snarans storlek bör vara anpassad efter det djur 

man vill fånga. På sidorna av ledet gör man en avskärmning med 

pinnar och ris för att locka djuret att passera genom öppningen. 

Flakar har även använts för fågelfångst. Äldre personer har 

sett spår av dessa gillar i markerna. Av beskrivningarna att dö

ma bar de bestått av några hophuggna stockar- vanligen fyra av 

omkring 2 m i längd och vllkas ena ända med en enkel gilleranord

ning hölls uppe ungefär en fot frln marken. 

Lekatt fångades med de1 vanliga "stick-gillren" ,små fällor av 

brädlappar, samt dessutom med saxar, "slagjärn". Bild 285. :-sAeot 

större slagjärn gillrades för räv - rödräv, blåräv och någon en

staka viträv - och dessutom förekommer allmänt den vanliga räv

tanen av trä. Alla dessa djur jagades ju med bössa också om man 

så kunde. Ekorre sköts fijr skinnets skull under de tider dessa 

hade något värde. 

Utter har varit rätt allmän förr och såvitt man vet jagades 

den ined hund och bössa. 

Långt in på detta århundrade har mård förekommit,särskilt 

i markerna kring Fjosokken. Det fanns två sorters mård,säger 

man,en �örkare och en ljusare. Den jagades ofta med nät. När en 

mård jagats in i ett stenröse eller lokaliserats där,tog man ett 

gammalt nät av grovt garn /"aom hade tre maskor på kvarteret 

förr"/ och gillr1:ide upp detta runt kt'ing stenröset. Meterhöga 

pirnar sattes ned i snön eller marken och pinnarna skulle luta 

utåt,alltså i riktning från stenröset. Nätet hängdes upp på små 

skåror i pinnarna. När till sist mården rusade ut och stötte 
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till nätet, ramlade detta ned över honom. 

De gamla berättade att det förr funnits gott om o�ver i trak

ten. Den är ju för länge sedan utrotad och någon tradition om bä

verjakt har inte påträffats. 

Järv har tidigare ocksl jagats med gillar. De järvgiller,ef

ter vilka man sett spår,bestod av en grov stock,några meter llng, 

som med sin ena ända llg pl marken. Den andra höjdes upp ett par 

fot och gillrades. Agnet och utlösnlngsanordningen fästes på öv

re sidan av stocken nära den upphöjda ändan. Ett par fot från 

gilleranordningen gjorde man ett hll genom stoc�en. I hålet an

bringades på en påle ett större hullingsförsett spjut. Anordning

en fungerade så att när järven, stående på stocken, löste ut gill

rat, föll stocken ned och spjutet rände in i magen på djuret. 

Ännu kan man berätta om björnjakter med flintlåsgevär och 

spjut där jägarnas liv hängt på ett blr. Vid en av de många jak

ter vari Olof Andersson deltog hade man en gång ringat en björn. 

Nlgra av karlarna hade spjut och några hade bössor. En av karlar

na fick i uppdrag att skjuta björnen när den rusade upp ur idet. 

Björnen kom,mannen sköt och flintlåset klickade. I panik slog 

mannen tlll björnen av alla krafter med geväret som tillhygge. 

Smällen råkade träffa så bra att björnen sjönk ihop död. Mannen 

torde vara en av de få jägare som slagit ihjäl en björn. 

Vid ett tillfälle i Samuel Lindars yngre dagar /född 1888/ 

hade han tillsammans med en broder ocb en person från Sorsele vid 

namn August Åström ringat en björn. En vacker dag skulle jakten 

ske. Sökandet hade pågått en god stund utan att idet påträffades. 

Åström närmade sig en stor_rotvälta,koxade in i skumrasket under 

denna och utbrast: "Ska den sjutusande jäveln ligga bär tro". 

Det v�r just vad han gjorde, och han kom också rusande fram 

från idet mot Åström som snabbt skulle hoppa undan. Då fick han 

skidorna på en 1 snön li�gande granstam och föll baklänges. 

En av jaktkamraterna lyckades skjuta björnen innan han gick 

till anfall mot Åström. 
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Man vet av de gamlas berättelser, att älg funnits i marker-

na och att den fångades med snaror av rep. Ingen vet numera bur 

dessa repsnaror var arrangerade. Mot 1800-talets slut försvann 

älgen totalt men bar nu återkommit och finns i tämligen stort an

tal. 

Samuel Linder som jagat hela sitt liv sköt inte sin första 

älg förrän i mitten på 1940-talet. En höstdag i snöslask hade 

han tagit sitt gamla remingtongevär och gott till skogen sydväst 

om Fjällsjönäs. Efter några timmars kringvandrande satte han sig 

under en gran för att vila.Då hörde han en älg böla. Han uppfat

tade inte den riktning varifrån ljudet kom,men erinrade sig ett 

gammalt jägarknep som man förr brukat använda sig av i dylika 

fall. Han tog en käpp och kastade den så långt han förmådde.Käp

pen skulle virvla och "vissla'' i luften under kastet.Sedan skulle 

man se efter åt vilket håll käppens tjockände pekade. I den rikt

ningen skulle villebrådet finnas. Llnder följde föreskrifterna, 

gick åt det håll dit käppen pekade och fick skjuta sin första älg. 

Linder är en utmärkt berättare och skulle kunna fylla voly

mer med skildringar av äventyrliga upplevelser i skogen. Sönerna 

har inte vansläktats,1 varje fall inte ifråga om att vara ivriga 

jägare. En av dem har som prydnad i sitt rum skinnet av en egen

händigt skjuten björn. 

Det kanske också här bör erinras om att man på våren brukade 

semla sjöfågelägg. I huvudsak samlades knipägg, och för ändamllet 

brukade holkar,"knipstomma'',/stomme=stubbe/ sättas upp på fåglar

nas häckningsplatser. 



7. BYGGNADER

Inredning. Möbler och husgerld. 

Seder och bruk inomhus. 
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Den kraftiga om- och nybyggnadsperioden av byggnader som sat

te in i samband med bostadsförbättringsbidragen i början av 30-

talet har medfört, att endast någon enstaka mangårdsbyggnad av 

äldre typ står kvar i Juktådalen. I den mån den äldre stommen 

finns kvar är den hårt ombyggd,både vad interiör och exteriör be

träffar. Traditionsledes kan man ändå få ett rätt gott begrepp om 

de äldsta och äldre bostadshusens utseende. Slumpen har dessutom 

gjort att i Åbacka är en liten stuga bevarad,ursprungligen vist

husbod,men senare omändrad till bostad. Härigenom kan man bilda 

sig en rätt god uppfattning om bur de första nybyggarna bodde. 

Generellt gäller,att man nu bor i den tredje omglngen hus. 

Flera minns ännu Anders Olofssons första stuga vid stranden 

av Juktan. Man tror att Olofsson också byggt stugan. Den stod som 

tidigare sagts strax norr om och intill ett stort båthus som nu 

finns på platsen. Stugan var fyrknytt med ingång på gaveln. De 

två gavelväggarna stack fram "någon aln" pi ingångsväggen och 

bildade en liten svala. Ett par små fönstergluggar fanns och en 

spis av flata skifferhällar. I senare tid bar man i mindre ut

sträckning försökt bränna tegel. Lera och sand blandades med 

handkraft 1 en lave,och för att få materialet smidigt brukade 

man trampa det. Teglet formades i träformar,lades ihop som en 

stor ugn och brändes. Anordningen kallades 11 tegelgruva".Innerta

ket bestod av kluvna stockar lagda på åsarna. Yttertaket var av 

näver och takved. Näver var f.ö.enda taktäckningsmaterialet till 

dess man började använda de första spånhyvlarna för kluven spån, 

om vilka närmare redogjorts på annan plats. 

Den förut omtalade lilla stugan i Åbacka,bild 92,uppges va-
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ra typisk för de tidigaste boningshusen. Byggnaden har en bredd 

av 2,5 m och är 3,3 m lång. Höjden från stenfot till kroppås är 

2,8 m. På gaveln å ena långväggen finns ett 6-rutat fönster. Dett� 

förklaras av att den gjordes i ordning till bostad så sent som 

omkring 1909. I hörnet till höger om ingångsdörren på gaveln har 

spisen av flata stenhällar stått. På stugans ingångsgavel byggdes 

senare en förstuga av resvirke. Den är 2,9 m lång och saknar golv 

och innertak. 

Stugans innertak ll�rer på två tvärgående åsar och utgöres 

av kluvna stockar. Fyllningen på taket är huvudsakligast torv och 

jord. 

Intressant är äldsta kvarstående byggnaden 1 Sandvik som är 

första boningshuset därstädes. Bild 33-36. Den har samma plan som 

en vanlig parstuga med köket t.h.,en liten farstugukammare rakt 

fram, ocb en bagarstuga t.v.i "salen''. Kammaren saknar eldstad 

och har mitt på ytterväggen ett litet rektangulärt 4-rutlgt fön

ster. Köket har tre 6-rutiga fönster och spisen är placerad t.v. 

från ingångsdörren sett. Bild 287. 

Salen-bafarstugan har på gavelväggen ett vanligt 4-rutigt 

fönster,och samma storlek har fönstret på fasaden. Detta skulle 

tyda på att de 6-rutade fönstren i köket upptagits senare,men det 

är inte alldeles säkert att så skett. 

Muren är uppförd av flata stenar medan själva ugnen och skor

stenen är av tegel. Bild 342. 

Stugan har haft en direkt motsvarighet i Hemnlis. Den sist

nämnda är nu riven. 

När nybyggaren efter någon tid behövde - eller förmådde byg

ga - en bättre bostad,blev det en 6-knutad,något större stuga. 

Olof Anderssons hus i Hemnäs är av denna typ,och andra motsvarig

heter finns. Men det förekom att man byggde större. Enda säkra 

belägg härför är samme mans numera rivna gärd 1 Juktä,det andra 

boningshuset 1 ordningen på platsen. Den uppfördes av "Anders 

Olofssons pojkar" uppges det med tillägget att det var Olof som 



var den drivande kraften. 

Till sin grundplan var även detta hus en parstuga. Salen var 

dock delad på längden 1 två rum. Köket låg mot söder med fönster 

på de tre utväggarna och spisen i hörnet t.h.från dörren. I köks

kammaren-farstukammaren fanns en liten öppen spis med samma rök

gång som köksspisen. 

Främre rummet på norra ändan av huset kallades lillköket och 

brukade ibland användas på som�aren. Rummet intill kallades "in

nerkammaren''. Båda rum�en hade spis med gemensam skorsten genom 

nocken. Skiss 289. 

lldsta boningshuset 1 Fjällsjönäs var en 6-knutad stuga och 

"den var inte riktigt så liten". Köket var tämligen ordinl:irt,upp

ees det. Den ersattes snart av ett hus vars grundplan starkt när

mar sig s.k.karolinsk rumslndelning. Med mycket små ändringar 

anv�ndes denna stuga ännu. 

När man började bygga vattensågar och kunde framställa brä

dar i större mängd, var det en och annan som satte ytterpanel på 

gården men allmänt blev aldrig detta bruk. Endast 1 ett fall har 

takspån förekommit som ytterpanel. Det är på m�ngårdsbyggnaden i 

Hemnäs. En av bodarna där är delvis klädd med spån. Huruvida den 

täckt alla väggarna är svårt att avcöra. Märkligt nog förekommer 

tydliga spår av rödfärg under takspånen. Det förklaras att man 

visste om "rödfiirg i ett berg" men man vet inte om den använts 

på hus. ,llt talar för att den företagsam�a Olof Andersson verk

ligen provat denna rödfärg, ett förfaringssätt som är känt från 

andra håll. Bild 276. 

Det finns ännu många timrade ladugårdar i bruk. Även "ladu

gårdsporten", som oftast var en verklig port med genornkörningsmöj

ligheter, samt foderladan,timrades av mycket grovt virke i en 

länga. 

I Sandvik står det mesta av den gamla - äldsta - ladugården 

kvar 1 orubbat skick. Bild 38. Timret till ladugården är bilat, i 
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port,foderlada och vedhod är det rundtimmer. I denna länga finns 

också ett smalt prång som sannolikt varit ämnat till avträde.T1m

rade,fristående avträden finns inte. I Åbacka är ett stort avträ

de intimrat på ena gaveln till ett bus som sannolikt varit en bod 

av något slag. Sittbänken är synnerligen hög och grannarna har 

all den "inblick" som tänkas kan. Byggnaden var uppförd innan det 

fanns några grannar inom den närmaste milen. Bild 323. Avträden 

har vanligen varit anslutna till ladugårdarnas gödselrum. 

Till ladugårdens inredning hörde obligatoriskt en stor spis 

murad på enklast möjliga sätt av flata stenar. Bild 140,290-293. 

I vinterladugården fanns ju alltid golv med gödselränna och inner

tak. Korna stod på "pallar'' några tum över golvet och gödselrän

nan. Båsen var skilda åt av "bå.slad 11 av bräder. I övrigt hade 

man nödigt antal kättar för får och andra smlkräk. I närheten av 

spisen stod ett större träkar för vatten som leddes dit av en 

träränna från brunnen /bild 130/. Till inventarierna hörde också 

en eller ett par mjölkpallar. Två av pallens fyra ben var i all

mänhet så mycket kortare som gödselränna.n var djup. Kornas foder 

lades direkt på golvet och vattningen skedde med träämbar,som 

hade bank av vidjor /bild 398/. Mjölknlne skedde och sker ännu 

i flera fall, i en träst�va. 

Sommarladugårdar har varit obligatoriska och finns ännu vid 

de flesta gårdar. Bild 295-316. De har i allmänhet jordgolv med 

undantag av gödselrännan och en gång i mitten. Bild 313. Korna 

står vanligen 1 två rader, en vid varje långvägg,och flertalet 

ladugårdar har en svale,ibland bildad av de utskjutande långväg

garna,ibland av resvirke. Samtliga utom en - i Åbacka,uppförd 

för ett par år sedan av resvirke,bild 308 - är timrade av grovt 

timmer. Den minsta finns också i Åbacka och håller,trots att där 

finns bis för sex kor,ett mått av 6 x 6 m och är 1,6 m på vägg

bandet. Den ser närmast ut som en större källare.Bild 304. 

Sommarladugården i Sandvik har skåror i väggarna där "bås-
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laden" varit fästade. Den är ett minne av förste bebyggaren. På 

en vägg står initialerna A.A. S. /Anders Andersson/ och på en i 

väggen fastspikad bräda A.A.s.1871. Bild 314. 

Timrade visthus har funnits på varje gård och flertalet står 

ännu kvar. Praktiskt taget samtliga har stått på låga stolpar av 

en konstruktion som framgår av bilderna 327-332. I allmänhet är 

bodarna 2-våningsbodar med inre trappa eller stege och i regel 

tämligen små hus. En dubbelbod har påträffats i Berglunda. Bild 

327. 01-Annersns ena bod i Hemnäs som för övrigt är en av de stör

re, bär initialerna O.A.S.och årtalet 1875. Bild 324. 

I söderväggen på varje bod finns det som regel rader av pin

nar eller spikar avsedda för upphängning av kött eller fisk till 

torkning. 

Tidigare har antytts hur man kunnat lösa frågan om bagarstu

gor/Sandvik,Hemnäs/. I senare tid har man på flera ställen upp

fört mindre,oftast 6-knutade hus vars huvudsakliga funktion varit 

bagarstugans /Stormyrnäs,Juktå,Åbacka,Fjällsjönäs/. I Juktnäs 

finns ännu bevarad en äldre bagarstuga,ytterligt primit�v och 

dessutom även använd som smedja. Bilderna 346-353. 

Byggnaden är uppförd på samma sätt som en bastu.Bredden är 

3,8 m och längden 4 m. Sidoväggarna och taket skjuter fram och 

bildar en svale,delvis inklädd med brädar. Ingången är på gavel

väggen från svalen. Vid motsatta gaveln är ugnen uppförd. Den är 

inklädd med timmer och skjuter ut bakom gavelväggen, 2 x 2 m stor. 

Framför ugnen inne i rummet finns en liten vanlig spis.Till hö

ger vid ett litet fönster på fasadväggen står bakbordet och i vrån 

t.v.ligger en liten knippa hö där brödet lades ut för torkning.

Bagarstugan har förvandlats till smedja genom att man burit 

in ett städ och en liten enkel blåsbälg. Spisen har tjänstgjort 

som ässja. 

Smedjor fanns inte på varje gård. Isoleringen 1 Juktnäs bar 

tydligen framtvu�Lit a��8n�emanget. 
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En torkbastu har däremot hört till utrustningen, huvudsakli-

gen använd för torkning av korn. I Juktnäs står en dylik liten 

bastu kvar. Bild 306. Den mäter 3,1 m i fyrkant och är 1,6 m på 

vägfbandet. Fem stockvarv av långväggarna närmast taket skjuter 

fram som en svale.I mitten av golvet står en av flata stenar kall

murad ugn utan skorsten. Runt tre väggar går en bred lave,en meter 

från golvet. 

Logarna har utgjorts av förhållandevis stora,ofta något rek

tangulära timmerhus. Bild 307-315. Ett par av de äldsta har tyd

liga spår av ''lad" /en längsgående smal avbalkning/ efter ena si

dan. De har med andra ord varit av den typ,som vid kusten brukar 

kallas slagtrösklogar. När man senare började begagna tröskvagn 

körde man denna runt på golvet på så sätt som beskrives på annan 

plats. Så sent som 1921 uppfördes en större, rektangulär timmer

loge i Juktnäs. 

Inventarierna i loge� bestod av slagor /senare "bulta=trösk

vagn 11 / och stifttröskverk. Vidare fanns där de gaffelliknande 

träklykor,varmed halmen skakades ren från den urtröskade säden, 

"skekaben",en rissel, ganska grovmaskig med botten av strimlor 

ur tågor eller spjälor av vlde eller sälg,en handkasta samt dess

utom ett eller annat såll,dessa ofta gjorda av skinnet från ko

juver. På senare tid anskaffade de större kornodlarna även moder

na kastmaskiner. 

Höladorna äro ofta mycket små med en liten dörr mitt på ga

veln eller också intill ena långväggen. De har alla raka väggar. 

Bilderna 364-367. På många av de äldre ladornas väggar - den äld

sta är från 1860-talet - finns de typiska inristade strecken som 

utvisar att man vägt hö på s.k.pundvikt. Varje streck brukar re

presentera ett pund /8,5 kg/. 

Att ladorna l allmänhet är mycket små har sina orsaker. Man 

valde oftast mycket grovt timmer ocl1 detta släpades fram med 

handkraft. Följaktligen måste man kapa stockarna förhållandevis 

korta för att de skulle kunna hanteras.�et har förut omnämnts, 
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I Abborrberg, 1; �11 &ydväst om ÅhPcks,målade Erik Fjällström 

egenbändiet blommor ooh ''som na hjärtan" med färg på väggarna. 

Jch det var riktigt vackert, tyckte man. Detta hände för nära 60 

år sedan, alltså omkring sekelskiftet eller strax därförut.Ludde 

indgren i backa minns en man, som för mer än 70 år sedan reste 

mellan byarna och målade på väggarna hos dem som ansåg sig ha 

råd att betala vad denna lyx kostade. 

Den första, mer allmänna väggbeklädnaden var ga�la tidning

ar som man sparade 1 tillräckligt antal och klistrade fast. Se 

bild 457. På annat stlille har berättats att hos Oskar Byström 1 

Juktå där man köpte slåttermaskin 1909 låg man på golvet och stu

derade en slåttermaskinsannons i en tidning som var klistrad pä 

väggen. Det blev emellertid inte så läng tid därefter som tape

ter sattes upp i Byströms gård. 

Fönsterna i de första stugorna var få och sm�. Till en bör

jan saknades fönster alldeles men man försökte dock så snart som 

möjligt att skaffa några små glasbitar för att få in en smula 

dagsl ·us.Gardiner i fönstren förekom naturllgtvls inte. Omsider 

började man sätta upp små tvärgardiner. Då man sent omsider 

skaffade dubbla fönster,sattes renmossa mellan fönsterlufterna 

i första hand so� prydnad. 

Ungefär samtidigt som man började krita vä��arna,kritades 

även spisen och taket. Som borste brukade man anv�nda en hartass. 

Fru Sundström i Juktnäs berättar att den stuga d;ir hon nu 

bor tillsam�ans med en son,stod åtskilliga år med nakna stock

väegar. Det torde ha varit omkring 1910 eller möjligen något år 

tidigare so� hon gjorde i ordning en sats av lera och hästgöd

sel för att täta s�ten och göra väggarna släta. Därefter sprätta

de hon sönder vanliga jutesäckar som hon spänne på väggarna och 

spikade fast. Väven kritades därefter. 

Atskilliga år senare satte hennes man upp en ännu /1955/ kvar

sittande panel av stående spontade bräder. Den ijr mer än manshög. 

Pa rtiet närmast taket tapetserades. 
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att Olof Andersson vanligen byggde en dylik liten lada pA en dag. 

Han högg timret 1 skogen,släpade fram det tlll platsen, timrade, 

klöv stockar till tak och golv,och innan kvällen var ladan klar. 

TillgAng till dricksvatten har självfallet varit en förut

sättning för beboendet. Varje glrd har därför en timrad brunn. 

Uppfordrlngsanordningen är än 1 dag på de flesta gårdar den van

liga "hinkflygeln". Bild 318. 

Trots den omständigheten att praktiskt taget alla hus varit 

tlmrede,är själva timrlngstekniken skäligen enkel och primitiv. 

Knutarna - raka skAror med knutskallar - är slarvigt hophuggna, 

överskjutande ändar endast delvis avkapade o.s.v. I ett enda 

fall - en lada - har runda knutskåror iakttagits. Bild 367. Icke 

i nlgot fall har en mer utvecklad knuthuggnlng kunnat påträffas. 

Såvitt det varit möjligt utreda genom äldre kartpr,kvarstå

ende hus och tradition,har man inte iakttagit några regler vid 

byggnadernas placering. Av praktiska och naturliga skäl har i 

allmänhet ladugårdarna placerats i vinkel mot mangården,och pä 

en annan sida står bagarstugan-sommarstugan där en sådan före

kommer. Bastur och logar liksom visthus står som vanligt ett 

stycke från de övriga byggnaderna, och sommarladugården är i re

gel placerad i anslutning till skogen-betesmarken. Exempel bild 

305 m.fl. 

Inrednin�,möbler och husgerld 

Aven i hem där man var relativt välbärgad,ägnade man föga 

intresse åt att göra bostaden snygg och trevlig - anser vi som 
-

ser pl dessa frlgor med helt andra ögon. Enstaka undantag från 

denna regel fanns ju också men de är få. Detta gäller åtminstone 

tiden fram mot första kriget. I flertalet hus nöjde man sig med 

nakna timmerväggar. Någon försökte sig pl att med en blandning 

av lera och hästgödsel täta springorna och slamma över väggarna 

med krita, blandad 1 mjölk. Men "det lukta int na gott" säger 

man i Åbacka. 



Det är först sedan ''andra omgAngen hus" uppförts som tapeter, 

kritade tak och målning blivit vanlig. 

Första järnspisen 1 Juktå köptes av Erik Olof Byström omkring 

1890 eller möjligen något år tidigare. Hans son, 75-årige Oskar 

Byström minns händelsen, ''men jag var inte så stor då" säger han. 

Första spisen i Sandvik kom betydligt senare och köptes av 

Sandström. Till Åbacka kom inte denna modernitet förrän i mitten 

av 20-talet. 

Möbelbeståndet har varierat högst betydligt i olika gårdar. 

Under den första nybyggestiden och i de små fyrknutade stugorna 

hade man "just inga möbler alls''. Det var en eller ett par säng

lavar vid väggen, hopspikade av nybyggaren själv,ett grovt till

yxat bord och möjligen en eller annan stol,men vanligare var ett 

par enkla pallar eller en avsågad trädstam. Först lsngre fram 

och när m�n skaffade sig större hus,kom egentliga möbler. Vanll

gen bestod dessa av ett köksskåp,en dragsäng,ett mjölkskåp, 11 kan

tor",och några stolar. Möbler och möblering i Olof Anderssons 

första ordentliga boningshus framgår av skiss från tiden omkring 

sekelskiftet eller nqgot dessförinnan. Bild 289. 

När Oskar Johansson i Stormyrnäs gifte sig omkring 1905 bygg-, 

de han en 6-knutad byggnlng. Bild 55. Inredningssnickerierna ut

fördes av Huftasjösnickaren Johan Holgren och samme man tillver

kade också de nödvändiga möblerna. Det blev ett köksskåp,bild 

379, några stolar,bild 385, ett köksbord och en säng. Dessa möb

ler är alltjämt i bruk. 

Innan de vanliga dragsängarna blev allmänna fanns i flera 

gårdar för ett 60-tal år sedan 11 bögsängar" av enklaste slag.Det

var endast enkla sänglav.ar i två våningar. De hade varken luckor 

eller förhängen.Högsängar av denna typ var vanliga i kyrkostaden 

i Sorsele. 

En annan typ av säng;ar, vanligen avsedda för barnen, var 

bordsängarna, här kallade " sängstol''. I sin enklaste form bestod 

de av en utdragbar låda under matbordet. 
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Överallt annorstädes: träffar man ju på kistor av alla åldrar, 

mer eller mindre konstfärdigt målade eller restaurerade. Här sak

nas dessa alldeles. Alla1 slag av prydnader från äldre tid saknas 

också.Detta beror sannolikt på det enkla faktum,att de aldrig fun

nits.Man hade aldrig något "finrum". 

Bruket av fotogen till belysning nådde anmärkningsvärt tidigt 

hit upp. Ingen av de äld.sta minns annat än att fotogenlampor 

fanns. Tidigare hade marn ju fått all inomhusbelysning ur den öpp

na spisen.Utomhus användes bloss av tjärved om man nödgades lysa 

sig fram. Manne Sandström, f.1886 i Sandvik,erinrar sig väl"tjär

stickorna" som belysning i ladugården och speciellt väl kommer 

han ihlg dem som belysning då man under sensommaren och hösten 

skulle slipa liar i mörker. 

För övrigt nyttjades fotogenbelysningen mest i uthusen där 

man ju inte hade annan belysning att tillgå och där eld.faran 

från tjärrblossen var störst. 

över krigsårens fotogenbrist och karbidsurrogat kom man om

sider i Juktå,Sandvik och Juktnäs fram till elljus 1945. I Berg

lunda,Åbacka, Fårberg,Råbmon och Fjällsjönäs har man nu allmänt 

övergått till s.k. Primuslampor, en fotogenbelysning av glödstrum

petyp. Ett par gårdar i Fjällsjönäs har en liten privat kraftsta

tion i en bäck. 

Husgeråden var ju också den första tiden av allra enklaste 

slag. Ämbar bild 388,trlg,fat,bild 386,skedar,skålar bild 387, 

allt var av trä. De pannor ocb grytor som förekom var av gjutgods 

- utom kaffepannorna - och hade i regel ben. Förekom det en panna

utan ben ställdes den direkt på glöden. De så vanliga trefötterna 

för pannor förklarar man sig inte känna till på de flesta håll. 

I enstaka fall måste dock trefötter ha förekommit,då man uppgett 

sig ha gräddat våfflor med järnet placerat på trefot.Det må dock 

konstateras att någon trefot inte kunde upptäckas bland husgerå

det. 

Svängel i 11 spisladet" eller i spisstolpen för pannornas upp-
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hängning har inte förekommit. I de äldsta husen var ju spisstol-

pen av trä och sålunda föga lämpad som fäste. Spisstolpen fick 

f.ö.ofta bytas ut när den blev bränd. Pannor med ben behövde man

ju inte hänga på svängel. Våffeljärn kunde ju sättas direkt på 

glöden. Grytor utan bank måste ha förekommit därför att man an

vänt en grytkrok som kallats "grytfatanä" /fatan,jfr fatta,gripa 

tag 1/. 

Till husgerådet hörde ju också diskborstar av "skäfte" /en 

fräkenart/, och små kvastar av granris med vilka man skurade de 

omålade golven. Till klädtvätt användes lut av björkaska. Askan 

lades i ett träkärl, "lutros t", med dubbla bottnar •. Övre bottnen 

var försedd med ett antal sml hål och som sil lades ett stycke 

säckväv över hålen. Där fick askan dra 1 vatten och detta tappa

des av genom ett hål nära "rostens" botten. Av denna lut samt 

fett kokades lutsåpa. 

De dåligt isolerade husen krävde på vintern stora mängder 

ved för att vara beboeliga. Förr högg man aldrig upp vinterför

rådet i förväg. När veden tröt körde man till skogen och högg 

torrfuror. Manne Sandström i Sandvik,f.1886,minns från sin ung

dom att någon annan ved knappast förekom och det fanns överflöd 

i skogen. Men man kunde även använda rå gran. Inveden av gamla 

granar brann bra. Rå björk var också användbar,särskilt om den 

var hårdfrusen. 

Mygg har man ju alltid varit plågad av. Man sökte svamp från 

björkstammar som man på kvällen tände på, varvid en tät,frän 

rök utvecklades som höll myggen borta. "Det gällde att ha mycket 

rök inne på kvällen när man gick och lade sig." 

Livet inomhus förflöt efter en ganska normaliserad ordning 

som delvis framgår av vad som sagts om matvanorna. Man hade 

klockan - i den mån dylik fanns - /en"visare" av en vanlig från 

Tyskland importerad typ,finns i Juktå/, minst en timme före nor

maltid, och somliga hade den t.o.m.två timmar för tidig.Man steg 

upp vid 6-tiden på morgonen,drack kaffe,skötte om djuren och så 
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ordnades matsäck åt karlarna om de hade sitt arbete borta från 

gården, vilket var vanllgt. Hemma åt man frukost vid 9-tiden, 

middag omkring kl 4 och kvällsmål vid 7 - 8-tiden. 

Vintertid kom karlarna - om de inte låg i timmerkojor - in 

vid mörkrets inbrott och alla sökte sig en nödtorftig belysning 

ur spisen för de olika arbeten som måste utföras. Skor,kläder 

och handskar skulle lagas och efterses, vilket allt var kvinnor

nas arbete. Enklare reparationer av verktyg och redskap måste 

också utföras. Fram mot 9-tiden gick man vanligen till sängs. 

Nu har de flesta fastigheter i dalgången vatten och avlopp 

samt centralvärme från spispanna. Vattnet pumpas in med hand

pump. Många har kylskåp i köket. I Juktå kan man i de flesta 

glrdar inte gräva källarvåning på grund av avloppssvårigheter, 

men några högre belägna fastigheter har hel källarvåning. Verner 

Byström i Juktå har ett fullt modernt badrum,och i en annan fas

tighet - en av de två eller tre i Juktå som har källarvåning -

finns badrum i källaren. 

Elektriska tvättmaskiner är vanliga. I Stormyrnäs hade man 

i juli 1955 placerat en elegant amerikansk tvättmaskin på en 

antedeluviansk tvättbrygga nere vid Juktåns strand.Elström fick 

man via en provisorisk kabel. Bild 373.



8. MAT OCH MATVANOR

Här gäller i mycket utpräglad grad att man försökte leva 

av de förnödenheter man själv kunde producera. Man fick mjölk 

och smör av kor och getter,man slaktade tamdjur när man så kun

de,man jagade så mycket som de primitiva omständigheterna det 

medgav och,först och främst,man fiskade. 

Fisk har ofta varit förutsättningen och grunden för en ny

byggares tillvaro. Så snart samtalet faller på mat återkommer 

man ständigt till fisken. Sjöarna var en outtömlig reserv. Ing

en led hungersnöd så länge man drog upp fisk 1 önskvärd mängd. 

Den första tiden hade Juktå namnet "8vält-Jukta". Tradi

tionen berättar,att en av de första nybyggarnas hustrur vid 

avflyttningen kristnat trakten på detta sätt. 

Men så kom Anders Olofsson,och det blev snart en vändning 

till det bättre. Särskilt gäller detta om sonen,Olof Anderssons 

tid. Han kallades ibland "Smör-011'', och samtidigt döptes byn 

om till "Smör-Jukta'' eller "Missu-Jukta" /missu= mes-smör eller 

ost/. 

Sagt 1955 i Juktå: "Vi har överlevt två världskrig och 

aldrig haft känning av matbrist: 11

Helt utan tillskott utifrån kunde man inte reda sig.Köp

varor skaffade man främst genom byteshandel,som skildrats på 

annat ställe. Något korn odlades i alla byarna, mest i Juktå. 

Men skörden kunde lätt slå fel. Något mjöl,såsom råg och sena

re vete köptes alltid. Vidare köpte man kaffe och något socker 

samt tobak. En och ann.an bit köptyg fann ju också så småningom 

väg till befolkningen i dalgången. Socker användes sällan eller

aldrig 1 vardagslag. Det berättas om 01-Annersn,att i hans hem 
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fanns ett stycKe toppsocker. Blev någon bjuden på kaffe - och 

det var sällan - fick gästen låna den runda,lindrlgt rena 

sockerklumpen och bita sig ett stycke ur den. Gustaf Byström 

uppger att i hans rätt stora familj förbrukades 30-40 kg 

socker på året. Ett dagsverke i timmerskogen betalades en tid 

med 1:75,och sockret kostade samma tid 1:85 pr sk�lpund /c:a 

4 hekto/. 

Ännu lever en och annan som kan berätta om barkbröd och 

lavgröt, ty missväxt kunde man ju aldrig gardera sig mot. Fru 

Halmgren i Åbacka berättar att man plockade lav ur träden, 

rensade bort ris och l�vistar och lade ned den i en svag lut

lösning. Sedan man sköljt den kokades välling eller gröt. Den 

var alldeles svart och smakade vidrigt. 

Under nödåren på 60-talet hade Jakob Anderssons i Juktnäs 

hustru fått ett barn. Det var mycket ont om mat i huset. En 

dag kokades en lavvälling åt henne. Hon åt vällingen men "det 

var mycket dåligt'' hade hon berättat. "Jag gick ut och kräktes� 

Ingen som nu lever har ätit barkbröd. Anselm Holmgren i 

Äbacka mor har berättat att hon varit med om att i savtlden 1 

början av juni riva "furun" /den vita underbarken av tall/ 

lägga den 1 lut,torka den i bastun och,sedan den krossats, 

mala den till mjöl för inblandning i bröd. 

Som redan är sagt var fisken sovlet framför allt annat. 

Fångstmöjligheterna var dock inte så stora, ty redskapen var 

dåliga. "om dom bara haft riktiga nät skulle ingen ha behövt 
flera/ 

svälta 11
, har påpekat. Samma anmärkning gäller ju jakt�n. Fågel 

och hare fanns det gott om, men snarorna av sen- eller linne

tråd var inte bra. 

Den fisk man fångade var gädda,abborre, sik och börting. 

Mört åt man inte 1 normala fall. Den kokades åt grisen. 

All slags fisk torkades. Fisken rensades och spändes ut 

/flaka-fisk/, fästes på spett eller mot en södervägg.När fis

ken "flakats" strödde man på litet salt.När saltet började 
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smälta spändes fisken fast. Gädda och abborre blir bra vid 

torkning, säger man. Annan fisk kan man ocksl torka men den 

har lätt för att härskna. Bilderna 412 - 416. 

Den torkade fisken kunde ätas rå,men vanligast var att 

den kokades eller stektes. 

Börtingen kunde man grava,vilket tillgick så att den 

rensade fisken lades ned i ett lämpligt kärl,varvtals med 

salt. 

När man lade ned fisk i sälta,prövades sältans styrka 

med en kluven rl potatis. Om potatisen flöt,var sältan bra. 

I mindre omfattning röktes också fisk. 

Kött åt man ju färskt,men nlgot saltades också. Den van

ligaste konserveringsmetoden var torkning. Man kan torka allt 

slags kött, dock inte gärna alldeles ungt nötkött som vid 

torkning blir stenhårt. Det gällde att sätta upp köttet till 

torkning så tidigt som möjligt på våren innan det fanns så 

mycket flygfän. I varje södervägg,främst på härbrena, finns 

det ännu anordningar för uppsättning av kött och fisk till 

torkning. Ibland hängde man ett gammalt nät över köttet för 

att hålla borta fåglar och mindre rovdjur. I Stormyrnäs iakt

togs våren 1955, att kött för torkning hängts inne i en gammal 

fiskmjärde. Fläsk,i den mån det förekom,brukades saltas eller 

rökas. 

I varierande omfattning har man alltid brukat köpa ren

kött,ofta hela slaktrenar. Ett par familjer hade våren 1955 

köpt en slaktren för hushållets behov. O.Johansson ber�ttar, 

att hans far alltid brukade köpa renar,och Johansson själv 

köpte en vinter fem stycken. Han sAlde delar av renarna,"det 

blev dyr mat'' , varför han aldrig gjort om affären. 

Aven hästkött ingick i mathållningen. Det var inte all

deles ovanligt att en familj köpte en slakthäst för köttets 

skull. Hästköttet kokades vanligen till köttsoppa. 

Det kött av vilt,som man anvijnde i hushållet,åts ofta 

färskt, men tidigare har man brukat torka fågelkött.Torkade
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Alla ätbara inälvor förtärdes och tarmar av kor och 

större nöt användes till korvskinn. Tarmar av får och kalv 

användes i regel inte. 

Vid tillverkning av korven gjordes en smet av mjölk,blod 

och något mjöl. Smeten fylldes i tarmen med en sked och tarmen 

hölls utspänd med en liten trä.klyka, "korvklyka". Korven ko

kades sedan. 

Man brukade också göra ett slags köttkorv på så sätt 

att köttet hackades,saltades lätt och stoppades i ett korv

skinn. Ibland sattes dessa korvar på en krok i spisen och rök

tes, "nästan stektes 11
1

, innan de kokades. 

Eftersom smör var en viktig bytesvara, använde man i re

gel inte mjölken för1•än man tagit grädden ur den. Inte ens 

till den rätt vanliga men ingalunda obligatoriska "brytan" 

/tunnbröd i mjölk/ användes gräddmjölk. 

Vanligen kärnade man på lördagarna. Då fick i regel 

familjemedlemmarna oeh i varje fall barnen "smörgåsa"."Smör

gåsa 11 är det ursprungliga namnet på denna smörklick.Juktå är 

det hittills enda ställe där namnet påträffats. Det var en 

liten rund klick nykärnat smör som fick en liten grop i toppen 

/ I Skellefteå området heter smörklicken "kläning"/. 

Fil har varit en stående sommarmat. I nedre dalgången 

förklaras, att så länge man minns, så gick man till en granne 

och fick 11filtäte'' om ens egen råkat ta slut. Alltid fanns 

det någon som hade fil.Tätörten har man hört talas om men 

aldrig använt. 

I Fjällsjönäs t.alar man om 11 löpsnoken", d.v.s.de stora 

grå sniglarna, som ett medel till att kunna göra fil. Man 

lade en snigel i mjölken, vilket bada åsyftad verkan. Såvitt 

man vet har ingen praktiserat metoden. Man har en svag anlng 

om att metoden är norsk. Dessutom tillägger man, lär korna 

mjölka fil om de, när de på hösten äter svamp råkar äta stora 
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mängder sniglar. Ingen har plträffats som själv konstaterat 

att korna mjölkar fil: 

Ost av komjölk �cunde ti 11 verkas, men i regel användes 

getmjölk. Getost tillverkades dagligen i många gårdar somma

ren 1955 varvid proceduren kunde följas. Man hällde getmjölken 

i en panna och värmde den svagt. Därefter tillsattes ostlöpe. 

När osten bildats tog man upp ostmassan, lade den i en form 

av trä eller flätade björktågor och pressade ur den vasslan. 

Den nytillverkade getosten var alldeles vit till färgen och 

hade en mildare smak än den ost som var några dagar gammal. 

Bild 417 - 419. Getost äter man till smörgås, men det är också 

vanligt att den skäres upp i smala strimlor och läggs i kaffe. 

I kaffet karvar man också strimlor av torkat får- eller ren

kött. Likaså saltas kaffet ännu på många håll. Klarskinn får 

man av abborre. 

Tidigare skaffade man sig ostlöpe genom att tillvarataga 

löpmagen av kalv. I Juktå kallar man den "vinstra" /den vän

stra/. Man känner ocksl väl benämningen "kalv-tjesn". Använd

nlngssättet har varierat något. Somliga torkade hela "tjesn", 

blötte den i vatten när man skulle ha löpe och tillsatte mjöl

ken ett par teskedar' av detta vatten. Andra torkade "tjesn" 

och klippte sedan en liten bit av den för varje gång. Biten 

lades i vatten ett dygn. En tesked av detta vatten 1 3-4 lite1 

mjölk var lagom. 

Av vassla kokades allmänt mesost och messmör. Getmesost 

var betydligt bättre, ansågs det, än mesost av komjölk. 

Getarna skulle ju varje dag ha matsäck. Matsäckens inne

blll berodde till icke ringa del på hur omtänksam och snäll 

husmodern var. Somliga hade gott rykte om sig att lägga or

dentliga matsäckar, andra var kända för stor snålhet. I mat

säckskonten å.v näve:r lades vanligen en smörask, en "gräddask" 

ibl?nd nlgot ägg,mjölk i en flaska, lite bröd,en bit kött 

eller fisk. I "gräddasken" vanligen av näver, var det "fil-
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grädda". /Väl lagrat Jfil kan få en nästan ostliknande konsi-

stens/. Askens lock lades stadigt fast. Filgräddan åts till 

bröd. Små 7-8 årlngar fick så traska hela dagen i skogen bä

rande sin matkont, vaJ�s innehåll dessutom många gånger inte 

var tillräckligt för ett matfriskt barn. 

Fru Sundström i Juktnäs berättar att hon som getarflicka 

många gånger stekte ''Jåmoblada" /någon Rumex-art/ för att dry

ga ut matsäcken. "Gott var det inte", säger bon .. "Man skulle 

bara haft socker": 

Ojäst tunnbröd var det egentliga matbrödet tillsa�mens 

med knäckebröd av jäst råg. Bakningen av detta tunnbröd följer i 

allt väsentligt den överallt gängse metoden. Det är endast 

med avseende på ett av de använda redskapen som en viss skill

nad föreligger. 

Degen stöpes av kornmjöl,vassla eller mjölk. Vatten an

vändes inte annat än i. nödfall. En knapp knytnävstor bit av 

degen knådas några ögonblick mellan händerna varefter den 

med en brödkavel försedd med tvärgående, några millimeter 

breda ränder, kavlas ut till en clrkelrund,lövtunn kaka cirka 

60-70 cm·i diameter. Därefter tar man "naggorna", ett knippe

fjädrar vanligen av hcins,och "naggar" hårt genom att stöta 

f j ä.derpennorna mot br c,det. Slutligen tar man "bröral lra" och 

kavlar över brödet i alla riktningar. 1'Rallran", som motsvarar 

tttrissan" på andra håll,består av '3U eller två små "triikavlar", 

försedda med spetsiga nabbar utskurna ur träet. Den sr försedd 

med ett enkelt handtag. 

Nu tar man "spjälka" /en mycket tunn,12-15 cm bred spade/ 

och lyfter brödet på "fjäla 11 /en spade som är något större än 

brödets diameter/ och lyfter in brödet i ugnen. Gräddningen 

sker på några minuter. Med "bröspoln" /en kort lansliknande 

brödspade/ ändrar man ett par gånger under gräddningen brödets 

läge på hällen. 



Det färdiggräddade brödet tages ut med "brödspoln" oc� O 

sopas. Detta skedde förr alltid med "hunnrompa''. Redskapet 

är helt �nkelt svansskinnet, med kvarstttande hår, av en hund. 

I skinnet stack man in en lämplig träpinne som handtag. 

Under och i samband med sopningen viks brödet vanligen 

två gånger så att man får en fjärdedels cirkelsektor. 

Brödet som skulle läggas i kont veks ofta på ett annat 

sätt.Två sidor veks in så att kanterna möttes. Därpå vek man 

in de två övriga sidorna så att brödet blev rektangullrt. 

Slutligen vek.man rektangeln på mitten än en gång så att man 

fick ett föga skrymmande bröd, som lätt kunde packas. Redska

pen och bakningens olika moment illustreras av bilderna 423-

446. 

Även jäst bröd bakades, främst knäckebröd av råg. Jäst 

kunde man förr få av kärnmjölk och r�gmjöl. Vanligen hade man 

dock en II jästskål", där en smula jäst deg förvarades mellan 

bakningarna. 

Innan man for till kyrkhelgerna på "platsen" bakades 

vanligen rågkakor till färdkost. Men även de hemmavarande 

brukar få var sin kaka. Det var runda fingertjocka kakor som 

också brukade kallas 1
1 fingerkakor 11

• Även namnet 1
1 kyrkkakor" 

förekom. Dylikt bröd bakades även till jul. Dessutom bakades 

råglimpa om man hade tillgång till ingredienserna. 

I knäckebrödskakorna·gjorde man vanligen ett hål varefter 

de sattes upp på en käpp för att torka. 

Under slåttern på utängarna levde slåtterfolket i allmän

het på medförd torrskaffning. Låg man borta hela veckan före

kom alltid någon form av matlagning utöver den obligatoriska 

kaffekokningen, flera gånger om dagen. Matsäcken bestod av 

ungefär samma mat som man åt hemma: bröd,smör,getost,torkad 

fisk och torrkött, samt mjölk. 

Matordningen i hemmen har i huvudsak följt ungefär föl-

jande schema: 
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På morgonen drack man kaffe,och vid 9-tiden åts frukost 

"av mat som det gick fort att laga till". Vid 4-tiden blev 

det middag. Den kunde bestå av palt, välling, klimpmjölk, 

pannkaka, kött i alla former, samt fisk, stekt, kokt eller 

torkad. Filbryta var vanlig middagsmat på sommaren. På bordet 

fanns ju ibland också smör och getost eller mesost och messmör. 

"Missun fanns så mycket vi ville äta"/Juktå/. Klimparna i 

klimpmjölken var av kornmjöl. Våfflor gräddade man på trefot 

eller glöd i de vanliga järnen med långa skänklar. Till kvälls

mat vid 8-tiden var kornmjölsgröt, ibland med "smörbrunn" 

/en klick smör i en grop i gröten,samt mjölk/ obligatorisk 

mat. 

Bär användes inte 1 någon större omfattning förr. Man 

hade inte möjlighet att köpa socker till syltningen. Lingon 

var bäst då de kunde förvaras som sur sylt. Men mindre kvanti

teter blåbär och hjortron har alltid ingått i mathållningen. 

Färska blåbär kunde kokas tillsammans med kornmjöl till blå

bärsgröt. 

Av njutningsmedlen kom kaffet 1 första rummet. Brlinnvin 

förekom ju mer sällan i sådana mängder att det missbrukades 

utom vid bröllop. 

Tobak köpte man i Norge. Norsktobaken såldes i blad,hårt 

packade i buntar och emballerade i drygt halvmeterlånga,smala 

trälådor. Bladen kunde både tuggas och rökas. Som surrogat 

för tobak har man bruket röka "flengräs", d.v.s.rölleka. 



9. KLÄDER OCH SKOR

Textilier 
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Kläder av vadmal har varit obligatoriska för männen i 

äldre tid. Vadmalet färgades inte utan användes naturgrått. 

Byxor av annat tyg än vadmal var ju otänkbara vintertid. De 

lindades fast kring fotleden med skoband, vävda eller fläta

de. Sommartid tog man vanligen bort skobanden och använde en

dast remmar som knöts kring vristen. Sommarbyxorna var i regel 

av hemvävt ylle,senare halvylle. 

Skjortorna var också av ylle eller halvylle. När bomulls

garn började förekomma vävdes sommarskjortor av detta. Ofta 

var skjortorna smårutiga eller randiga. Blått och vitt var de 

vanligaste färgerna, men även rött och vitt förekom. 

Bland de äldsta plagg man känner till är »livtröjorna» , 

av vilka ett eller annat exemplar blivit bevarat. Tröjan var 

höftlång, i regel bara med en linning i halsen eller "såg ut 

som en väst framtill". Den hade också ett spänne i ryggen. 

Färgen var ofta röd med svarta kantband. 

Den vanligen röda av ylletyg tillverkade skjortan, 

"mäcka, har allmänt burits. Den stoppades ned i byxorna. Den 

var sydd som en vanlig skjorta med linning i hals och ärmar. 

Det mycket vanU.ga plagget "bussaronen" - sydd som en 

skjorta med linning 1 hals och ärmar - har även använts i 

trakten men den synes ha kommit sent och varit bruklig endast 

kort tid. 

På vintern i stark kyla kunde man ha en rock som över

plagg.Pälsar - utom dle stora ytterpälsarna av hundskinn - sy

nes ha varit ovanliga. 

Pl huvudet hade männen skinnmössor under vintern. En del 

av dessa tillve�kadea hemma. l övrigt synes köpemössor och 
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hattar av alla slag hu förekommit. 

Underkläderna har ju alltid bestått av �kjorta och kal

songer av hemvävt ylle eller halvylle, vanligen grått. Skjor

tan har inte avvikit från den vanliga typen och kalsongerna 

hade vanlig enkel gylf som knäpptes, samt ett litet sprund 

och linning i benen. De knöts runt vristen med ett par deci

meterlånga band. 

Fotbeklädnaden var vanliga 11kängskor 11
, kallade II flat

vattuskor 11 eller också 11 blisterpunga". Bild 459. Om skor mer 

nedan. 

Kvinnorna bar i regel underkjol av ylle eller halvylle 

och blus av samma material, ofta i någon annan färg. Senare 

blev bomullsblusar vanliga. Hela klänningar började bli van

liga mot 1800-talets slut. 

Under blusen bars, särskilt vintertid, ett halvylle 

"livstycke" utan ärmar, och närmast kroppen ett linne,sydd 

som en skjorta men med korta ärmar. Byxor har man inte använt 

mer allmänt förrän llngt in på detta århundrade. 

På fötterna hade lven kvinnorna kängskor eller 11bälling

skor" - lappskor av någon typ - och på huvudet en halsduk, 

hilkan. In på detta :århundrade blev ylleschalen vanligt ytter

plagg för kvinnor. Schalen veks diagonalt och den raka kanten 

lades över axlarna. Den hölls ihop med ena handen frampå brös

tet. 

I Sandvik i ett uthus satt en klänning av hernvävt,blå-

vitt rutigt bomullstyg,bild 458, och en annan med blusliv 

av halvylle köpetyg och kjol av rött hemvävt halvylle. Bild 

457. Modellen kan tyda på att klänningarna är från omkring

1910. 

Fru Sofia Sundström i Juktnäs konstaterar på tal om 

kläder att det under hennes yngre dagar aldrig var fråga om 

att köpa tyg. Allt skulle vävas hemma. Hennes flickor födda 

under 1900-talets första decennium ba.r under sin uppväxttid 



aldrig byxor. "Det hade vi aldrig råd med". 

Skorna är ett intressant kapitel. De tillverkades ute

slutande av kvinnorna. Under samtal härom yttrade en äldre 

kvinna spontant, att den sedvänjan kommer från lapparna. 

Äldsta kvinnan i deras hushåll svarar för skotillverkning 

och sömnad av fällar och pälsar. 

De flesta av de nu levande äldsta husmödrarna .i dalgången 

har tillverkat familjens skor ända in i våra dagar. Det blev 

gummistövlar och skor, som gjorde denna skotillverkning över

flödig. 

Allt leder och skinn garvades hemma. /Därom mer på annan 

plats/. Skotillverkningen inleddes med att man snodde sentråd. 

Vanligen köptes senorna av lapparna. De torkade senorna är 

vanligen 5-6 mm grova och 30-40 cm långa. Det mesta arbetet 

gjordes med tänderna. Man blötte en sena i vatten och bet

eller rättare sagt rev - lös en strimla, i vått tillstånd 

knappt millimetergrov. Ändarna tuggades och skavdes till en 

fin spets och vanligen tvinnades 3-4 dylika senor ihop till 

en omkring meterlång tråd. Tråden lades dubbel och tvinnades 

mot kinden eller vanligare mot ena knäet. Slutprodukten blev 

en cirka 50 cm lång tvinnad tråd. I torkat tillstånd är den 

knappt millimetergrov. Bild 450-453. 

Fru Eveli�a Byström i Juktå säger att hon tvinnat tusen

tals sentrådar. Tidigare fick bon ett öre pr styck när bon 

sålde dem. 

Fru Selma Lindgren i Åbacka /f.1890/ säger, att sentråds

tillverkningen var ett rätt ledsamt göra,men "det var som en 

vila". I senare tid hHr hon brukat få 10 öre pr st.för trådar

na. "Visserligen har Jag tappat en tand", tillägger hon, "men 

nog skulle jag kunna Bno snören än i dag 11
• 

I Åbacka skildrar man också bur en färdiggarvad hud skars 

upp till skoläder. Husbonden skulle först ha sitt skoläder 

"åppe på steka" /=gumpen/, ty där var tjockaste och starkaste 
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lädret. Sedan fick de vuxna undan för undan sitt läder och av 

"tunnlärä" blev det kvinnoskor. 

Bällingar av ren och nötkreatur var vanligt material 

till vinterskor. Skor av härnor förekom, dock inte så ofta. 

De måste vanligen köpas av lepparna och det ansåg man sig in

te ha råd med. Kohärnor till skor var vanligare. Skor av bäl

lingar från yngre nötkreatur användes av barnen och kallades 

"koslka". Alla syddes med sentråd, men tillskärningstekniken 

är något olika för skor av garvat läder, av härnor, av bäl

lingar och av s.k.lappskor av renhud. Skinnet 1 härnor och 

bällingar måste ju skarvas på ett särskilt sätt. 

På bällingskornas sidostycken vänder man håret framåt, 

likaså på plösen. På baklädret skall håret vändas nedåt. På 

främre delen av bottenlädret vänds håret bakåt, och på bakre 

halvan vänds det framåt. 

Bällingen ska kapas "två tum över bällingen". Vanligen 

skärs bakbällingen fijr högt och frambällingen för lågt, vil

ket dels skadar skinnet och dels orsakar vissa olägenheter 

för den som skall sy skon. 

Fru Hulda Brännlund som berättar detta, brukar betinga 

sig cirka 20 kr.för ett sy ett par bällingskor. Beställaren 

får då skaffa bällingar medan fru B. håller garn, kantskinn, 

kläde för sömmarna och tråd. 

Man kunde även använda bälllngskor på sommaren, säger 

fru Sunds�röm. De vRr mycket motståndskraftiga mot vatten. 

"Jag har sytt så många par skor så det vet ingen människa" 

tillägger hon. 

Utom de redan citerade kvinnorna har t.ex.fru Evelina 

Byström i Juktå och fru Josefina Llnder i Fjällsjönäs till

verkat skor. Den sistnämnda har sytt skor och fällar även lt 

grannarna. 

Barnen uppskatt.ade särskilt "kosikar" av vi ta ko- eller 

kalvbällingar som var prydliga och lätta. Karlarna fick skor 
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av oxbällingar, när man så hava kunde. 

Det bör även anmärkas att inte endast matmodern sydde 

skor och handskar. Hade man en piga i huset ingick det ofta 

i hennes åligganden a.tt sköta husets skor,även nytillverk

ningar. Man anger många direkta exempel på att detta varit 

vanligt. 

Efter någon tids användning måste skorna lappas.Mindre 

hål under sulan fick en lapp, fastsydd med sentråd. När hela 

sulan blev sliten,köptes ''pliggllre" /=sulläder/, varefter 

man pliggade hel botten under skon. 

Handskarna var ju alltid bälghandskar, i regel av gar

vat, tunnare skinn. Handskar av sämskat hundskinn med håret 

fastsittande förekom J
, men ansågs inte så bra i skogen, då 

de lätt blev genomblc5ta. Handskar av sämskat bockskinn var 

bättre. Vanligen "klubbades" /kastrerades/ bockarna när de 

varit beskällare ett år. Deras skinn var utmärkt till handskar 

och höll dubbelt så Jlänge som handskar av vanligt läder. 

Skohö var ännu långt in på detta århundrade en mycket 

betydelsefull förnödenhet. De olika lappbyarna har än i dag 

speciellt reserverade platser där de tar sitt hö. Strumpor 

förekom ytterst sällan för några decennier sedan. 

Vanligen hade man utsett särskilda platser där man med 

skära skar skohöet och knippade ihop det med vidjor. Bäst an

sågs vara att ta höet så tidigt som möjligt på försommaren 

och därvid rycka upp det med rot. Ju äldre starren blev,dess 

mindre slitstark var den. 

Att bereda skohö var vanligen regnvidersarbete. Med en 

vanlig lin- eller hamphäckla,bild 454, häcklades starren och 

sedan kammades den till mycket fina strimlor, i bästa fall 

liknance grovt hår. Därpå gnuggades höet mellan händerna för 

att det skulle bli mjukt och smidigt. Slutligen vred man i

hop knippets ena ända och knöt ihop knippena parvis. Väl be-
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rett skohö är ännu efter flera års torka mjukt och smidigt. 

Bilder 455 och 456. 

Det sålunda beredda skohöet stoppades omsorgsfullt in i 

skon så att det omslöt hela foten som en sock och gick upp 

efter vristen.Varje kväll tog man ut höet, som fick torka 

över natten. I Åbacka där man alltjämt brukar ge husrum åt 

flyttande lappar berättas att det hänt att man på morgonen 

funnit skohö till tork på matbordet� 

Användningen av skohö har blivit mindre och nästan allde

les upphört de senaste åren. I Fjällsjönäs använder man bast 

i stället för starr. 

I äldre tid var bruket av textilier - utom till kläder -

mycket sparsamt. Bolster gjordes av jutesijckar och stoppades 

med hö eller halm. Saknades bolstervar, lade man hö eller 

halm i sängen och bredde över med skinn, renskinn, fårskinn 

eller kalvskinn med håret kvarsittanne. "Slarvtäcken", d.v.s. 

trasmattor av erforderlig bredn var vanliga, dels på halmen 

i sängen och dels i stället för lakan. /Ett dylikt slarvtäcke 

använde 1ru Sofia Sundström sommaren 1955 i stället för un

derlakan/. 

Som täcken användes alltid fällar av sämskat fårskinn. 

Vanliga lakan saknades helt liksom dukar. Tunna bomullsgar

diner på tvären blev efterhand vanliga i köken. I övriga 

rum fanns i regel inte gardiner för fönsterna. 

En mycket stor del av kvinnornas tid åtgick till att 

spinna och väva. 11 Skrubbor", bild 447, och kardor köptes i 

Norge och spinnrockar i Fårträsk i Malå. Bild 449. Vävarna 

sattes upp efter vanligt mönster. Stolpen i "revträet" kal

las här "tjällnga" /käringen/, och lilla bulten i vävstolen 

kallas "klockarn''. /"Prästen" som namn på stora bulten har 

tydligen inte varit vanligt/. 

Så snart billigt bomullsgarn kunde köpas v�vdes mest 

halvylle. Det var så arbetssamt att spinna även inslaget i 



väven, förklarar de äldre kvinnorna. Men vadmalsgarnet m�s�e I 

spinnas. Vid marknadsresor till Lycksele medtogs vadmalsvä

varna för krympning och pressning.Åbackaborna kunde strax 

efter sekelskiftet lämna sitt vadmal till en person i Gilt

jaur som ombesörjde avsändandet till närmaste vadmalsstamp. 

I senare tid har inom socknen funnits en vadmalsstamp. Den 

är bevarad vid socknens hembygdsgård. Även till Umel har man 

brukat sända vadmal för erforderlig bearbetning. 

Veterligen har man aldrig odlat hampa i Juktådalen. Man 

står alldeles främmande för denna växt. Tidigare förekom lin

odling. Lingarnet användes till fisknät. Man började dock 

snart köpa fiskgarn i Norge. 
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10. HANTVERK OCH BISYSSLOR

I byar, där hela byn bestod av ett par tre gårdar,fanns 

det givetvis inte full sysselsättning för hantverkare. Här

till kommer att varje familj av nödtvång och vana försökte 

klara sig själv sl långt som möjligt. I ytterst få fall -

några antydda i det föregående - anlitades utomstående. Det 

gällde då rena specialiteter sssom liesmide, bössmide eller 

liknande. 

'i1 Erik Johan Holmgren i Abacka, vars far, bosatt i Sax-

näs, var en känd bössmed, fortsatte i faderns fotsp�r. Folk 

kom till Åbacka långväga ifrån för att få sina bössor juste

rade av Holmgren. I hemgården fanns en ganmal bössa med flint• 

lås. Bössan provsköts vid flera tillfällen och visade sig 

fungera bra. 

En person i Rågoliden som var känd som skicklig lie

smed levererade liar till byarna. I den mån smldesarbete 

i övrigt påkallades, anlitades någon känd smed i grannbyarna. 

Hästarna skodde varje hästägare själv. 

Tidigare har sagts att kardor och skrubbor köptes i 

Norge och spinnrockar i Fårträsk i Malå. 

Trakten har dock haft en snickare, som man flitigt an

litade både för inredningsarbeten och för ruöbelsnickeri. 

Hans aktivaste verksamhetstld synes ha infallit lren omkring 

sekelskiftet och tiden närmast därefter. Flera gamla Juktå

bor vittnar om att när de satte bo vid århundradets början 

var det Janne Holmgren i Huftasjö - grannby till Juktl -

som tillverkade de oundgängliga möblerna. Åtskilliga skåp, 

sängar och bord eller stolar finns ännu kvar. Bild 379 och 

Tidigare har antytts att en del linodling förekommit 
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i äldre tid. "Lintjänn" /tjä.nn=tjärn/ vittnar ju om linets 

rötning. Av de gamla redskapen är endast häcklorna bevarade, 

förmodligen därför att de använts till beredning av skohö. 

Man vet emellertid att något lingarn blev spunnet, främst 

tlll fisknät men även till sytråd. Det uppges att alla Olof 

Anderssons fisknät var knutna av hemspunnet lingarn. Det 

tilläggs att det odlades lin "medan 01 Annersn var ung". 

Llnodlingen skulle således ha upphört redan omkring eller 

strax efter halvsekelskiftet 1850. 

Flertalet bebyggare har sysslat med båtbyggeri till 

husbehov. Flera har också byggt båtar till avsalu. En av de 

flitigaste nu levande båtbyggarna torde vara Gustaf Byström 

i ''Hemligheta". Som exempel räcker det med påpekandet, att 

familjen som består av sex personer, har omkring ett dussln 

båtar utspridda i sjöar och tjärnar. Två nya, ännu icke be

gagnade båtar, fanns dessutom på Byströms loge för framtida 

behov. 

Gustaf Sandström i Juktnäs och Gustaf Åberg i Juktå 

nämns också som goda båtbyggare. Båttyper bild 462 och 463. 

Den gamla båttypen håller numera på att sakta förändras. 

Bild 465. De i båda stävarna mycket spetsiga roddbåtar, som 

varit vanliga, passar inte så bra till aktersnurror, vilka 

redskap snart sagt �r var mans egendom numera. I någon glrd 

finns det t.o.m.två utombordsmotorer. 

Bland rätt vanliga sysslor som bedrevs i större om

fattning intog limkokning av renhorn en bemärkt plats.Ren

hornen "fann man i skogen" eller köpte av lapparna. Någon 

större konst var det inte att koka lim. Man högg sönder ren

hornen 1 mindre bitar, hällde vat Len över och kokade till 

dess limmet hade lämplig konsistens. 

Tjärbränning har förekommit i alla byar i nedre ådalen, 

där man hade tillgång till tallskog. Det uppges dock att 

tjäran i huvudsak användes till husbehov. Något såldes i -
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bland, men kvantiteterna var små. 

Om tjärbr�nning i ganska sen tid vittnar en stor dal

grop intill gårdarna 1 Juktnäs. Gropen har q�dana dimensio

ner att där säkerligen framställts betydligt mera tjära än 

som åtgick för gåriens behov. Bild 472. "Nästan alla" har 

brännt den tjära som behövdes för eget bruk, förklarar man. 

I kap. "Kläder och skor" har hemgarvning berörts. I 

Åbacka skildras hemgarvningen så att "vi hade skinnen i 

vatten en längre tld. Sedan lade vi ned dem i barklag, van

ligen av vide eller sälg, i ett stort träkar 1 ladugården. 

I det karet trampade man skinnen med bara fötter - vilket 

barnen tyckte var ett särskilt livat arbete". 

Håret lossnade lättare och hela proceduren glck forta

re om man lade skinnen i en svag lutlösnlng, uppges i Juktå. 

Sedan skinnen barkats sträcktes de och glättades på 

hårsidan genom att gnidas med en sllit träbit. Därpå hängdes 

de på tork. 

Tillverkning av kvastar var en syssla som var obliga

torisk 1 varje hush�ll. Björkriset togs som tidigare är 

sagt i savningen och befriades från bark. Därpå bands kvas

tarna med en vriden björkvidja. Bilderna 470 och 471. 

Förbindelserna med yttervärlden är ju numera förhållan

devis goda. Men ännu får man 1 stor utsträckning klara sig 

själv. I Fjällsjönäs har Samuel Linder och hans pojkar en 

väl utrustad verkstad där inte gns ett svetsaggregat saknas. 

Signar Lindgren i �backa har en smides- och reparationsverk

stad med de flesta erforderliga redskap för enklare smides

reparatloner. Bild 466 och 469. 
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11. KVARN OCH SÅG

Minst åtta kvarnställen har befolkningen vid Storjuktan 

och Fjosokken benyttjat sig av. Några av kvarnarna står 

alltjämt kvar i olika stadier av förfall. 

Det framgår tydligt av äganderättsförhållandena att 

kvarnen i Blaikbäcken är den äldsta. Bilderna 474-477• Det 

har varit Byströmmarnas kvarn, alltså kvarn för Juktå no 1. 

Delägarna var tre. Byggnadsåret är inte känt. 

De stenar som nu finns i kvarnen har huggits av Zakari

as Holmgren i Huftasjö. Bild 477. De är av en finkornig gra

nitliknande sten och utomordentligt skickligt huggna. Holm

gren högg stenar till flera kvarnar i trBkten och alla är 

av samma slags sten. 

Kvarnen i Blaikbäcken är belägen omkring 1 km uppefter 

bäcken räknat från dess utflöde i Juktan. Bottenplanet är 

3,8 X 3,7 m och höjden till väggbandet 2,3 m. Stenarnas

diameter är cirka 0,8 m. Kvarnen är belägen på västra sidan 

av bä.eken. Taket och "stuten" är nedfallna och huset i då

ligt skick. Rännan är cirka 15 m lång med svag lutning. Den 

avslutas med en några meter lång, mycket brant ränna, "stup

non" /no=ho/, ned -mot vattenhjulet, en vanlig "kvarnkall". 

Rännan har avstängts och kvarnen stannats med en enkel 

skjutlucka. 

Konstruktionen är f.ö.exakt densamma som är vanlig 

för dylika kvarnar. Undre stenen har legat fast på en liten, 

c:a 25 cm hög plattform över nAgot mer än halva golvet.Tvärs 

över hålet i den övre stenen låg en något mer än tumsbred 

och nästan lika tjock järnbit infälld i skåror i stenen. 
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Hålet i stenarna beter "ögat" och järnbiten "seglet . I 

"seglets" mitt finns ett fyrkantigt hål. Anordningarna fram

går av bild 482. 

Vattenhjulet är ju liggande och dess grova axel når 

upp i jämnhöjd med undre stenen. En fyrkantig järntapp 

passar i "seglets" hål. Nedre ändan av den grova axeln är 

lagrad i en stock vars ena ända är ledande fäst i väggen. 

I den andra sitter en bjälke som går upp genom ett hll 1 

kvarngolvet. Genom denna bjälke finns ett rektangulärt hål. 

Genom att slå in, respektive ta bort lämpliga träkilar,kun

de övre stenen höjas eller sänkas. Bild 496. Att ställa in 

kvarnen på rätt sätt genom denna anordning var inte lätt. 

Låg övre stenen för nära, blev mjölet "svent", d.v.s.bränt 

och kvarnen gick varm mycket snart. Var avståndet mellan 

stenarna för stort, blev mjölet grovmalet. Mjölet kastades 

vid maln1ngen ut på plattformen kring stenarna och kunde 

där sopas upp. 

Ovanför öppningen 1 kvarnstenarna hängde den fyrkanti

ga,trattformiga ''kvarnstuten", bild 483-484, 1 vilken man 

hällde kornet. Stuten avslöts närmast stenarna med en liten 

separat ränna som var ledande fastgjord i stuten. Genom 

ett särskilt hål i denna ränna - principen är densamma men 

konstruktionen varierar något - gick en käpp, vanligen av 

en krokig trädgren ned mot stenen. När stenen roterade 

satt83 käppen i rännan - vanligen kallad "skon - i skakning, 

varvid säden rann ut i en mer eller mindre kraftig ström, 

beroende på rännans lutning. Denna lutning anpassade 

kvarnstenens hastighet som i sin tur bestämdes av vatten

tillgången. 

I Kvarnavan i inre delen av Juktå, utfaller en gren 

av Tallträskbäcken. Här låg kvarnen för Juktå no 2, 

"Åbergarnas kvarn". Man vet att även andra bybor än Åberg

arna använde kvarnen. Bilder 478-484. 
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Kvarnhuset och delar av dammen och rännan står kvar 

i mycket förfallet skick. Kvarnavan har tidigare kallats 

"Bärnesavan" /= Bernhardsavan/ efter sedermera klocka.ren 

Bernhard Nilsson som en tid bodde i 11Hemligheta". 

Sandvikarna hade sin kvarn på norra sidan 1 Kvarnbäc

ken,likasl Juktnlisborna. Den sistnämnda kvarnen byggdes 

av Jakob Andersson. Endast obetydliga ruiner återstår av 

dessa kvarnar. 

Åbackaborna hade sin kvarn i Arvträskbäcken, ett litet 

stycke uppströms nya landsvägsbron. Från bron ser man f.ö. 

kvarnen. Den kvait'nen lät Måns Andersson bygga, och bygg

mästare var den förut omtalade Zakarias Holmgren från Huf

tasjö. Han högg i[ven stenarna för vilket arbete han beting

ade sig 5:- kr. Bilder 485-489. 

Man torde inte ta mycket fel,om man påstår att Måns 

Andersson själv utfört en del arbete med kvarnens uppfö

rande. Huset är :illa timrat, men vattenrännan, vattenhju

let och "stuten", bild 488, bär prägeln av en god hant

verkares händer. Holmgren har av allt att döma varit en 

skicklig karl, ty även dessa stenar är omsorgsfullt huggna. 

Han var vida omkrlng känd som kvarnbyggare. Den bist bibe

hållna kvarnen i trakten är just Huftasjöbornas kvarn. Den 

är säkerligen fullt användbar den dag som är. Bilderna 

491-496.

Fårberg hade sin kvarn i västra Sandbäcken. Stenen

som nu ligger på gårdsplanen till äldsta gården 1 Fjäll

sjönäs är en av naturen flat,ganska tunn häll av mycket 

finkornig sten. Den bär icke Huftasjömästarens prägel i 

något avseende. Bild 490. 

Fjällsjönäsborna hade två kvarnar,dels 1 östra Sand

bäcken och dels i Smalakbäcken. Smalakbäcken rinner ut i 

Fjosokken på norra sidan, halvannan km öster om Fårberg. 

De båda Sandbäckarna rinner ut på södra sidan. 
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På det gamhi. kvarnstället i Västra Sandbäcken finns 

nu en liten priv:�t kraftstation som levererar elström till 

de två västligaste gårdarna i byn. 

Slutligen uppförde givetvis Olof Andersson en kvarn 

för Hemnäs. Den låg i Skerfobäcken, norr om Storjukten. 

Alla de sistnämnda kvarnarna är endast ruiner, och 

det erfordras en väl lokaliserad person eller ett mödosamt 

sökande för att hitta flera av dem. En del av kvarnarna 

har dock sporadiskt varit i bruk in på detta århundrade. 

Utöver vad som redan är sagt om förmalningen kan til

läggas att kornet först måste torkas i bastu. Malningen 

kunde som regel inte ske andra tider än vår och höst när 

d�t fanns tillräckligt med vatten. Men då gick kvarnen 

dygnet runt. Till flertalet kvarnar kunde man ro något 

stycke av vägen men i annat fall måste korn och mjöl bä

ras på ryggen. 

När man väl hade börjat malningen fick kvarnen gå 

till dess den ttblev varm". Då blev det någon stunds av

brott, vilket mjölnaren utnyttjade för att sova. 

Som tidigare redan är anfört, uppgav en sagesman att 

l hans barndom under 1800-talets sista decennium brukade

hans far vanligen förmala 5 tunnor korn vår och höst. För

malningen av denna kvantitet tog lång tid. 

Sågar 

De första nybyggarna har här,som annorstädes, för att 

skaffa bräder fått klyva stockar och sedan tälja vardera 

halvan. Inom kort anskaffades vanligen en kransåg, d.v.s. 

en mycket stor klyvsåg som sköttes av två man. Stocken 

lades på bockar, något högre än manshöjd. Den ene sågaren 

stod på bocken, grensle över stocken och den andre på mar

ken. I regel klöv man stocken i två halvor pl detta sätt 

men man sågade även bräder. Innan man skaffade en dylik 
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såg måste man ju förvissa sig om att man kunde få t.ex. 

en granne till hjälp vid sågningen. I alla byarna i dal

gången har dylik sågning skett, och man kallar det "kram

sågning". Oskar Johansson i Stormyrnäs förklarar att han 

i unga år sysslade mycket med dylik sågning, inte bara 

för egen del utan även åt andra. Större delen av virket 

i hans mangårdsbyggnad, även till inredningen har han så

gat på detta sätt. 

Det har inte varit möjligt att få en förståelig be

skrivning av hur de första vattensågarna vår konstruerade. 

Lägger man ihop de vaga beskrivningarna finner man skäl 

till antagandet att dessa första sågar arbetade efter 

samma principer som deras motsvarigheter i kustlandet. I 

själva verket var dessa första vattensågar ingenting annat 

än ett kransågsblarl fastgjort i en enkel ram, i vers nedre 

tvärs tycke va tteinhjulet var fäst. Var anläggningen tl 11-

räckligt dimensionerad ökades antalet blad efter band. Det 

finns- från andra håll i lappmarken - exempel på mycket 

grova hemsmidda sågblad. 

Lika svårt är det att nu utreda när dessa sågar först 

byggdes. 

Juktå hade sin första vattensåg i Blaikbäcken vid 

gamla kvarnstället. Bild 476. Oskar Byström uppger, att 

"första så.gen" d.v.s. de delar av den som man måste köpa, 

inköptes av honom och hans bröder. Rester av ränAAn och 

vattenhjulet finnR �nnu kvar jämte en del.av grunden. Hju

let hade varit placerat mitt i strömfåran, men anläggningen 

i övrigt förlades till östra stranden av bäcken. Sågen 

fick sA småningom karaktär av byasåg och mark avsattes vid 

laga skifte till en allmänning. 

Enda säkra hållpunkten ifråga om sågens ålder är ett 

uttalande av den nyss citerade Oskar Johansson, att då 

han 190�.-05 byggde sitt hus var sågen i Blaikbäcken så 



förfallen att den inte kunde användas. Det är väl ockk07 

förklaringen till att han kransågade virke. 

P� Sandviks gamla kvarnplats i Kvarnblicken norr om 

Juktan uppförde Manfred Sandström i Sandvik en vattendriven 

cirkelsåg omkring 1914 i samband med att han byggde sitt 

hus. Den har vid ett senare tillfälle reparerats men är nu 

förfallen. 

I början av 30-talet beslöt fem bröder i Juktå att 

bygga en såg. Ett såghus uppfördes på norra stranden av 

Juktan i östra d.elen av byn och en Munktells ångmaskin in

köptes. Det är en cirkelsåg och trots uppenbar vanvlrd av 

anläggnlngen tor•de den alltjämt vara användbar. Bild 428. 

En spånhyvel av vanlig typ har också funnits där och har 

drivits med ångmaskinen. Hyveln är numera icke användbar. 

Nu lägger �an papptak, plåttak eller annat s.k.hårt mate

rial. De första spånhyvlarna för handkraft beskrives på 

annan plats. 

I Åbacka f:Lnns sedan något år ett par motordrivna 

cirkelsågar. Bild 499 ocb 500. Vid kvarnstället i Västra 

Sandbäcken har Fjällsjönäs haft cirkelsåg och spånhyvel. 

Anläggningen är numera raserad och endast spillror och 

bråte finns kvar av den. Bild 497 och 498. 
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12. HAN'DEL OCH HANDELS V J-,.GAR

Den stora inköpskällan för Juktådalens invånare var 

1 äldre tid �ejer i Mo i Norge. Trafiken pågick i full 

utsträckning till 1890-talet då norra stambanan nådde 

fram till Bastuträsk. Då började man företaga inköpsresor 

dit. Men åtminstone någon gång varje år har Mo i Rana be

sökts in i vår tid • 

Fäderna till de äldre av de nu levande var regel

bundna Norgefarare. Man minns dessa resor mycket väl. 

Fransson i Berglunda erinrar sig minst ett halvdussin 

Norgeresor som hans far utförde. Fru Sofia Sundström i 

Juktnäs kommer också ihlg sin mans Norgeresor. En gång 

berättar hon, var körerna tre i följe. De hade med sig 

smör och köpte mjöl och socker. I hennes hemby,Kraddsele, 

handlade man uteslutande 1 Norge och körde vägen Dollava

re-Ankfjäll, ,efter vad hon tror • 

Oftast företogs resorna på hösten mellan Andersmäss 

och jul. Man körde på isarna sträckan Juktan-Fjosokken

Bjällovare /B13llon/ - 01-token-Strimasund. Det berättas 

ännu målande :skildringar om hur körarna ibland överraska

des av förskrifokliga oväder� hur hästar gav upp i svårt 

före och om hur man frös och for illa under färderna. 

Stina i Juktnäs var med åtminstone en gång under en dylik 

färd. Hon körde med en 2-åring,som hon nästan sprängde 

under resan. Det tycks ha varit ovanligt att kvinnor körde 

ty Stinas resa omtalas även i Björkvattnet i Tärna som en 

ganska märklig färd. Man nämner även exempel på många 

släkt- och vänskapsförbindelser. som man hade 1 Norge 



under denna tid, hur flickor från orten tog tjänst hoJ. O!>

Mejer bl.a./"Augusts-Anna", icke möjlig att identifiera/ 

och dylika detaljer. 

Att man även efter stambanans framdragande fortsatte 
sina/ 

med att köra till Norge, motiveras av att Mejer sålde va-

ror billigt och framförallt att han tog alla tänkbara 

produkter i utbyte. Näver var en stor bytesartikel, likaså 

renhorn. Man köpte även skidor, träskovlar och andra 

slöjdalster. Dessutom var han aldrig noga om kredit när 

så behövdes. Ingen vände åter från honom utan att bli 

hjälpt. 

Såväl Manne Sandström i Sandvik som Olof Byström i 

Juktå och Samuel Linder i Fjällsjönäs minns sina fäders 

handelsresor. Sandströms far var en gång borta i 14 dagar. 

Han medförde den gången fågel, smör och skinn som bytes

varor. 

Beträffande färdvägen så vet man att Juktåborna körde 

upp efter Storjuktan och överstjuktan men kan inte så 

noga redogöra för den fortsatta sträckan. Vägvalet berodde 

ofta på rådande före. 

Marknadsfärder, främst till Lycksele, var också van

liga. "Stormarknaden" hölls i januari och ''Lillmarknaden" 

i mars. Dessa marknadsresor är även i gott minne. Även 

vid marknaderna var ju bytesvarorna desamma som under 

Norgefärderna, smör, fågel, fisk och skinn av vilt, men 

även renskinn om man köpt renar av lapparna. Manne Sand

ström erinrar sig att fadern vid något marknadsbesök i 

Lycksele handlat förnödenheter för hela året. 

Handelsresorna till Bastuträsk ha fortsatt in på 

1920-talet.Affärsmän började ju etablera sig i Sorsele 

men "sorteringen var liten" säger man och då föredrog 

man den l�n8a resan. 

Även affärsmännen behövde lasskörare för att få hem 

sina varor och resorna företogs ofta i rent förtjänstsyf-
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te. Oskar Byström företog en resa 1918 för varutransport 

och förtjänade 400 kr på de sju dagar färden till Bastu

träsk tog. Han körde sista vintern 1921 då han företog 

fem resor för transport av varor till affärsmän i Sorsele. 

Handelsresorna till Bastuträsk skedde också vanligen 

två gånger om året. Man hade även dit �ed sig de vanliga 

bytesvarorna. Om en normalt stor familj handlade för hela 

året kunde listan se ut på följande sätt: 400-600 kg. 

mjöl, 60 kg.kaffe, 100 kg.salt, 30-40 kg.socker. 

Kreatursuppköpare från Själevad köpte stora mängder 

kreatur, kor,kalvar, får och getter och tog djuren med 

sig till fots den långa vägen till Själevad. Men även 

ådalingarna själva kunde sälja levande djur - det för

enklade alltid transporten när djuren kunde gå själva. 

P.A.Linder i Fjällsjönäs fraktade flera gånger levande 

får till Stensele och sålde. 
Vilhelmina 

Fru Josefina Linder i Fjällsjönäs bar så sent som 

hösten 1914 varit med om en dylik transport söderöver. 

Den omfattade 84 kor, 110 får, en bock och en hund. 

Till en början följde man obanade stlgar genom sko

garna. Ett 30-tal av korna skulle mjölkas kväll och mor

gon. Vanligen gick man omkring 3 mil varje dag. Fru Lin

der gick i allmänhet i spetsen med skällkon, och de övri

ga djuren, pådrivna och vaktade av tv� personer och hun

den följde efter. Resan pågick en månad. I arvode hade 

fru Lindar 2 kr. om dagen, fri kost samt fri resa från 

Själevad tillbaka till Hällnäs. 

Resan som säkerligen inte är enastående i sitt slag, 

var fru Linders stora äventyr. Vid framkomsten till Sjä

levad kläddes hon upp från topp till tå och hon erinrar 

sig särskilt de flna skor,hennes första riktiga "finskor''• 

Hon besökte danstillställningar i trakten de dagar hon 

stannade där, och "flera friade till mig" berättar hon. 
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Då hon omsider åter var i Hällnäs skulle hon gå den 

långa vägen tillbaka till Danasjö i Stensele. "En dag 

gick jag sex mil men då hade jag ont i fötterna". I Bar

sele upphanns hon av en hästskjuts och fick åka resten 

av vägen. 

Under resorna till Bastuträsk brukade Sorseleborna 

övernatta på olika ställen allteftersom det fanns husrum. 

Vanliga övernattningsställen var Malå-Vännäs, Malå,Norsjö, 

Frautjäln och Röviken /ställe mellan Bastuträsk och Nor

sjö/. Den gamla snälla gumman i Röviken var ledsen då 

man talade om att de långväga resorna skulle komma att 

upphöra. Hon skulle sakna Sorseleborna, sa bon, mest 

för att hon skulle "förlora. många slantar". 

På sista tiden hände det också att Sorselekörarna 

vände 1 Norsjö och uträttade sina uppköp där. 

Först i början av 30-talet fick Juktå en handelsbod. 

Fredrik Byström sålde under 5-6 års tid de vanligaste 

förbrukningsvarorna såsom kaffe, socker, tobak etc. Den 

l april 1946 öppnade Sorsele Konsum filial i byn med

Ingvar Wikström som föreståndare. Bild 23. 

I Åbacka hos Lars Lindgren fanns det i början av 

detta århundrade ett litet lager av nödvändighetsvaror. 

Lindgren själv drev kringföringshandel och gjorde affärer, 

varvid han var borta mest hela vintrarna. Det sägs att 

han ibland gjorde rätt stora avslut. En son till honom 

har nu en liten butik, där man enligt fru Lundgren till

handahåller "kaffe, socker, snusn å cigarätta". 

Postgång 

Under förs ta nybyggar tiden hade man inte något stör

re behov av postförbindelser. De få brev som man behövde 

skriva under 1800-talets senare del sändes med någon per

son som händelsevis skulle vägen fram. Ankommande post 

efterfrågades när det så lämpade sig i Sorsele och för 
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Juktåbornas del senare i Blattnicksele. 

För omkring lio år sedan - något av åren närmast 

efter 1910,uppges det - började Nils August Nilsson i 

Blattnicksele att gå som lantbrevbärare mellan Blattnick

sele och Juktå. När han slutade gick "flickorna Gradin" 

något år. De avlöstes av Evert Alenius och efter honom 

övertog Johan Sjögren befattningen. Omkring 1938 inrätta

des postombud i byn. Under cirka 10 års tid var Gösta 

Sundström ombud. År 1952 övertogs befattningen av Ingvar 

Wikström som alltjämt inneha� den. 

Åbackaborna har postadress Sorsele. Posten till 

Fjällsjönäs och upp mot Överstjuktan transporteras med 

turbåt ett par dagar i veckan mellan Råbmon och Fjällsjö

näs. Postadress är Sorsele. 

Telefon 

Redan före 1939 fanns det telefon i Juktån i "Gamm

Byströms gård, nuvarande Gösta Sundströms. 1948 flyttades 

telefonstationen till Manfred Johansson, där den alltjämt 

är inrymd. Namnet på stationen är Storjuktan. Telefon

tätheten är avsevärd. Det övervägande flertalet gårdar 

upp mot Fjällsjönäs har telefon. 

Elljus 

Byarna vid Fjosokken saknar elektriskt ljus likaså 

Åbacka.Avståndet från sistnämnda by till Giltjaur dit 

ledning är framdragen är inte större än att frågan sä

kerligen varit löst därest inte dämningsplanerna satt 

stopp för denna utveckling. 

Övriga byar och gårdar ned efter Juktan har elkraft 

sedan 1945. Distributör är Södra Sorsele elektriska för

ening u.p.a. 
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Födelse 
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Ingen sagesman har kunnat påträffas som haft något 

av särskilt intresse att berätta om de på en del andra 

håll så vanliga föreställningarna i samband med en män

niskas tillblivelse. Det överallt kända, vulgära skämtet 

är man ju bekant med, det är internationellt, men någon 

större variation av äldre seder och bruk eller föreställ

ningar har tydligen inte funnits. Detta gäller t.ex. åt

gärder för att på förhand kunna bestämma barnets kön 

eller utröna huruvida det väntade barnet var pojke eller 

flic�a. En sagesman har emellertid hört, att om man lade 

en täljyxa under sängen kunde man få eh pojke. Den van

liga föreställningen, att om en havande kvinna blev 

skrämd, skulle barnet få ett födelsemärke om hon gjorde 

en häftig rörelse i skrämseln och tog med handen i an� 

siktet eller på någon del av kroppen, den har man hört 

talas om och även trott på. 

Det dröjde länge innan det i Sorsele socken anställ

des examinerad barnmorska. Dessutom var ju väglösheten 

och de långa avstånden vanligen hinder för barnmorskans 

tillkallande. De flesta barn som den nu äldsta genera

tionen kvinnor fött, har förhjälpts till världen av nå

gon förfaren grannkvinna. Men även den hjälpen var i

bland långt borta. Fru Sofia Sundström i Juktnäs,bild 

502, berättar att när ett av hennes barn föddes begav 

sig mannen ned till Siksele - väglängden är 6-7 km,varav 

ett par måste tillryggaläggas med båt - för att skaffa 

hjälp. Först i tredje gården fick han en kvinna med sig. 
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En barnaföderska måste i regel så snart hon orkade 

sitta i sängen, själv linda och sköta barnet med mannens 

assistens. 

Fru Josefina Linder i Fjällsjönäs har haft 8 barn. 

Endast en gång är barnmorska anlitad, och det barnet 

föddes i Kraddsele. Sju dagar efter nedkomsten gick fru 

Linder till fots hem till Fjällsjönäs. Sj�lv har hon 

hjälpt tio barn till världen. 

Anna Karolina Stenman, f.Holmgren i Giltjaur, 

tjänstgjorde ofta som barnmorska i sin egen by och i 

grannbyarna. 

Fru Signe Holmgren i Åbacka har tagit mot ett 10-

tal barn och hennes egen barnskara är född hemma i Åbacka 

med någon grannkvinnas hjälp. En gång måste hon anlita 

den i byn tjänstgörande lärarinnan, Hedda Linder från 

Sandsjön. 

I en församlingsbok i Sorsele ligger ett odaterat 

protokollsutdrag vari sägs, att lön för barnmorska ut

går med 100 rdr.rmt.om året jämte l rdr. för varje för� 

lossning, samt skjuts fram och tillbaka. Men en flicka 

från Sandsjö som tidigare förklarat sig villig att ge

nomgå utbildning har återtagit sin ansökan och, heter 

det, "ingen ung kvinna äger möjlighet att läsa och skri

va så att de utan vidare kan sättas i lära", varför man 

måste i tidningarna utlysa tjänsten för hugade speku

lanter. 

I de flesta fall förlöpte förlossningarna utan 

komplikationer. Men det hände ibland att barnaföderskorna 

utsattes för stora lidanden. Gruvligast är väl historien 

om när Jakob Anderssons i Juktnäs hustru Stina skulle 

föda barn, Stina hade någon dag legat i svåra värkar. 

Till sist tog hennes man "grytfatanä", hakade fast detta 

i fostrets ögon och förlöste hustrun. ''Grytfatanä 11 /av 



gryta och fatta, gripa tag i/ ser i princip ut på fd1� 
jande s9.tt: 

A 

A och B är två järntenar som är le

dande fastsatta i en ring vid C för 

att krokarna ska passa till grytor 

åv olika storlek. Ett effektivt men 

ytterst brutalt förlossningsredskap. 

Modern överlevde men fostret var dödfött eller dog 

vid födelsen, osäkert vilket. 

Barnen lindades på vanligt sätt. Först lade modern 

"reven" /ett vanligen grått ylle eller halvylletyg cirka 

60-75 cm/ 1 knäna. Ovanpå lades ett par tygstycken. Un

der stjärten lades vit mossa och däröver ett tyg och 

alltsammans veks ihop kring barnet ganska stadigt. Vit

mossan ansågs alldeles utmärkt. Barnen blev aldrig 

"pissbrända'' /av piss=urin oclJ bränna,i detta fall röd 

och inflammerad hud/. Ytterst lindades "linn" /lindan/, 

ett cirka 12 cm brett och ett par meter långt stadigt 

band som lindades hårt kring barnet med början vid föt

terna öch knöts ihop med band frampå bröstet. Vanligen 

hade barnet en mössa på huvudet. 

Nu hände det också att modern inte hade tillräck

ligt med mjölk för att amma barnet. Fanns inte ett 

dihorn i gården, tillverkades ett dylikt. Man tog ett 

kohorn, kokade det så att 11 kvicken" lossnade och borrade 

ett hål 1 spetsen. En napp tillverkades av mjukt skinn. 

Hornet sattes fast i en enkel hållare vid barnets huvud 

om man inte höll fast det under tiden barnet åt. 

Barnen måste klara sig sj�lva så snart som möjligt 

därför att modern ofta hade händerna fulla av arbete. 

Fanns det äldre syskon blev det deras uppgift att se 

till de minsta. Fru Sundström omtalar att hon brukade 

följa sin man på utängarna under slåttern medan barnen 
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var så små, att hon måste ta dem med. Efter en del.för-

sök med en korg som inte utföll så bra, gjorde mannen 

en "kirk 11 /komse/. Dock förenklade han konstruktionen 

åtskilligt. I stället för den urholkade, delvis skinn

klädda stocken, tillverkades en kirk av böjliga ribbor 

av vide eller sälg. I denna kirk bars barnet ut på äng

arna och kirken med barnet hängdes upp i hässjan medan 

modern räfsade. Bilderna 504 och 505. 

En annan sommar när ett av barnen, en pojke var 

sex år,lämnades han hemma för att vakta ett yngre syskon 

på ett och ett halvt år. På morgonen kokade modern en 

salt börting och en skål potatis och ställde på bordet. 

Småttingarna fick äta av maten så gott de förmådde. 

Sexåringen hade dock åtskilliga påhitt för sig, då han 

tyckte dagen blev lång. En dag hade han tjärat gårdens 

slipsten. 

Man har hört berättas, att en del mödrar på dagarna 

brukade tjudra de minsta barnen i ett rep för att hindra 

dem från att springa bort eller råka i andra olyckor. 

Ingen har dock påträffats som själv praktiserat metoden, 

men den uppges ha varit ganska vanlig. 

Som i det föregående framhållits fick barnen börja 

göra nytta för �ig så snart som möjliet. Då de kom i 

getaråldern var den bekymmersfria barndomen slut och 

livets mycket bistra verklighet började. 

Frieri och bröllop 

Av inledningskapitlet om bebyggelsens utveckling 

torde i någon män framgå att de manliga invånarna i 

Juktans dalgång 1 stor utsträckning sökte sig hustrur 

i grannskapet. Härav följer att släktskapsförhållandena 

är ett invecklat kapitel. 

Men undantag har förekommit. Försöker man forska 
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i frågan om hur ungdomen vanligtvis träffades, när det 

gäller giftermål med en kvinna från annan, kanske av

lägsen by,finner man snart att kyrkhelgerna och därav 

följande besök på kyrkplatsen lett till bekantskaper, 

som ibland slutbt med giftermål. Bröllop dit vänner och 

bekanta inbjöds blev också medel härtill. I många fall 

visar det sig att tidigare släktförbindelser tjänat 

samma syfte. En Juktåbo berättar att han på broderns 

bröllop träffade en syster till bruden och att han i 

sinom tid gifte sig med henne. En av släktgrenarnas man

liga medlemmar har ett par generationer sökt sig hust

rur från samma by och släkt. 

En ung man med ett gott öga till en flicka kunde 

mycket v�l sent på kvällen knacka på hennes fönster och 

be om att bli insläppt. Tillvägagånssättet var regel. 

il1en någon 11 friarramsa 11 har man aldrig rabblat vid 

fönstret enligt vad som samstämmigt förklaras. Den i 

kusttrakterna obligatoriska ramsan känner man inte alls 

till. Man förde ett vanligt samtal genom rutan. Bljv 

pojken insläppt låg han väl oftast efter en stund i 

flickans säng. Båda var efter bruket tämligen påklädda. 

Han hade bara tagit av skor och rock i den mån sådan 

förekom. Hon hade minst en underkjol, ett linne,oftast 

ett "livstycke 11 och dessutom en tröja på överkroppen. 

Åtminstone un�er bekantskapens tlrtigare skede före

kom inga intimiteter- även om mannen gjorde sina försök. 

Dessa fick inte vara alltför allvarligt menade om han 

hyste förhoppning om att få fortsätta bekantskapen. 

Så mycket framgår dock säkert av de antydningar man 

vill lämna, att "petting 1
1 ingalunda är någon speciell 

amerikansk uppfinning. 

Några för trakten speciella bruk har i varje fall 

inte spårats. En långvarig bekantskap med sikte på 
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förlovning och äktenskap har givetvis lossat på moral-

banden 1 många fall. Det finns emellertid god anledning 

antaga att det skelde i mindre utsträckning än vad som 

nu kan anses vera allmänt. 'En "olycka" ledde väl i 

många fall till äktenskap, men kyrkböckerna vittnar 

också om att så lnte allttd var fallet. 

Om ett ungt par sy�tsde till äktenskap, följ0e 

vanligen - åtminstone i de nu levandes minne - förlov

ning i vanlig ordning. Man skaffade ringar, vanligen 

vid marknaderna där guldsmeder brukade infinna sig. 

Några särskilda bruk i samband med förlovning har inte 

påträf�ats. Rlngförlovning ansågs emellertid förr vara 

ett mycket starkare band än nu. Giftermål skulle givet

vis följa så snart det var lämpligt. 

Atminstone bland dem som hade bättre ekonomi var 

en svart silkeshalsduk mycket vanlig som fästmanspre

sent. 

Av kapitlet om byns utveckling framgår också hur 

de giftasvuxna männen skaffade sig jorå - vanligen de

lar av föräldrahemmanet - byggde hus och satte bo.De 

mest före tagsa•nma synade i god tid ut nybyggen el ler 

ordnade med tilläggssyner för att skaffa tillräcklig 

mark åt sina söner. I vanliga fall var ju ett stycke 

jord och ett hus förutsättningen för att man skulle 

kunna gifta sig. Oftast övertog ju den äldsta sonen 

fädernegården med föräldrarna i födoråd, ett förhållan

de som ännu synes vara vanligt. 

När bröllopsdagen var bestämd bjöds till bröllop 

genom att någon, vanligen brudparet, gick mellan gårdar

na, medförande kaffe, bröd ocb brännvin. Kaffet koka

des 1 gården medan man framförde sitt ärende och prata

de om det som skulle ske. Man gick först tlll de närmas

te släktingarna. Bodde dessa 1 en annan by och föret 
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medgav, körde man efter häst under inbjudningsfärden. 

I Juktå brukade förut hela byn bjudas till bröl

lopet, detta så mycket mer som samtliga var släkt. 

Detta hade också den följden att det inte på bröllops

dagen infann sig en mängd personer som skulle 11 se bru

den". Alla vuxna var ju redan där. 

I äldre tid skedde alla vigslar i kyrkan, uppges 

det. Det förekom inte, såvitt någon vet, att vigseln 

skedde i bröllopsgården. Någon gång kunde vigseln äga 

rum i prästgården men det var enstaka fall.Var det vin

ter och snöföre - och bröllopen ägde rum i stor ut

sträckning på hösten - körde brudparet jämte ytterliga

re en eller ett par skjutsar till "plassn", d.v.s. 

kyrkplatsen, där vigseln skedde efter högmässans slut. 

Ingen vet att vigsel l kyrkan skett en vardag. I Sor

sele fanns också någon kvinna som pyntade brudarna ef

ter förmåga och lånade ut de brudstassdetaljer som fö

rekom. 

Om sed och bruk innan präst var stationerad i 

Sorsele vet man i dessa byar ingenting. 

Frampå aftonen var brudföljet he�ma och bröllopet 

började. En kokmora hade gjort iordn�ng stora mängder 

mat. För knappt 50 år sedan var Anna Nilsson i Blatt

nicksele en ofta anlitad kokmora och hon har medverkat 

vid flera bröllop i Juktå. Vid makarna Oskar och Eveli

na Byströms bröllop för cirka 45 år sedan var " Matilda 

i Huftasjö" värdinna. 

Några utpräglade sedvänjor ifråga om gästernas 

placering har inte förekommit. Brudparet hade heders

pl�tsen men i övrigt slog man sig ned där det bäst 

passade. Alla skildringar är eniga om det överflöd på 

mat som förekom. Fisk i alla former serverades. Kalv

kött stekt i smör, fårkött, nötkött, blodkorv, allt 
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i stor myckenhet. Man drack i huvudsak mjölk, men 

brännvin förekom så gott som alltid, ibland 1 stora 

mängder. "Det var bättre mat på den t1den 11

, säger en 

sagesman. "Inte mest blommor och blad". Kaffe med bröd 

serverades vid många tillfällen under bröllopet. Små

bröd av vete gräddades i bakugnen. Rågbröd i form av 

smörgåsbröd och limpa förekom. Och det mesta var mycket 

bättre än det man får nu, förklarar de flesta som minns 

bröllop för 40-50 år sedan. 

På kvällen bjöds på gröt, helst risgrynsgröt om 

man lyckats skaffa gryn. 

Kalasandet kunde pågå i två dygn och ett gott 

stycke in på det tredje. För att hålla aptiten frisk 

lektes och dansades nästan dygnet om. Konditionen hos 

gästerna var god, åtminstone bos dem som var måttliga 

med brännvinet. 

Karl Fredrik Lindar 1 Sandsjön var traktens store 

spelman. Han spelade natt och dag medan bröllopet på

gick. En annan person, Johan Thorgren skaffade sedan 

ett dragspel. Om man slog på stort tingades två spel

män. Juktåborna själva synes inte i någon nämnvärd 

utsträckning ha musicerat för sitt nöjes skull. 

En obligatorisk lek vid bröllop var att dansa 

kronan av bruden. De ogifta kvinnliga gästerna bildade 

ring kring bruden som med förbundna ögon satte sin 

krona på huvudet av en av kvinnorna. Den som fick kro

nan skulle stå brud nästa gång. 

Brudparet fick ju presenter av gästerna, men nå

gon sedvänja i likhet med att "lysa gåvorna" känner 

man inte till. Presenterna kunde bestå av såväl nyt

tigheter som pengar. 
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Det var tämligen vanligt, att folk var "förevls", 

d.v.s.kunde förutsäga dödsfall. Vanligt är även att

hundarnas ylande ansågs båda död. Gamm-Jakob i Juktnäs 

hörde ett år i förväg förebud om sin död. Han hörde 

sång, stundom av äldre, stundom av yngre röster. Pre

cis ett år efter denna uppenbarelse dog han. Det kanske 

bör påpekas att han var nervsjuk. 

I Åbacka berättar man att fegljus var vanliga fö

re dödsfall. Men det var inte alla som såg dem. En 

person vid namn Fjällström var född på julnatten, och 

han hade gåvan att se. Vanligt var att han såg små 

eldar varpå många exempel berättas. En gång såg han en 

stor brasa på taket hos en granne. Han begav sig skynd

samt dit i den tron att det var eldsvåda. Under vägen 

tittade han vid ett tillfälle åt sidan ett ögonblick 

varvid elden försvann. �ort därefter dog en person i 

gården. En annan gång satt han i köket i en gård och 

fick se att det brann ovanför dörren på en hylla, där 

man brukade förvara ''snällen" /rulle med anordning 

för garnets tvinning i en spinnrock/. En liten tid 

senare avled en av gårdens invånare. 

Fru Signe Holmgren i Åbacka född 1896, förklarar 

att hon "hör" förebud till dödsfall. Hon beskriver 

förnimmelsen som ett konstigt ljud i öronen. Hör hon 

ljudet får hon strax därefter veta att ett dödsfall 

inträffat. Uppträder ljudet i höger öra och är lång

varigt, har dödsfallet inträffat långt borta. Ljud i

vänster öra betyder att dödsfallet inträffat i närhe

ten. 

En söndagsmorgon på försommaren 1955 när klockan 

var9.55 hörde hon plötsligt ljudet i vänster öra. 

"Nu dog någon", yttrade hon till husfolket. Några 
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timmar senare fick hon höra talas om olyckan på Sor-

selevägen, då pred. Folke Lindfors skadat sig till 

döds vid en bilolycka. 

En dag hörde hon ljudet av kyrkklockor. Gripen 

av oro ringde hon till sitt hem i en grannby i den 

tron att hennes gamle far dött.Gubben levde emeller

tld i högönsklig välmåga, men en granne till honom 

hade nyss avlidit. 

Juktan har naturligtvis sin Likholme,bild 513 

och 514, som de flesta lappmarkssjöar av någon bety

delse. Det är en tämligen stor holme mitt för västli

gaste gården. Hela den odllnesbara delen av holmen 

är nu odlad. "Där finns ännu små gropar som visar var 

dom legat", förklarar Gustaf Byström. Några gropar av 

sådan beskaffenhet, att de kunnat identifieras som f. 

d.gravar kunde dock icke uppt�ckas på holmen. Vid od

ling påträffades där en gång en vackert broderad bröst

lapp till lapsk dräkt. Ben har man också iakttagit 

där liksom spår av eld. 

Ingen av de äldsta har hört talas om tillfälliga 

begravningar på holmen. Man säger att det var lappar 

som begravde där innan det blev fast bosättning 1 trak

ten, en åslkt som säkerligen är riktig. Nybyggarna ha 

sommartid och i förfallstid burit sina döda till Sor-

sele. 

Från Giltjaur - crannbyn till Åbacka - berättas 

dock att när Engelbert Abrahamsson omkring år 1900 

drunknade, grävdes kistan ned på en holme i tr4sket 

l avvaktan på lämpligt före. Drunkningen inträffade

tidigt på våren. Sagesmannen, en bror till Abrahamsson, 

tror sig minnas att den döde frampå sommaren bars 

till Sorsele. 

I de äldres tidigaste minne var det i allmänhet 
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Karolina Åberg, hustru till Erik Johansson-Åberg och 

född 1851 1 Lycksele, som skötte svepningarna. Kistan 

gjordes 1 regel i byn. Vanligt var att till virke ta 

särskilt utvalda tunna båtbräder. Hade man inte till

gång till dylika, fick m2n tälja och hyvla br�der till 

lämplig tjocklek. Kistorna målades i allm�nhet svarta, 

och på locket anbringades ett litet kors av trä som 

målades vitt. Kransar eller blommor förekom inte i 

äldre tid. 

Svepningen tillgick på vanligt sätt. I kistans 

botten lades litet hö, och det inre av den överkläddes 

med något vitt tyg som rynkades krlnr sidorna. Under 

huvudet lades en ·kudde. Liket, om det var en man, i

fördes om möjligt vit skjorta samt kalsonger och där

jämte strumpor, om lämpliga dylika fanns tillgängliga. 

Ingen har hört talas om sedvänjan att knyta ihop li

kets fötter, lägga pengar i kistan eller dylikt. 

Närmaste släktingar kunde inbjudas till svepning

en där alltid någon form av traktering förekom. 

Sedvänjan att "se liket" har förekommit, åtmin

stone i Juktå. Den innebar att grannar eller släkting

ar kom på besök, locket lyftes av ett ögonblick och 

man kastade en blick på den döde. 

Före avfärden från hemmet förekom 11utsjungning" 

av liket. Även då skulle Karolina Åberg vara närvaran

de. Hon var byns klockarmor. Någon annen äldre kvinna 

kunde också anlitas att läsa en bön och ta upp psalm

sången. 

Skulle man nu bära den döde till Sorsele,iord

ningsställdes en bår. Den bestod av två stänger av 

lämplig längd förenade med några tvärslåar. Vanligtvis 

följdes fyra man, varvid två bar och två utgjorde av-

lösning. Man bar "kanske en kilometer var" uppger en 
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safesman, som sjijlv mycket väl minns dessa resor. 

I äldre tid gick m�n efter en gångstig över 

berget till Rackmyrbeden och Saxnäs. Se sklssen bild 

447. Senare blev det vanligare att gå till Blattnick

sele, en väg på över tre mil. 

Oskar Syström, född 1878, var med och bar sin 

mor till graven /Margareta Josefina Fredriksdotter 

född 1852/. Den gången gick man till Blattnicksele 

och fyra man skötte om transporten. Kistan var gjord 

av en snickare i Blattnicksele. 

En följd av detta transportsätt var ju att de 

döda inte åtföljdes av något likfölje. 

När Jakob Andersson i Juktnis dog var det me

ningen att han skulle bäras över berget den gamla vä

gen till Saxnts. Det blev emellertid så att han roddes 

till Juktå och därifrån fa�ns det då framkomlig väg. 

Även hans hustru, den ofta omt�lade Stina, transporte

rades samma väg. 

Svårigheterna var ju ännu större för befolkningen 

i gårdarna vid Fjosokken. Det berättas, att då P.A. 

Linder i Fjällsjönis skulle föras till graven, roddes 

kistan den långa vägen ned till Juktå. Tack vare 

lämpligt vattenstånd kunde man II ränna n Dr1epsf orsarns. 

mellan Fjosokken och Storjuktan. Färden kommenteras 

endast med konstaterandet, att den gick lyckligt och 

att man "inte just 11 fick något vatten in i båten. 

Gravöl i vanlig bemtirkelse har nästan aldrig fö

rekormit i äldre tid. Alldeles främmande för den sed

vinjan var man dock inte. �en Stina i Juktnäs hade 

allvarligen förordnat att n4got slags gravöl ic�e 

fick ordnas vid hennes död. Gravöl var en flärd som 

inte anstod benne, förklarade hon. 
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14. BYABuN, SKOLA, LEUR, DANS OCH NuJESLIV

Byabön 

Byaböner och busandakt hörde förr till ordningen 

i alla byar i dalgången. Man vet inte om den första 

nybyggaren, Anders Olofsson 1 Juktå, praktiserade 

detta bruk, men hans söner, Olof Andersson och Johan

nes /Jösse/ Andersson var läsare. Ivrigast var tredje 

broderns hustru, Anna Cajsa. Hon var 11 storläsare". 

Under en följd av år var hon den flitigaste sockenbon 

vid nattvardsgångarna i kyrkan, dit hon naturligtvis 

gick den drygt tre mil långa vägen. 

Olof Anderssons son, Erik Olof Byström höll tra

ditionen vid makt under sin livstid. Numera förekom

mer inte byaböner eller husandakt på detta sätt. 

Olof Andersson höll morgonandakt varje morgon. 

Byabönerna skedde under enklast tänkbara former. 

De i byn som var intresserade begav sig pl söndags

morgonen till läsarens hem. Besöksantalet var inte 

större än att man lätt fick rum i köket. Där lästes 

dagens predikan ur någon postilla och psalmer sjöngs. 

i Åbacka, där det länge endast var en gård på 

vardera sidan om sjön, har inte byaböner i vanlie me

ning förekommit men Anselm Holmgrens far, Erik Johan 

Holmgren, läste regelbundet varje söndag ur "Lars 

Harms postilla 11
• Holmgren var starkt religiöst in

tresserad. 1fon erinrar sig ännu mycket väl i familjen

att när gubben läste ur postillan gällde det att hålla

barnen i stillhet.

Vad man menar med "Harms postilla 11 är inte möj

ligt att konstatera. Man kan gissa att det är någon 
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postilla utgiven av den kände Stockholmsboktryckaren 

på 1700-talet, J.L.Horrn. 

Skola 

De äldsta nu levande i Juktådalen har icke åt

njutit regelbunden undervisning i skolan. Något före 

sekelskiftet gjordes doc� ett försök i Juktå, men 

verksamheten blev snart nedlagd. Uppenbart är att 

detta föranleddes av en period då det fanns mycket få 

barn. 

När Oskar Byströms äldsta dotter närmade sig 

skolåldern, uppvaktade Byström kyrkoherde Björkman i 

Sorsele med en framställning om att skola skulle in

rättas i byn. Framställningen bifölls och Byström 

ställde lokal till förfogande i sin gård. Undervis

ningen pågick till en början några veckor varje vin

ter. 

I slutet på 20-talet hade Juktå, Sandvik och 

Juktnäs utvecklats så att det blev aktuellt att bygga 

skolhus. År 1928 uppfördes också skolhuset på backen 

intill utfartsvägen från byn. 

Under ett dussintal år hölls nu skola här med 

barn från de tre byarna. Besvärligaste och längsta 

skolvägen hade barnen i Juktnäs.När sjön gick öppen 

kunde de ro och på vintern kunde de åka skidor den 

mer än 3 km långa vägen, men under förfallstiderna 

stod föräldrarna i Juktnäs ofta med hjärtat i hals

gropen och undrade om barnen skulle komma hem med 

livet. Någon gång hände det att barnen måste gå en 

mycket lång omväg längs södra stranden för att ta sig 

över Juktån på smalaste stället mitt för byn. Vinter

tid användes även "trudjor". Bild 194. 

Fru Sofia Sundström i Juktnäs kan berätta om 
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många ängsliga stunder i beckmörka höstkvällar när 

hon visste att hon bade sina barn ute på svagis på 

Juktan. Nästan llka ängsligt var det när vinterkylan 

satte in som värst. Ingen av hennes flickor hade byxor 

under uppväxttiden. Drevsnön hade många gånger utplå

nat den upptrampade vägen varför barnen nödgades plum

sa i djup snö. 

På 30-talet nedbrann Juktå skolhus. Bild 515.

Alla hoppades på att byggnaden åter skulle uppföras, 

men därav blev intet. Barnen blev först inackorderade 

på skolhemmet 1 Sorsele, men då byn fick bilväg ord

nades med skolskjutsar till Blattnicksele för barnen 

1 Juktå. Barnen från Sandvik och Juktnäs �r alltjämt 

under skoltiden inackorderade i Sorsele. 

Anselm Holmgren i Åhacka, född 1886, och f.n. 

äldst i byn har gått någon tid i skola men har inga 

andra minnen härav än att - lärarinnan hade lungsot 

och att han hade mycket svårt för att lära sig läsa 

och skriva. Det blev föräldrarna som måste hjälpa 

till - i de rätt få fall när de själva nödtorftigt 

kunde l�sa och skriva. 

Enligt en annan uppgiftslämnare hade man i Åbacka 

något år i början av 1900-talet en lärarinna vid namn 

Hedda Linder från Sandsjön. Ludvig och Lars Lindgren 

på norra sidan var lappar och fick därför gå tre år 

i missionsskolan 1 Gargnäs. 

Omkring 1930 eller möjligen något år tidigare 

inrättades ånyo skola i Åbacka i Holmgrens gård.Den 

pågick några år. Numera är Åbackabarnen inackorderade 

på skolhemmet 1 Sorsele. 

Sannolikt i början av 1890-talet tjänstr,jorde 

en lungsjuk lärarinna Tekla Norberg i Fjällsjönäs. 

Av allt att döma är det fråga om samma lärarinna,av 
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vilken Holmgren i Åbacka har ett svagt minne. Samuel 

Linder i Fjällsjönäs, född 1888 och näst äldst i byn, 

var för ung att då få undervisning. Han l�rde sig lä

sa själv. Han har även på egen hand lärt sig skriva 

nödtorftigt. 

Även Hedda Linder tjänstgjorde som lärarinna i 

Fjällsjön�s, och Rosalia Hjukström erinrar man sig 

också från de år skola hölls i byn. 

Den Linderska familjens barn, flertalet födda 

åren 1910-20, har gått i skola i Stensele,Giltjaur 

och Stensund. Nu är barnen under skoltiden i Sorsele 

på skolhemmet. 

Lekar för små och stora 

De lekar som man nu kan berätta om företer med 

mycket små variationer samma mönster som gäller för 

barnlekar inom andra delar av landet. Här är det 

också ganska uppenbart, att de kommit med skolorna 

under 1900-talets första decennium. Repertoaren är 

påfallande torftig.Till en del torde detta bero på 

att när barnen nått den äldre lekåldern måste de bör

ja deltaga i arbetet, som getare eller som barnvakter 

för yngre syskon. 

Kägelspelet 11klotra 11 har varit vanligt med den 

variationen att man i stället för klot använde en 

käpp, 11kloterkäpp 11 som man kastade för att därmed sö

ka slå omkull motståndarens kaglor. 

Särskilt flickorna brukade 11 segla 11 , vilket till

gick så att två ställde sig med fotspetsarna mot var

andra och fattade ordentligt tag i varandras h�nder. 

De lutade sig sedan bakåt med kropparna stela och 

snurrade runt så snabbt de kunde. Alla de vanliga 

bollspelen är okända, "skjuta kråka", "väga salt'' m. 

f'L 
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Spel med smä släta stenar var däremot vanligt. 

Tyvärr kan ingen nu i detalj beskriva spelet. Men 

av de fragment man får höra är det l�tt att identi

fier&. Principen var den att man hade en eller fle

ra stenar på m�rken eller ibland på vänstra handens 

baksida. En eller flera,venllgen en, kastade ett 

stycke upp i luften och sedan skulle de som låg på 

marken eller på den andra handen fångas och till 

sist även den kastade stenen. Detaljerna i spelet har 

ofta varierat från by till by. 

Kuragömma hörde till de vanligaste lekarna.Den 

förste "kuraren" utsågs genom att man använde följan� 

de räkneramsa: 

Ann drann ö�i!m dt'öst 

kantra fyra fem och sex 

bom bam 

ruter spann. 

Silkesmaka 

Kutter lrnka 

Hittom tittom böjk. 

Kuraren gömde sitt ansikte vid en knut och räk

nade högt till exampelvis hundra, under vil�en tid 

deltagarna skulle gömma sig. Under kurarens sökande 

efter de gömda gillde det för dessa att hinna fram 

till knuten före kuraren och "spotta sig fri". Den 

först påträffade som misslyckades härmed blev kurare 

i nästa omgång. 

De något äldre pojkarna och ynglingarna brukade 

brottas eller tävla om att lyfta tyngder. Särskllt 

var brottningen vanlig. 

Var det flickor när11arande lekte man "änkeleken" 

/på andra ställen kallad"Sista paret ut 1'/. Den har 

lekts på samma sätt som överallt annorst�des. 
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Samtliga byar har ju varit små och endast be-

stått av några få familjer, alla släkt med varandra. 

Det är därför uppenbart att danstillställningar -

utom vid bröllop - ytterst sällan förekom. Det har 

dock hänt i Juktå med långa mellanrum att dans anord

nats, om l�mpligt husrum kunde erhållas. Man under

stryker emellertid att tillställningHrna var helt 

improviserade. 
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15 . HELGER OCH 711lARKESDAGAR

Året delas in i åtta årstider:vårvinter, vår,vårsommar, 

sommar,höstsommar, höst, höstvinter och vinter. Vintern börjar 

i oktober och räknas pågå 1 åtta månader. I Åbacka säger man, 

att kreaturen stallfodras i åtta månader om året. Omkring den 

25-28 januari är mitt i vintern. Sommarens mitt 11är väl somm9.r

solståndetu , säger man på samma plats men tveksamheten lyser 

igenom. 

Fru Selma Lindgren i Abacka minns, att hennes far talade 

om "vinternätter" ocn "sommarnätter" men hon kan inte erinra 

sig när dessa inföll. 

Förfallstiderna var två: på våren i snösmältningen och 

på hösten innan myrarna frusit och isarna bar. Tre större 

"blidor" väntades under vintern nämligen trettondagsblidan, 

helgamässblidan och marknadsblidan. 

Årets helger har i äldre tid gått tämligen händelselöst 

förbi. Det var endast vid de stora kyrkhelgerna som man fäste 

någon större uppmärksamhet, ,självfallet mest för att kyrkplat

sen brukade besökas. Det var ju alltid en stor händelse. 

Påsk och Mikaeli var de verkligt stora kyrkhelgerna. Till 

påsk for gammal och ung till kyrkplatsen, mikaeli var en ut

präglad ungdomshelg. Midsommar var även kyrkhelg. På kyrkplat

sen övernattades i den numera bortrivna kyrkostaden. 

Så långt tillbaka någon nµ levande kan erinra sig ha jul

klappar förekommit. Tidigare var dessa gåvor inte allmänna och 

till antal och värde mycket blygsamma. 

Julgranen är en mycket sen sedvänja. Den torde ha före

kommit i Juktå första gången på nyåret 1916. Oskar Byström be

rättar att hans son Torsten var född strax före jul 1915. Till 
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nyårshelgen for man till Sorsele för att döpa honom. Under 

tiden hade de två äldre flickorna skaffat en gran som de pyn

tat med broklgt papper. 

Skollpkalen var inrymd i Byströms gård och flickorna gick 

i skolan. Byström tror att de genom skolan fått impulserna till 

att ordna med julgranen. 

Julklapparna kastades in genom dörren, och den som kasta

de sprang så fort han kunde för att inte bli avslöjad. 

Det har inte varit vanligt att köra till julottan. Avstån

det tlll kyrkan var för långt. 

Något särskilt skrock knutet till helgerna vid årsskiftet 

har man inte hört talas om /tidigare har omtalats att ett barn 

som fötts på julnatten troddes få förmågan att "se"/, och ut

över vad som nyss anförts praktiserades i Juktå icke några 

andra sedvänjor än blystöpningen på nyårskvällen. Därvid till

mättes formen och utseendet på blyklumpen betydelse. Denna an

ges dock endast i mycket allmänna ordalag. Det betydde lycka 

om den var blank och fin. 

I övrigt firades nyårs- och trettondagshelgerna som van

liga söndagar och tjugondedag Knut passerades utan att ägnas 

någon särskild uppmärksamhet utom det allmänna konstaterandet 

att julen var slut. 

Fettisdagen ägnades åt ttskjutsande 11
, d.v.s.skidåkning i 

backarna företrädesvis av barn och yngre ungdom. Vanligt var 

att man den dagen kokade märgben eller ett man skulle äta 

särskilt "fett och gott n .Att man t.ex.skulle äta ett visst 

antal måltider har man inte hört. 

Påsk var som redan är sagt en stor kyrkhelg. Särskilda 

fastlagsbruk her icke förekommit. 

I äldre tid förekom icke majbrasor. Det är ett mycket 

sent bruk som numera är rätt vanligt och brasorna anordnas 

av barn och ungdom. 

I den mån man inte till midsommar begav sig till Sorsele 
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för att där fira kyrkhelg brukade man vaka midsommarnatt under 

skämt och lekar. Någon enstaka gång förekom det i Juktå att 

ungdomen kunde ordna en danstillställning. 

Ett par tre veckor in i juli började "anntiderna" och 

först till Mikaeli slog man sig lös för att åter fira kyrk

helg i Sorsele. 
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16.MEDICIN OCH MAGISKA :i1EDEL FÖR FOLK ocm FÄ

Hastigt pqkomna sjukdomar med diffusa symptom och sjuk

domar, där man inte trott sig finna någon påtaglig orsak,har 

'på de flesta håll i länets kustland och inland sagts bero på 

att den drabbade "kommit ut för jälakt 11 eller "för illt". Of

tast har detta onda ansetts härleda sig från något av de fyra 

elementen eller från någon vedersakare i sinne- eller ende

världen. 

I Juktådalen återfinner man inte detta begrepp. Här an

ser man /kanske man bör säga: man har ansett�/ att en dylik 

sjukdom härleder sig från trolls�ott, bakom vilket naturligt

�is står en ond människa. Denna tro �r allmän och ersätter 

helt begre�pet rtkomma ut för jälakt". 

Jakob Andersson i Juktnlis och hans hustru /Cristina 

Fredrlka Persdotter/ var, som nedan i någon mån skall framgå, 

traktens doktorer och botare av folk och fä. Oskar Johansson 

i Stormyrnäs berättar att hans far blev vid ett tillfälle ef

ter att en l�ngre tid ba plumsat i blöta myrar un�er slåttern, 

alldeles värkbruten. Ga�m-Jekob uppsöktes och förklarade sjuk

lingen utsatt för trollskott. Botemedlet var att skjuta ett 

skott över den sjuke. 

Vid ett tillfälle hade två av Jakob Anderssons döttrar 

blivit sjuka. Man ansåg att de trollskjutits. Jakob laddade 

bössan och gick ut för att "skjuta mot".Gumman ropade efter 

honom att han skulle skjuta två skott, eftersom det g§llde 

två sjuklingar. Jakob svarade att han laddat så det räckte 

för båda. 

Om kreaturen stod svettiga i 11=,dugården eller om "spöka" 
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/ordet är sagesmannens/ släppte lös dem nattetid, kunde man 

även skjuta över djuren. Ett annat sitt var att ta en tälj

yxa och hugga i luften över ryggen på djuren. Ännu kan ga�malt 

folk berätta om dylika dramatiska botanden. En sagesman berät� 

tar: 

Hä flättä-nox. Gubben jick itt ä jivär å sköt hött å bött 

övern. Å han rette-sä! Det föll en oxe /egentligen = ramlade 

omkull hastigt/. Gubben gick efter ett gevär och sköt hött 

och bött/närmast, hit och dit utan att sikta på någonting 

bestämt/ över honom. Och han steg upp. 

Om man slaktade ett djur som dött av ett trollskott kunde 

man i djurets hjärta få se ett stort hål som efter en kula 

/Åbacka/. 

Som exempel på hur seg tron ps dylika trollskott varit 

kan anföras en skildring om en Stennäsbo, som blivit hotad 

när han b�rgade sitt hö från en �yr. Hans antagonist hade 

antytt att det skulle bli dyrt hö. När den hotades son skulle 

köra hem en höskrinda stöp hästen och måste slaktas. Han hade 

blivit trolls�juten, trodde man. 

Jakob Anderssons numera avlidne som, Set Sundström i 

Juktnäs, hade en vinter för endast några år sedan under en 

dispyt i en timmerkoja förklarat att han kunde trollskjuta. 

En av de närvarande timmerkörarna skrattade åt honom varefter 

Sundström utfäste sig att trollskjuta skrattarens häst om 

ägaren ville ta risken. Huruvida nlgot prov verkligen utför

des vet man inte. 

Jakob Andersson hade på något sätt blivit ägare till en 

"läkarbok" som ännu förvBras i sFi.kten och betraktas med ett 

slags vidskeplig vördnad� Den vlssde sig vid närmare besikt

ning vara "Underrättelse om husdjurens vård och skötsel ..... 

etc. av P.A.Homan, 5:te upplagan. Stockholm 189or 

Man erinrar sig ännu vissa ingredienser i Anderssons 

mediciner. Han blandade dyvelsträ.ck, "matlustpulver",vitlök, 



136 
11 mjölkpulver" och vad det nu var mer, jag kommer inte ihåg 

det, säger sonhustrun. 

Anderssons och hans hustrus 11 läkarverks&.mbet" var väl 

känd vida omkring. Dom kokade ihop 11 beck och allt möjligt, 

ris och rötter och blad, säger man 1 grannbyn. Jakob slog 

åder på folk och fä, bl.a.på kvigor som var sterila. Det 

bruk8de hjälpa! 

Om man misstänkte att kor råkat svälja ett vasst före

mål,exempelvis en spik, gav man den kvicksilver. Som över

allt annorstädes har kaffekask - brännvin och kaffe - varit 

universalmedlet mot alla kreaturssjukdomar. Man gav även 

djuren krut och ett "slags gräsrot, jag vet int va det var 

/Åbacka/. 

Om får fick "vattensjuka" gav man dem malen tegelsten 

eller en dekokt på videlöv och rönnbark /Åbacka/. Om en ko 

"tappa järtn" dvs.slutade idissla,tog man en motsvarande 

boll av ett får för att ge kon. Man avvaktade att fåret 

stötte upp tuggan och klämde till om halsen på djuret så att 

det gapade och tappade tuggan, vilken därefter gavs åt kon. 

Om ett kreatur bröt ett ben spjälkades benet efter alla 

konstens regler. 

På säxskilda frågor om hur man förfor om en människa 

råkade ut för en dylik olycka, har alla tillfrågade sökt 1 

sitt minne utan att kunna erinra sig att de från äldre tid 

hört talas om benbrott eller allvarligare ledskador hos män

niskor. Mer eller mindre skämtsamt anmärker man, att folk in

te bröt ben av sig förr i tiden. Faktum kvarstår, att inte 

en sagesman kunnat vittna om att i trakten funnits en led

doktor. 

Om hunden fick mask plockade man de giftiga "tjäderhals

hären'' /bär av tibast/ och gav dem åt hunden. Lindar i Fjäll

sjönäs berättar att hans häst en gäng fick "limvattnä" /av 

allt att döma en blodsjukdom/. Lindar plockade 300 "tjäder-
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halsbäru och gav hästen denna kraftiga dos. Djuret höll på 

att stryka med av förgiftning men repade sig och sjukdomen 

bävdes också. 

I nödens stund har man sökt hjälp ofta med drastiska 

men ibland finurliga medel. I Åbacka berättas om en man vars 

häst fått "fånga" /=kolik/. Hästen låg på maI'ken till synes 

färdig att dö. Mannen tog en fjäder ur vingen av en trana, 

kapade den och fick sålunda ett långt smalt rör. Rö!'et inför

des i hästens ändtarm. Mannen tände därefter pipan och bl�s

te tobaksrök i röret. Efter en stund avgick väldiga mängder 

tarmgas och hästen räddades. 

För diverse krämpor gav man hästar dekokt på rönnbark. 

Åt kalvar gav man avkok på enris /Fjällsjönäs/. 

Ett sätt att klara en trängd situation tlll�mpades en 

gång av P.�.Linder 1 Fjällsjönäs. Hans sto hade rlkat sv�lja 

en lång strimlB fura, d.v.s.den vita underbarken från en 

tall. Stoet var i största fara att kvävas. Llnder tog ett 

"rönnspett" /ett ungefär- blyertspenngrovt skott av rönn som 

använd�s till räfspinnar/, lindade en tott bl�nor kring spet

sen och kJrde ned spöet i halsen på hästen. Barkstrimlan 

följde med och stoet ver räddat. 

Jakob Andersson brukade stå till tjänst med att kastre

ra lamm och grisar. Men en kvinna i Siksele /grannby i öster 

till Juktä/ som endast är känd under namnet Maria var minst 

lika ofta anlitad för denna uppgift. Hästföl h�r ingen i dal

gången kastrerat. Det sköttes av någon självlärd utifrån 

som man tingade på för ändamålet. 

Jakob Andersson kunde inte bara bota folk och fj,han 

kunde ocksä sätta sjukdom på bida. Som exempel berättas att 

han en gåne hade en ovän som vållade honom förtret. Olof 

Ande1•,3son som viste detta uppmanade Jako'o att "sätt en böld 

p§. han i slåttannan11
• 

Slättannan kom och mannen ifråga fick en böld i handen 
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som inte ville läkas. Till sist måste han gå till Jhkob och 

anhålla om hjälp. Jo, det skulle gä bra, menade Jakob. En 

liten tid senare var bölden borta. 

Konsten att "bärG bort" tandvärk har varit praktiserad. 

Det tillgick på det vanliga sättet att man petade i den vär

kande tanden med en spik tills det blödde, gick tlll en 

v�xande tall och slog in spiken i den. 

Flera har praktiserat att 11 hugi:?a bort vinn". Med ''vinn" 

menar man följderna av en sensträckning i handleden som ytt

rat sig i värk och nvlrigbet att gripa ordentligt tag med 

handen. Gustaf Åberg 1 Juktå brukade "hugga bort vinn". En 

person som varit med om experimentet ber�ttar att det till

eick på följande sätt: 

Patienten fick lägga den värkande handen på en stock. 

Åberg tog en yxa och högg tre gånger på ömse sidor om handen, 

sä.gandes: 

Ja hugg, ja hugg, ja hugg •••.• 

Patienten skulle då fråga:Va hugg du för? 

Åberg svarade: 

Ja hugg vinn 

borti len /leden/ 

å ini ven /veden/ 

Manna Sandström i Sandvik har även försökt "botemedlet" 

ifråga / f.ö.utan resultat!/ Det var en annan botare som den 

gången böl l yxan. Snnå ström lade lumd en på en stock, gubben 

högg en gAn� pi sidan om handen och sade: 

Vinn ••• 

från led /andra hugget/ 

å tl �ed /tredje hugeet/ 

Dra barn genom valbundet trä eller genom jord har inte 

förakommit i de �ir undersökta byarna sAvitt nAgon vet. 

Men man har hört ttilas om att andra gjort det. Det enda 

säkra exempel man kan ange 1 Abacka gäller en man som ännu 
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lever i en grannby. Han blev i sin barndom dragen genom en 

trädr o t. Mannen är kr ymp l ing. 

Mot gulsot visste man ett medel som ansågs bra. Om en 

man led av sjukdomen skulle han dricka urin fråu en flicka 

som var oskuld, ooh om det var en kvinna som var sjuk,skulle 

urinen vara från en man. Patienten fick inte på förband veta 

vilken 11 medlcin 11 han drack. 

Någon blodst&mmare som på magisk väg genom läsning eller 

dylikt kunde hejda svåra blodflöden, känner man inte till. 

Blödnlngar från färska sår hejdades därigenom att man lade 

färskt rått kött eller färsk fisk på såret. Fru �igne Holm

gren i Åbacka omtalar att hennes far högg sig svårt vid ett 

tillfälle och höll på att förblJda. Färskt kött fanns inte 

1 huset. Då tog man livet av katten och lade kött pl såret 

varvid blödningen genast avstannade. I Åbacka har man också 

använt röksvamp som blodstillande medel. 

11 Små-vlt-blom1;1en som väx uti skogen" /växten kunde inte 

identifieras/ har man brukat tugga som medel vid hjärtfel. 

Man har också försökt tillreda medicin mot lungsot. Ingredi

enserna känner man nu inte så noga till. "Det var 11
, för att 

citera fru Signe Holmg1·en i Åbac ka, u tjära, bec kolja, skit 

och allt möjligt". 

Gröt på bölder har varit ett vanligt medel men även 

blad av norsk tobak användes för samma ändamål /Fjällsjönls/. 

En överallt känd växt, 1
1 Nisch-Op,;>e-blada" /blad av någon 

maskrosart/,lades på sår, li�sså en salva av grankåda,socker 

och grädde. Som häftar pl små färska sår anvijndes 11sjå-n�vre� 

d.v.s.den papperstunna ytnävern p1 unga björkar. Den fästes

med färsk grankåda /Fjällsjönäs/. 

Frti� Fjällsjönäs föreligger också en uppgift om att man 

brukade blanda björngalla i brännvin och dricka den.På direkt 

fråga förklarades, 4t,t man dsrigenom trodde sig bli modig. 

Kaffe var ju en dryck s o;,1 ansågs bra 1 al la 8 i tua ti oner. 
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Men det var ju av�ctt för invärtes bruk. Lappen Lars Nilsson 

brukade dock börja sin dag med att smörja kaffe på bröstet! 

Som ett litet exempel på att de lildre generationerna 

av nybyggare var ett h�rdfört slqkte kan l�mpligen berättas 

om hur Erik Åberg i Jukt& lappade sin skadade fot. Åberg 

brukade sommartid alltid g� ba�f0ta. De smärre sår och 

mor han därvid fick f�ste han inte något avseende vid. 

' � 

s1era-

�rl

gång hade han dock fått ett större sår på ena foten. Vid 

hemkomsten tog han en skinnbit och en sentråd och lappade 

sin sönderrivna fot. Det gick bra att f&.sta detta "förband" 

genom att sy i den mycket tjocka överhud som han fltt på 

foten. 

Till sist knns't..e bör framhållas att man åtminstone 

förut allmänt ansåg att lapparna kunde spå - ordet i huvud

sak innebärande förmåga att sätta sjukdom och ofärd på män

niskor och djur. Man kunde nog gå tlll någon gammal lapp 

och få "spåhj9.lp". I många fall hyste man en viss vidsk3µ

lig rädsla för lapparna på grund sv deras förmenta konster 

och förmåga och var rädd fö� att bli ovän med dem. Man fruk

tade för att 11bli spådd e . 
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17. CJVERTRO

Den inställnlng ldalens befolkning haft till Uvertro 

av olika slag, karaktäriseras bäst av ett yttrande av en 

sagesman i Juktl som sade: -Byströmsslikten bar aldrig trott 

pä vittra och tocke. Men Åbergarna har trott. Rupert Åbergs 

hustru är spiritist och låter bordet hoppa: 

Den åsyftade kvinnan !:i.r .från Värmli:mci. 

Följden av denna skepsis är att uppgifterna om folklig 

övertro är förhållandevis torftiga och m�ste sö�as hos nä

gon medlem av Åbergsslqkten. Det 9.r typiskt att när OskGr 

Eyström,som hbr mycket gott minne och dr en god sagesman, 

skall berätta en vitterhistoris, så åberopar ha� avlidne 

Gustaf Åberg som u�pgiftslämnare. Denne Åberg brukade höra 

vittra i skogeP- norr om Juktå. 

En ättling på mödernet till den Åbergska släktgrenen, 

S&lomon Israelsson, kan de flesta vitterhistorierna frln 

Juktåtl'akten och närligea�de byar. Han berättar med stor 

inlevelse, och hans tro är oruubiig. 

Hos Gus tcd 1.,.L.1dfor s l Övre Lomf ors där var vittra inne 

i ladugården, omtalar han. Pojkarna i gärden hade fått in 

en vitterko och skulle försöka fästa kon i ett bås.Det lyc

kades inte.Så snart de gick sin V�[ var kon lös. 

En morgon då Lindfors ko� ut träffade han en kvinna. 

Du måste flytta ut kon ur ladugArden, sa kvinnan till Llnd

fors.�on står precis ov&n:Jr vår smörkärna. 

Näää,dra nu åt helsicke, sa Llndfors. 

Gör som Du vill, sa kvinnan. Flyttar du inte kon så 

ska bastun brinna. 
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3astu brann, det ve� jag, säger Israelsson, jag var 

själv med och försökte släcka. Jag kunde väl ha varit så 

där 12 - 13 år. 

Israelsson iterger en mingd omständigheter för att 

styrka sin uppfattning att vittra flnns i Abbmoberget strax 

norr om Juktå by. H1:.,i:. liar för ett tiotal år sedan 11id upp

repade tillfijllen hört vittra i berget. Det låter som när 

lapparna boföra /flytta/, säger han. Hundar skäller och 

folk rop�r. Han har emellertid aldrig sj�lv sett vlttra,en

dast deras kor, som han förg�ves sökt infånga.Han ber�ttar 

också den vanliga historien om att man "någonstans" lyckats 

finga en vitterko. Vittergumman kom omsider och ville att 

kalven skulle sändas ut genom gödselgluggen när kon kalva

de. �å skedde och de hörde aldrig mer av vittergunnoan. Kon 

fick de behålla. 

En höst n�r vi gr�vde potatis, berättar Israelsson vi

dare,hördä vi hur vittra kom "utifrån" /österifrån/ och for 

över Storstensbe:rgst och ti..11 Abomoberget. 11 Dom buförde 

så berget riktigt dånade. Hui�ar skällde ·och ylade och det 

var ett väldigt liv. Hen ctet var så vanligt att man bare. 

sa: Nu flytta vittra ....• Abmoberget det iir själva !tvitter

hemmet" säcer Israelsson. Han har hört vitterflyttnlngar 

flera gånger där. Senaste gången var det för cirka 15 år 

sedan. Han var till aet lilla träsket i Bergets n�rhet för 

att meta då han fick höra stim ocb stoj i sKogen och tänkte 

ett ögonblick att "nu kom lapparna 11• i�len inte kom det någ

ra lappar. 

Sandströmmarna 1 Sandvik har liksom Byströmssläkten 

aldrig trott på vittra eller liknande manifestationer av 

någonting övernaturligt. �e� Manne Sandströms svärfar,som 

härstammade frän Degerfors, hda både trodde och slg. Sär

skilt miDns man hur han en vår berättade om vad han hört. 

Det var skarföre och vittra kom flyttande "från ett berg 
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barnröster skrattade och stojade. 

I Åbacka är vittertron ännu tämligen levande. Det fö

refaller utom allt tvivel att denna tro i huvudsak omfattas 

av fru Signe Holmgren, bördig .f-rån en grannby söde1• om soc

kengränsen.Hon äterger en del av sin fars berättelser om 

sammanträffande med vittr� ocb dennas boskap. Händelserna 

hade i huvudsak utspelats i faderns ungdom och under bens 

tid som getare i Stensele. 

Men även hennes man, Anselm Holmgren, kan en del vit

terhistorier ef t;er sin far. F'adern hade växt upp i en by 

vid lindelälven. I Ulsberget såg denne en gång en hel 

mängd vitterkor. De var svart-vit-rQdbrokiga. Skällorna 

skramlade, när korna gick nedför berget, och aet var olika 

ljud i skällorna, somliga "grova, andra fi�a". Vittra lyc

kades han dock inte få se. 

Vad ovan sagts om vittertron i Juktå p&ssar i tillämp

liga delar också in på tron rörande "baran 11
• Byströmmarna. 

kin�er endast till hjilpandens vanligaste drag och att den 

förekommit på något håll, men inte i Juktå, uppges det. 

Åbergarna däremot är ingalunda främmande för bara-tron. 

Israelsson och hans bror hade vid ett par tillfällen sett 

baran. En gång var de bäda bröderna i skogen och fick se 

det grå nystanet, som de först uppfattade som en harunge. 

i.�ärmare besett var det ett grått nystan som hade 11stora

blå ögon''. Med kv:st&r försökte de sticka ut ögonen pi ba

ran men lyckades lnte. Den försvann till sist. Båda bröder

na trodde nämligen att om de skadade ett öga på baran så 

skulle dess ägare bli blind och därigenom bli avslöjad. 

Israelssons bror hade vid ett tillfälle besökt Sand

vik,ocb rl-J.tt vad det vsr kom baran fram ur ett "klaffskåp" 

i kö�et. Nystanet rullade över golvet, ut 1 farstun och 

fö�ivann till sist under farstubron. 
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Man ansåg sig också veta vem som hade baran. Det var 

J·ukt-Stina. 

Israelsson kan i stora drag återge hur man skulle 

skaffa baran.Man skulle göra ett stort trådnystan och skaf

fa"rost borti kyrkklockorna" och lägga l nystanet,"sedan 

skulle man skära sej i vänstra lillfingret ocb därefter 

kasta nystanet tre gånger över vänstra axeln och säja nån

ting om hur många socknar han skulle fa�e i och då skulle 

han bära vad 1ob.n önskade sej tt. 

Två pojkar" gjorde en gång på skä1r1t en bara, berättar 

L�raelsson vidare. I stället för den vanliga ramsan läste 

de: fiss och skit det ska du b�ra •...• Det �lev sådant ö

verflöd på den varan att de mäste E��a sig av med baran. 

Hur det gick till visste inte Israelsson,men man tro1�e 

att man "skulle ta reda på nystanet". 

Till sist förklarade Israelsson att "Garnrn-Stina" el

ler 11 Jukt-Stina",sorn man misst'::i.nkte för att ha baran,fick 

starr på ögonan samma lir som han och haus i.Jror försökt 

skada bafan. Det är alldeles tydligt ett han i sitt stilla 

sinne kombinerar dessa två händelser. 

Traditionen om baran är tämligen levande i Åbacka.Där 

berättar man att sedan men gjort ett trådnysten,skulle man 

skära sig i vänstra llllfi��ret och sedan läsa en ramsa 

som börjar: 

Sju socknar har jag farit 

sju skylar har jag burit •.... 

Man erinra� sig nu endast brottstycken ur de�na /fr�n 

andra håll välkända/ ramsa soill dock ursprungligen inte har 

med bara11s anskaffRnde ar.t g:5ra. 

Fru Signe HolmgreD k3n berätta en från hela länet be

lagd historia o.c1 bara ... 1: 

11 Jag vet om en kvinna som hade baran. Han bar och 

J�af!&de allt bon önskade. Baran skulle ha mat i ett fat 
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.,u,,1 Jc�:lldes på logen. Drängarna som vlsste vad det var 

fråga om tömde fatet och förrättade sitt tarv l fatet, 

varefter de avvakt&de resultatet. 6aran kom och då han såg 

vad so� skett blev han mycket kr�.Han sa n,gonting om att 

fö�r har jag dragit ihop åt er men nu ska jag dra ifrån er 

så att ni inte ens ska ha en spiK kvar i väggen.al gick 

det också. 11 

I själva verket är dett& en redogörelse som hör ihop 

med dE.n uvan å tere l vna ramsa11 som yttrades av bar an när 

han fick se drängarnas tillt�J. 

"Gamm-Ulla'' l Fårberf:: hade baran,berättar man i F 1jiHl

sjönäs. Den var "so:n ett trådnystan". Ingen har dock sett 

dan.Den tiden hade man i Färberg så mycket smör oct mjölk 

som helst. Ulla hyste ett besynnerligt intresse för ladu

gården och korna hos Linder i Fjällsjönäs. Varje gång en 

ko kalvade hos Linders brukade gumman infinna sig. Till 

sist nödgades man förklara för henne att hennes närvaro 

inte var önskvärd. Fru Llnder - som själv berättat detta -

betraktade gummans visiter med största misstänksamhet och 

fann det besynnerligt att hon alltid infann sig i ladugår

den vld kalvningen. Sedan hon sagt Ulla sin mening härom 

upphörde hennes besök. 

Med "fegda" menar man vanligen allt slags varsel.Fru 

Betty Wikström, född Åberg /hon påpekar själv att hon är 

född på en söndag/ har ofta sett eller hört "fegda" som 

ocksl kallas "skrömt" eller "skrämta''. Hon exemplifierar 

uppgifterna med att tala om att hon en kväll såg ett un

derligt ljus i ett fönster,ljuset flämtade liksom om det 

stått i drag. Farfadern dog kort därefter. 

År 1946 såg hon ånyo ett ljus i ett fönster.Före å

rets slut avled modern. 

En broder till fru W.drunknade ett år under flott-

ningsarbete. Ungefär en vecka för olyckan hörde fru w. en 
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natt ett mystiskt knackande på dörren till det rum där hon 

låg. Brodern som vid tillfället var hemma,hörde icke ljuden. 

På morgonen sa fru ll.tlll sin mor att bon hört varsel under 

natten och undrade vad som skulle hända.Modern hade då för

modat att det var henne som varslet gällde. En vecka däref

ter inträffade drunknlngsolyckan. 

Ju längre upp efter dalgången man kommer, dessto preg

nantare blir skildringarna om hur man kan upptäcka nedgräv

da lappskatter. Tron på att dylika skatter finns är tämli

gen påtaglig inom hela området, fastän en yngre generation 

är betydligt mer skeptisk än de äldre. 

Det vanliga medlet att upptäcka dylika skatter var att 

pl midsommarnatten bege sig till en gammal lappvall och sit

ta där under absolut tystnad. Icke ett ljud fick yttras 

vilka egendomligheter som än visade sig. Underliga varelser 

i alla möjliga sk�pnader drog fram över lappvallen.Om man 

uthärdade synerna,skulle man iakttaga, att allt som visade 

sig försvann ned i jorden på ett bestämt ställe. Där skulle 

man sedan gräva efter skatten. 

Man berättar om en person som en midsommarnatt begav 

sig tlll en lappvall i fjället söder om Fjällsjön1s. Han 

återkom utan skatt men sprickf�rdig av alla de underliga 

syner han sett. Gamla lappar,1förda alldeles okända dräkter 

av primitivt slag hade vandrat över platsen. Till sist kom 

en stor vit oxe som bar en väldig kopparkittel mellan hor

nen. Kitteln var fylld med pengar. 

Ännu f1nns också ytterligt svaga spär av tradition om 

lappar som offrat eller lovat offra nAgon värdefull egendom 

mot ett visst vederlag av övernaturliga makter. Traditionen 

är så diffus att man inte kan redogöra för de omständighe

ter varunder detta skett, var det skedde eller till vem 

man offride. Direkta frAgor framkallar endast en förmodan 

att offren, respektive löftena gavs till den onde själv. 



Det sägs uttryckligen i en uppgift, att någon en gä.nf i<fr- , 

de en gammal lapp lova att om han fick stor renlycka skulle 

fan få hans son Anta. Men det bör framhållas att sagesman

nen endast "antog" att löftet avgavs till den onde. 

Varsel 1 dess vanligaste form, d.v.s.att man ser eller 

hör personen ifråga en stund innan han kommer,har man all

mänt iakttagit. "Hä går före", heter det. Varslet består 

av något slags ljud, karaktäristiskt för den det gäller, 

ett sätt att gå, sopa snön från skorna,harkla sig eller 

dylikt. 

Natan, gärdsnatan, definieras 1 dalgången som något 

för en gård utpräglat, en viss sedvänja, nästan uteslutande 

dålig. Man t.o.m. särskilt try�ker· på att det gäller mind

re goda vanor. 

Någon sagesman som haft tradition om tomten har lcke 

på träffats. 

Allmänt utbredd är uppfattningen, att "gwåksiken" 

eller 11kåksiken" /lavskrikan/ är en olycksfågel. Börjar 

hon hålla till vid en rastplats i skogen på vintern är 

man säker om, att en olycka kommer att inträffa /Oskar 

Johansson/. Belägg finns emellertid också för, att samma 

fågel betraktas som lyckofågel /Fjällsjönäs/. 
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18. VÄGAR

Landsvägen från nuvarande färjstället 1 Blattnicksele 

till Juktå började brytas 1908. Åren närmast före kriget 

var vägen hjälpligt framkomlig med hjuldon. Då inrättades 

en roddfärja över Vindelälven. Före tillkomsten av denna 

färja hade ingen i Juktå sommartid lämnat byn med häst och 

kördon. 

Även sedan vägen bröts och innan den trafikerades med 

turbil, �lek man ofta sommartid den gamla vägen över berget 

till Saxnäs.Bild 521. 

Grannbyn till Åbacka, Giltjaur, hade väg �edan 1927. 

År 1936 påbörjades vägen Giltjaur-Åbacka och bröts som AK

arbete. Bro byggdes över Juktån mellan Fjosokken och Stor

juktan, och vägen skulle enligt planen bli genomfartsväg 

till grannsocknen Stensele. En biväg går några kilometer 

åt väster söder om Juktån till Råbmon, som är ändpunkt för 

turbåten på Fjoso�ken. 1955 stakades väg söder om sjön upp 

till Fjällsjönäs. 

Norr om Storjuktan bröts 1935 en väg,vanllgen kallad 

kronvägen, som skall fortsätta 9 km åt väster och nå Gilt

jaurvägen. Sammanbindnlng har ännu inte skett och genom däm

ningarna kommer vägen, om den skall bibehållas, att få läg

gas om en viss sträcka. 

Det är således gårdarna efter Fjosokken som saknar 

väg jämte Sandvik och Juktn�s. Ytterligare tre gårdar till

hörande Juktå söder om Storjuktan $aknar vä�förbrndelse.

Bild 522-531. 
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19. Nl\GRA VÄDERLEKSMÄRKEN

När sjön skvalpar lätt vitt skum intill stränderna blir 

det regn /Juktå/. 

Snöar det mycket på fettisdag blir det mycket mygg till 

sommarn /Juktå/. "1955 snöade det ingenting men nog finns det 

mygg alltid" /kommentar av sagesmannen/. 

Grodor på torra land betyder regn /Juktå,Åbacka/. 

Svalor på trådar och tak betyder regn. 

Blek aftonhimmel betyder regn/Juktå,Åbacka,Fjällsjönäs/. 

Före verkligt storregn hör fru Josefina Lindar i Fjäll-

sjönäs, att "dom klapp klea ti bäcka" /=dom klappar kläder i 

bäckarna/. "Bäckarna" är de båda bäckar som rinner ned i 

Fjosokken öster och väster om Fjällsjönäs. 

Den kyligare period,som man trott sig kunnat konstatera 

i mitten av maj gå även här under m,mnet"Ersmässknorren" 

/Ersmäss= 18 maj/. 
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20. STRÖDDA ANTECKNINGAR

Lapparna har, särskilt förr, vid sina flyttningar brukat 

övernatta i Juktå. Vid ett tillfälle en vinter bodde lappen 

Sjul Mårten hos Byströms. I Juktnäs fick man på natten höra, 

att varg härjade bland Sjul Mårtens renar. Bud härom gick till 

lappen men av någon anledning vidtog han inte några åtgärder 

för att skydda sina djur. De följande dagarna blev det klart 

att vargen rivit och skingrat renarna och ruinerat lappen.Han 

måste överge nomadiserandet och blev omhändertagen av kommu

nen. I många år bodde han på kommunens bekostnad hos Byströms. 

Traditionen om "römmare" /rymmare från kustbygden,solda

ter från krlgen,brottslingar och dyl/,är mycket svag. Man kän

ner dock till att "det lär ha förekommit" men kan inte ange 

någr& exempel. Inga uppgifter finns om direkta kontakter med 

dylika ''römmare". 

Nordost om Juktå ligger en liten sjö, som byborna kalla 

Abborrträsket /kartans Abborrsjön/. På en holme i sjön har 

man sett människoben, identifierade genom kraniet. Traditionen

uppger att lapparna dräpt en svensk och begravt honom på hol-

men. 

Någon form av byorganisation har aldrig funnits i byarna 

i Juktådalen. 

Skeppsråttorna har inte ännu hunnit fram till Storjuktans 

dalgång. 

Ett år under förra kriget hade gästgivaren August Renman 

i Blattnicksele anlagt ett blåbärstork�ri 1 Juktå. 

I Åbacka hos Signar Lindgren finns en liten transportabel 

orgel. Lindgrens svärfar som var predikant för Missionsförbun-
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det hade ärvt orgeln efter sin far. Omkring 1925 byggde han 

om den så att den blev transportabel. Undre delen togs bort 

och dit sattes i stället löstagbara ben. Orgeln bars på ryg

gen i en trämes. Svärfadern var hemmahörande 1 Abbmoberg. 
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21. EFTERSKRIFT

Vad traditionen har att berätta om hur byarna vid Stor

juktan och Fjosokken uppstått och hur de utvecklats, har på 

alla väsentliga punkter kunnat verifieras. Man kan naturligt

vis även vända på meningen och uttrycka den så här: den tradi

tion som kunnat kontrolleras har befunnits i stort sett till

förlitlig. Givet är att detta faktum utgör ett starkt indici

um för att all tradition har stor trovärdighet. 

Såsom framgår i det föregående har de personer som en 

gång först synade Juktå, Juktnäs, Åbacka, Fjäilsjönäs och 

Berglunda icke förmått behålla sina insynade nybyggen. I Jukt

näs t.ex, gjorde flera ägare försök att där finna sin bärgning 

men misslyckades. Men Anders Olofsson 1 Juktå, Jakob Andersson 

i Juktnäs, P.A.Linder 1 Fjällsjönäs och några andra, hade de 

speciella förutsättningar som krävdes för att kunna uthärda 

den första bistra tiden och av nybyggena i de då kompakta 

vildmarken skapa sig framtidsmöjligheter. 

Huruvida några alldeles speciella skäl förmådde Anders 

Olofsson att bryta upp fran Aha och bosätta sig i Juktå är 

inte känt. Ingenting vet man heller om Jakob Anderssons före

gåenden. En mycket diffus tradition finns dock bland Anders 

Olofssons efterkommande, som innehåller att hans flyttning 

skulle ha berott på ett byte av mark med någon släkting som 

innehade rättigheterna 1 Juktå. Något bestyrkande härav bar 

dock inte kunnat erhållas. 

Att nybyggesrätten överläts genom försäljning eller byte 

är ju ingenting ovanligt. En spekul�nt på ett nybygge hörde 

sig för på olika håll eller rekognocerade markerna inom stora 
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områden innan beslut fattades. Omständigheterna när Fjällsjö-

näs kom i P.A.Linders ägo är rätt typiska. Länsmannen i Sor

sele hade å ämbetets vägnar haft att göra med Fjällsjönäs 

ägare, Aron Bernhard Abrahamsson. A.dömdes bl.e. för stöld. 

Det torde ha stått klart för länsman Lindberg, att Abrahams

son aldrig skulle bli bofast på nybygget, kanske kände han 

till hans planer - som senare fullföljdes- att flytta till 

Norge. Linder fick en vink härom och köpte rättigheten till 

F j il 1 sjön :is. 

Insynade nybyggen blev ju lediga även av andra skäl. Om 

en nybyggare flyttade eller ville sälja,spred sig ryktet 

snabbt. Det är väl troligt att Jakob Andersson på något lik

nande sätt fått sin uppmärksamhet riktad på Juktnäs. 

Några år efter Måns Anderssons 1 Åbacka död var hans ef

terlevande i ren misär. Holmgren från Saxnäs passade tillfäl

let och övertog nybygget. 

Eftersom alla kolonisatörer vid Storjuktan och Fjosokken 

utom en varit söner av nybyggare och i alla sammanhang - även 

1 officiella handlingar - betecknas som svenskar, bar man här 

ett ytterst obetydligt material för studiet av övergången 

från nomadiserande till fast bosättning. Enda exemplet gäller 

Åbacka, och redan är sagt, att i första generationen lyckades 

inte experimentet. Det är betecknande att lappen Måns Anders

sons söner, födda som "bofasta", vid vuxen ålder etablerade 

sig som nybyggare och att sonsönerna definitivt " försven

skats" och fortsatt som framgångsrika bönder. 

XXXXXX,{XXX_ �XXX.XX 

Det är självfallet omöjligt att en stund prata med en 

Juktåbo utan att den stundande radikala förändringen 1 deras 

tillvaro kommer på tal. Alla lägger fram problemet på följande 

sätt: 

Vi har här en skaplig bärgning, bättre kanske än på de 



154 
flesta håll 1 Lappmarken. Hur ska vi hitta en plats där vi

kan fortsätta under förhållanden som ger oss motsvarande ut

byte? 

Alla skakar betänksamt på huvudet åt projektet på Galget

myren. Vad är orsaken, frågar man, till all denna betänksam

het mot nybyggda, ytterst moderna gårdar och ekonomibyggnader, 

mot ett jordbruk liggande alldeles intill gården, intill sto

ra landsvägen genom socknen, intill järnväg, intill socknens 

kyrkby och medelpunkt? 

Det är inte lätt för en Juktåbo att formulera sin be

tänksamhet. Men efter lång tvekan och försiktiga frågor kommer 

skälen till sist, många klart utsagda, andra endast antydda 

men för vederbörande ändå mycket väsentliga. 

Första svaret blir i regel en motfråga. Vem ska betala 

den faktiska - och ansenliga - mellanskillnaden 1 pengar 

mellan ett hemman i Juktå och på Galgatmyren? Ingen säger sig 

ha fått klart besked på den punkten. 

Boningshusen är alldeles för små, säger man vidare. I 

flera fall i byarna bor nu de gamla bland barnen, i en liten 

särskild gård eller i en liten lägenhet en trappa upp. Ut

rymme härför saknas i gårdarna på Galgatmyren. Man fruktar 

för att de gamla ska tvingas till ålderdomshem, till "pensio

närshem" eller att hyra bostad hos andra. Det saknas utrymmen, 

säger kvinnorna gång på gång. Gårdarnas garderober förslär 

inte på långa vägar för de vanor och de behov man har. De 

rymliga ekonomibyggnader och sommarladugårdar, som nu finns 

vid varje gård,logarna, båthusen, bagarstugorna, som man kan 

använda till mångahanda behov, går man miste om. 

Och kanske viktigast: på många gårdar finns ett timrat 

härbre, en byggnad som ofta betraktas som omistlig. Den kom

mer man kanske att sakna mest. 

Om man studerar de byggnader, som normalt finns på varje 

gård i Juktådalen och skaffar sig kännedom om hur dessa tunge-
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rar i hushållningen, har man lättare att förstå hur främmande 

man känner sig inför den hopkrympta saklighet som karaktäri

serar anläggningen på Galgatmyren. 

Till sist är det många som med ytterligare en huvudskak

ning påpekar, att på Galgatmyren får man grannarna så nära 

inpå sig att man har"samma gårdsplan". Invändningen är lätt 

att förstå om man känner folkpsyket här. I all sin överdrift 

är frågan väl karaktäriserad av ett yttrande av en Juktåbo, 

skämtsamt menat och drastiskt: 

"Man vill gå bakom knuten på sitt eget hus utan att det 

betyder att man står mitt för fönsterna till grannens kök". 




