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Bysko älvdal ha:c under senare år blivit känd f.;'i\111,·d·. genom dG arken-• 

logiska undor.sök11ingar som f6retagits i 8jursel(JLi cirka en mil väs-

ter om Byske, och vid Caraselst 1 mil vUs·tor □rr1 Myrhecien. Om dessa 

arbeten kan fortsättas i tillräcklig utsträcknir1g kommer det att i 

h�g grad bidraga till klarläggande av älvdalens äldsta historia. 

Man har från kus·l:en en del uppgifter från m0de:i.1:.L1·!u1·1s mitt som ger 

vissa upplysningar, man har vidare några glj.111tu.� !�rön 1500-talets 

mitt från F�Ulfu:c:.: uch slutligen exaktu uppsJifl::-·1.' om anlöggningsål' 

pA samtliga �vciga byar vilka nästan alla ar1lsql;11 <Jnder 1800-talot. 

Undantagen är mycket fA och hänfBr sig till 17□□ --talets sista 

fjärdedel. 1)

Selet nr 1 och 2 har anläggningsåret 173B. Duth, l111tycler att byn är 

det första utsynade nybygget i ådalen. En fc.irtCJckr1.i.11u över s-amtli.ga 

bya� och nybyggen upptar 111 namn. Av dessa har drygt 30 legat i den 

egentliga älvdalen eller dess omedelbara närhet. I den del som fal

ler inom Järns socken är antalet avsevärt mindro och ett antal be

byggelseenheter utgöres av kronotorp några sA sent anlagda som pA 

1920-talet. Sammanlagda antalet utgör ett knappt dtrssin. 

Vägen 

De första fötaJ.iga nybyggena vid älven hade v:i.,;;:r1.r,l: i.9en en enkel 

kärrväg Byske-Stonsjön. Men redan 1808 träffades en uppg�relse mel

lan Byske byarn8n och nybyggarna i Stens.j6n om 1,ippb:cytning av en or

dentlig väg på norra sidan älven och en ridväg p� den s�dra upp till 

Södra Stensjön. Mellan Aren 18811 och 1888 bröt,, landsväg upp till 

Andersfors i J6rns socken. 

Den gamla väg ,;orn Fanns före 1800-talets börjn,1 hrn alltjämt skym,. 

tas i terrängen. Den går som regel närmare älv0n än den nuvarande 

·landsvägen, den se�are vanligen kallad Siksjövägen.
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2. 

Sandigt hedlendskan,. 

Landskapet i älvdalen karaktäriseras av sandhedar beväxta mod tall-

skog. Det betyder ett torrängan erbjuder goda renbetesmarker, ett 

fHrhAllande som utnyttjas varje vinter. De odlade sandrnarkarna krä

ver nederbHrdsrika somrar fcir att ge god avkastning. PA sina häll 

har man, di:ir förhttJ.lundcna var.it qynnsamma, haft en del myrodlingar. Q 

Det finns alltjän,t r1Agru relativt stora jordbruk i drift. Men de 

många ängm: nom ir1ttJ bi:irtFW och som nu i rask takt växor igen rnecl 

buskar vittnar vU:Ltal.igt om de nedlagda småbruken� På åtskilliga 

håll ser man hur r;orni11,:fcfJÖsterna försöker slå bort och bränna gräset 

fHr att hälla tillbaka Fbrbuskningen. Tyvärr torde deras ansträng-

ningar i dut lär1ga l□[JfJ11·L vara ftirgävos. 

I nedersta del0r1 a,, åd8J.01·1 har ir1dustrierna i Yttsrstfors - Furu6-

grund (tidigare även HalsHgrund och Båtvik) präglat bygden genom de 

arbetstillfällen 11a □uv. Under mitten av 1900-talet gäller väl samma 

sak Futu rurnverken och Gullringshus. 

Skogsarbeten och flottning har i senare tid varit de huvudsak

liga binäringarna fbr de flesta. Flottningens upphHrande på -60-

talet har i icko oväsentlig grad varit orsak till en alltmer Hkad 

utflyttning. Liksom p� så många andra håll kan situationen lite 

grovt formuleras i ett par meningar. Ungdomen har inte kunnat fin

na fHrtjänslmcijlighatur och scikt sig ut. De gamla har stannat kvar 

så länge som rnHjligt man av åldersskäl tvingats lägga ned jordbru� 

ket. De har avlidit oller flyttat närmare samhälleliga servicerncij-

lighete r. Gårdarr1a har blivit tide men den yngre generationen -- och 

många av do äldre -- behåller gärden och hornmanet och flyttar till

baka till det gamla hemmet under några korta sommarveckor. Andra 

hyr eller kHpor rna!k vid älven och bygger sommarstugor. Landsvägen 

går rätt nära älvcr, r,t, mönga ställrm och' tillfattsvägar är lätt 

ordnade. 
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Byskeälven uppv:i .. c:dr 1:<:lr-i�Ja \/ackra par-Lic1·,, Ln :cad vackra f''or:sar s!d:in· 

ksr liv och omväxlir1y 11ch dessemellan t1ar UlvBn eroderat sig djupt 

ned i de lösa jor:c!lagron och bildar hö�Jn ni por. Älven bör kunna b.l:i. 

i dan mAn den inte redan är - en utomordentlig fiskeälv sA länge don 

inte exploateras av kraftverksbyggaro, Det finns illavarslande teckorr, 

Den första fa�3tu ... }J_r.1.::<�:ittningen. 2)

I älvdalen finns 8ndHst två fasta bosättni.11qsplatser av hög ålderu 

Det är Byske by ocl1 Fällfors. PA bAda platsorna är det i främsta rum

met fisket som varit avgHrande fbr bosättningen. En ofta citerad ur

kund frAn 1337 &targnr ett testamente av en viss Gudlef Bilder, tro 

ligan i Sollefte0 \!Arigsnom han bortskMnkor 11 en halv å 11 kallad 11 lax-· 

fiske'' i Byske älv. Redan dA bbr här ha funnits fast bosättning, At--

minstons perioclvi�::. .. �Jarnme man äger fiske och hemman i R,ickleå som han 

uppger sig ha kbpt. Det är fisken som ''hälsingarna fordom haft'' står 

det. 

Ur detta fiskeläga uppstod så smAningom en fast bebyggelse som blev 

Byske by. 

Beträffande Fällfors FAr man inte några dokumentariska uppgifter 

fHrrän omkring 1550. Men det bbr väl inte vara orimligt att fisket 

i Fällforsen upptäckts tidigare dA pionjärerna hade en omvittnad 

fHrmAga att uppsbka fbrvärvsmbjligheter: Namnkunnigast bland Fäll

forsborna är birkarlen och länsmannen Olof Andersson frän Tåms 

vilkens historia ofta återgivits •. (Fahlgren i Byske sockens histm:i,c,_, 

m.fl.).

Det är ganska naturligt att fasta bqsättningar tidigt uppstod vid

Åbyälven där markerna är gynnsammare fbr odling. I denna älvdal

finns tidigt ,fast; bosättr1ing så lår1gt ir1 som i Gagsrnark.



Det är ett märkligt långt hopp fdin DYi t.:i.ll :'/'/3fJ innan nya Pasta 

bosättningar uppstår. Då utsynas Sel(d, 110 '/ och no 2. S.i.stnf:imnda år 

uppges det att nybyggena synats några l.j.digaru av Por Jonssor1 

och Jonas Olofsson. Det skulle drBja 13 5� innan nästa utsyning kom, 

nämligen Finnhäsk 1752. Den utsyningrn1 fullföljdes inte förrän 

något år senare. 

Ytterligare fyra nybyggern uppstod unclor ·17Ul.J ... talet, neirnligen Ston

sjön 1780, Lundfors och Tvärån 1797 och Selet no 3 - alltså Bjur-

selet - 1799. 

Någon särskild rusning efter nybyggen var det verkligen inte. Sär

skilt gäller detta nedre älvdalen. Aselot inom Jörn var redan insy

nat 1767, mon det var långt till grannnrnaa På r1ågra ar1dra håll inom 

J�rn hade ftirsök gjorts tidigare - Grar1b01�gsträsk, .Storträsk, Horns

träsk, Ullbergsträsk t. ex. - men frarngålls}llll var föga lysande. 

Ungefär på detta sätt började den fasta bosättningen i älvdalen som 

med ytterligare detaljer skall skildras längre fram. 

Älvdalen hade ingalunda varit folktom alltid. Den är en av de pA 

fornfynd rikaste älvdalarna. Flintfynden i Bjurselet på 1820-talet 

riktade omedelbart blickarna på detta förhållande. Man koncentrerade 

sig dock så starkt på dessa fynd att man alldeles förbisåg den rik

liga förekomsten av lapska lämningai, .. �iorn SEffJare kunnat konstateras. 

Dessutom vet man att det som är känt endast är en bråkdel av vad som 

finns. En mycket_ summarisk redogörelse f�r vad man nu vet tarvar ett 

särskilt kapitel. 
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Förhistoriska Fynd och �□platser. 3)

Antydningar har roda11 i det fdrog&o11do gj□rtf; 01n vad man känner 

till ifråga om öda.l ons förhisto:r:L.a� Hii_:i.' �:i:1: c! i.11l;o menj_ngen att 

5" 

ge en utt6mmands redogUr0lse 01n dettae Dut i:ordo snart komma ut

f�rliga redogörelser för utgrävningarna i HjLtrsolet och Garasolct o 

Några antydningar bör dock kanske läm11as t·1fir i. avvaktar1 härpå. 

Uppgifterna i det följande b2wor�-1t.. pö e11 �.>U.!i1nianr··attandn rt.�clogörelsc 

av platsledaron i Caraselet, Lonnart St.1!1dq11:Ln"!· 

Genom Ivan Ekenstedt i Blankselet fick man 1g�2 kännedom om en 

plats, Garasolet, ca 4 km SO KAtaselot omedelbart uppstr�ms Stor

forsen i Byske älv där indikatio11or rJr □lAy s□m tydde pA en boplats. 

På s6dra stranden av selet förstags av N□rllu�keulogi år 1969 en 

provgrävning. Rosu].tatet var upp1nuntranclu,. 1:·ci1.,junde år kunde en mer 

omfattande grävning ske. Under nAgra veckor 1970 och 1971 har cirka 

200 m 2 undersökts. 

Man har trott sig kunna urskilja tre olika fBrhistoriska bosätt

ningar, Det äldsta lagret går ned till ca 1,25 m och innehöll ett 

ålderdomligt material bestående i huvudsak ev skrapor och avslag samt 

en del breinde ben av fisk och björn. Ålder11 pi, detta lager har upp

skattats till ca 6.000 år 

Ovanpåliggande lager hänför man tili 8jurselet-tid 1 2.000-1.800

år f. Kr. och fynden bestAr bl.a. av avslag och delar av flintred

skap samt föremål av kvarts och kvartsit. Banrester vittnar om fångst 

av bäver, braxen och gädda.

Det översta och yngsta kulturlagret har gott Fynd frAn sen vikinga

tid och medeltid. Särskilt anmärkningevärcl11 är fynd efter järn

bearbetning. 

Slutligen har man funnit en järrikni\/ mod r:Lk-L ornerat skaft av brons� 
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Knivens urrqn:·unu :-HlfJU::.::: vara ö.stra l<aro1(-Hi i F":Lnlancl dör man på

träffat ett µ0� 1JyJ .. i.ka k11ivar som gravfy11cJ ., Knivens ålder ar1ges 

till peri□ciDn 'l'JCH1 -� i5UO e.Kr ., 

Kniven uppfattas uo111 bekräftelse på de isländska sagornas skild-

ringar av olika k□r1tal<ter mellan norrmän-svenskar och karelare. 

Arbetat 1972 yav s�rekilt många fynd frän Bjurselet-tid i form 

kokgropar. 

Samtidigt med u Lq.1 ilvningarna har E?n grundlig inventerin�J Före

tagits i området. Den har omfattat såväl etnografi som arkeologi. 

Resultatet hi.i:i:i1.i.:: har bl.a. blivit uppblcktm1 av ett halv

dussin fHrhistoriska boplatser samt en rad spär efter lapparna 

och efter de filrsta fasta nybyggarna. 

Det finns sp�r som mdjligan kan tolkas som jHrnAldorsfynd på 

ByskebergcLs nurdoutsida. Spåren består av ett rösegravfält med 

ett par olika typer av gravar. Tyvärr är flertalet nästan total

förstörda .. 

Uppgiftor fimrn om att fynd av metallfHromål gjorts i rHsena. 

Byskebergots höjd är 58 m H.h. men gravarna ligger avsevärt lägre. 

I Hvrigt är älvdalen märkligt tom på metallfynd - med ett par 

lysande undantag. Det är den fHrut omtalade kniven med bronsskaft 

som påträffats i Garasolet på en boplats som uppenbarligen är 

lapsk, samt det lilla remändebeslaget från RommelsHn. Båda torde 

vara östligao 

Nyligen har öster om KAtasolet, ungefär mitt emot Garaselet och 

rätt nära Byske älv, anträffats an märkJ.ig samling härdar med en 

från dyliks eldstäder helt avvikande placering. Hä� ligger 11 här

dar, uttalat rektangulära, i medeltal 140 x 100 cm i en nästan 



snbrrät linje ca 100 m lång i tre u1�skiljba1:5 grupper� Avs·tåi-idot 

mellan härdarna är lägst 5 m och hcigst 9 m. Linjen är i stort sett 

prienterad i norr - s5dsr. Arr·angsmanget är avvikande från vad som 

är vanligt pA lapska uppehAllsplatser. 

Härdarnas placering stämmer ganska bra med dem man iakttagit ifrå

ga om de s.k. stalotomterna. Mon i att avsoendo är skillnaden pä-

laglig. Ds typiska, höga jordvaJ.J.arr1a surn ut111ärkcr staJ.ot□mterna 

saknas holt. 

Det är yttorst frostande men naturligtvis f.n. helt omcijligt att 

påvisa ett sambarid rnellan dessa härdar och fyndet av järnkniven 

pä boplatsen scidor om älven. 

Flintfynden i Bjursolot är ofta omskrivQa or:�1 de torde - som 

redan har sagts - bli fciremäl fcir speciella utredningar.4)

Anmärkas b6r att man trott sig finna kor11poller1 i marken under så-

dana omständigheter att det skulle mHjliggHra en datering till 

omkring 1.800 är f.Kr. 

Flintfyndon frän nedre älvdalen - Hällfors en yxa och ett flint

stycke, HällestrHm en yxa - bcir man kunna härleda till Bjurselet. 

Betydligt egendomligare är flintfynden från Blankselet, några 

kilometer Hster. om Myrheden, 

Det är ungefär ett 20-tal flintstycken och avslag, flera av avsla

gon från samma flintstycke. Någon acceptabel fcirklaring till dessa 

fynd har man ännu inte kommit fram· till. De flesta har hittats någ

ra tiotal meter frän ett antal lapska härdar pä lägsta strandhaket 

vid älven .. 

Av lcisfynd i civrigt kan nämnas en håleggad delvis slipad yxa av 

skiffer frän Fällfors, en dolk av rcidbrun skiffer från samma plats 

(egentligen f"orsheden) en liten häleggad mejsel med "h«>rn" och en 

svagt häleggad mejsel av grcinsten hittad vid forsen. 



• 

u ..

Det finns lapska htirdar på ett b'LnrL crnLaJ plat�HJr och mån�1a 

fångstgropsystem i r1ära anslutni11u 1;ill l<åtaplatserna� Eridas·t Btt 

fåtal är kartlagda. Don rikliga fö1:0komsten av kåtaplatser i truk-

ten av Kåtaselet är anmärkningsvärd. En boplats med mängder av 

brända ben finns i Åselet. 

Älvdalen har sedan urminnes tid varit och är alltjämt - ett buty-• 

dande renvandringsstråk. Det r21rll!T' \J{d i11qur1 tvnkar1 om att cle all.1.'n 

flesta spår man hittar från äldsta tid härr�r sig efter lappar. 

De relativt få platser som är kända vilka Ltpp,1isar spår· eftor sycl-� 

skandinaver rubbar icke totalbilden. 

Begynnande kolonisation 

Vi vet säkert att man fiskat i Byskoälvons mynning sedan tidig 

medeltid. Vi vet också att man seclan 1500--talot med jämna mellar1rr1111 

tvistat om fiskerätten i älven. l·IUrom ka11 mar1 läsa en utftirlig ru-• 

dogörelse hos Fahlgren, "Jakt och fiske", i Byske sockens historia. 

I detta sammanhang intresserar det mer att fA fastslaget när de 

första framstötarna för fast bebyggelse upp efter Adalen inleddas. 

NAgon exakt tidpunkt finner man inta. Mon bakom de något förvirrude 

traditionsuppgifterna om 11 Tåm-f�rsten'1
, vem nu denne egentligen 

var, och en del urkunder från 1500-talets senare del, framgAr att 

en person från TAme, Olof Andersson, varit engagerad i fisket i 

Fällforsen ornkring 1560. Han var också arrondator och delägare i. 

fisket bAdo i Fällfors och Byske. Det är inte otroligt utan sna

rare mycket sannolikt att fiskcil. tidigare utnyttjats utan att fast 

bosättning genast uppstod. Frän tiden omkring 1500-talets mitt, 

senast 1560, kan man räkna med fast bosättning vid 11 Falleforson 11
0 

Därmed är kolonisationen väster om Byske inledd. 

Ar 1565 betalar Olof Ersson i Fällfors tionde och sex Ar senare 

fAr man veta att denne Ersson har 7 krir, 2 hästar och 15 fAr 



synes han ha varit den förste bot'aute jordbrukar:on 

Inom kort dominerar bonden, l�_in:·-}n121rinori och f.J:i.rkar:J.on Olof� Andersson 

i TAme. Befallningsmannon Jbns Svensson hade 1558 lagt beslag på 

fiskr:!t för kronans räkning fa;,:,ti:ln els som brukat l"iBka där .redan 

13å 15ltO-talst betalat· skatt för tiamma fiskQ� [lut :,,ynr·)tl inte osan-

nolikt cJtt Olof' AndGrsson a.r:J.'("!!"'l(i(:J:':·1·1: r·:Lt,ku:i-�_-(tl;(:1·1 ;-\\J k1.'onan� I var-

je fall var han arrendator på 1580-talet och vid sokelskiftet hade 

han hemmar1 i byn. 

Anderssons och hans söners n1sllant1avanden 1ned v�l;tvisan har skild-

rats.av Fahlgron i Bysks sockor1s t15.:�toria. 

Ungefär vid halvsoke.lskiftet 1650 fanns i Fäll fnrs fyra hemman och 

15-20 invfö1aro.

V.id avvittringen sattes byns aru,.il till 11/'uy.;L ö111,i· llllO ha utom

irnpedirnsnt. 
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Byske by och divorse uppqif''tt;x_�Jc{,.11 åclulEHl. 

De tidigaste uppgift8r rnan t1,x1 u111 ilyukc 1331 och 133"1 - har ol'ta 

återgivits i tryck. Det n!E)uta :.[.:· r;c-w1lat i 11Byukuboken 11 
5) varför

det knappast är nödvändigt att upprepa alla uppgifter här. Det 

finns desE;utom åtskilligt av 5.nL:ni�;r;u b.l,. t1G om Li.skr:it i Byske älv 

som into torde vara allmänt k( --lr:l".,, :.lut,t f:i.<.;ket har ju F.ö� aktuali-

serats i anledning av diskuss.i.orwrna om utbyqgnad av vattenkraften 

i älv0n. 

Rektor Holger Jonsson i Bys;ko ilf,r 1nud byns lrancll..i.ngar som käll-

material. gjort en intrt-3ssant utrr.1clnir1u om f.-i.;;;ket och en del andra 

f " 11 .. t . t G)ragor av a man in ·resse� 

Större dolon av byns protokoll 111, LL. pappen: efter- 1827 är bovaradeo 

Byalaget ägde gemensamt tro ska\.tlacJ[la fisken i fjärden, ett lax

fiske, ett säl fiske och ett 11u Lfiskr,. Dot Gynos i huvudsak vara 

laxfisket som gett bästa avkast11ingen. 

Fram till 1903 drev byamännan laxfisket gemensamt. Aldermannen 

kallade ihop byamännen-skattäqarr18 på våren Fdr att iordning-

ställa nät och tivriga redskap" \/i.Ll 1naj�tämman utsågs en ''laxfis-

kare'' jämte medhjälpare som skulle skUta tillsyn och kontroll. 

Båda tillsyningsmännen förclo \iDJ' <::i.Il "laxbok" där fångsterna no

terades. De flesta av dessa luxböcker är be0arade från år 1835. 

I princip skodde fördelningon ,,v f'/",.IHJcsten fJfter skatt. För gemen

samma utgifter uttogs ett viss� belopp pr skålpund fångad Fisk. 

Fångsterna har varierat starkt. Är 1837 fångades ondast 101 

kg (22 laxar) medan man år 1861 fick 2.878 kg. 7) Priset på laxen

var under de första 20 åren omlo.,:i 11u 30 öru pr kg. T□ppnoteringon 

under 1800-talets sista deconnier var 70 Hre. 
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År 18L+[l notoTur rnur1 .L F: Lt protokoll att laxfiskot skadades 

genom 11 den be�;-U•lr1cli ;n roc!d EWm av brukets och \/orke t.s arbetare 

förövas rnecl bo gagn ans av .långrev". Man b0slöt att de genom ålder

mannen skullo 11ppn1ar1as av�]tå om de ville unrlgå ''laga tilltal för 

obehbrigt fiskanciL:'.'. 

Mot ::;J.utot D.IJ 1nui1 t.·1.lrit hörj;;_1dc 1:1a11 t1tarrc:r1dt-)1:'(;1 havsfiskDt6 

Arrendeavgiften var i bHrjan av 1900-talet 200 kr Arligen. 

Laxfisket i FhJ.'.l.ft1J:SEJ1·1 �tirnrsakads ofta tvj_stighstor. Att det 

tidigare vari·L uv 11tc1r b0tydelse fbr ds fåtaliga invår1arna torde 

framgå av at·L rnnn pc'\ '].�J(i[] ... talo t. fön�Jac.le omkring 200 laxar årligen., 

De ortsbor som gjor,!n anspråk pA fisket i fällforsen hade det 

ibland besvärligt att
. 

Ftirsvara sin rätt. Ar 1545 klagades 6ver att 

byifo.llningsmannon JUns H8k21nsson helt enkelt lafrt. beslag på de

handlingar som ,,tvisade fällforsbornas rätt. 

Uppgiften är intressant ocksA därigenom att nägon fast bosättning 

vid Fällforson inte redoviias i l1andlingarna fcirrän ett par tio

tal Ar senare. Dot tidiga Artalet torde kanske böra tagas med en 

viss reservation. 

Det bör också antuckr1as att enligt en uppgift frän mitten av 

1700-talet siic1n att i flyc;ke upp mot Fällforsbyn har förr varit 

cl )gott pärlfiske. 

Ar 1695 uppges att laxfiske endast bedrivs i TAme och 1824 att 

lax- och sälfiskut i Kinnbäck upphört. 

Nättingfisket har L.iµponbarligo� till1nätts s1.or betydolso. Man 

har noga fBrdslat fiskeriitten i älvens utlopp och vid landsvägs

bron. Redan 1849 LlfJpr�ttades er1 fdrdslnir1gslängd efter hemmans

nummer och skatteinr1uhav. Fisket delades i sju lotter. Sedan 

turades man om och bytte lotter årligen. 
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f<ornrnun,-::J u L.c udr1inq � 

Skellufto& kon11nun lät 1973 utfcira en utredning SLJfil avsåg Fram-

tagande HV itplancr:Lngsunderlag fi'ir. utvecklinq i f'luq'Lnn Uyskc�-· 

älvon11
o Utredningen har utförts av Västerbottenfl TLicJ.rii;trafik

förbund (Gciran Lindgren och Lennart Olofsson), Utrr1clr·1ingor1 om

fattar älvnn nedanför Arvidsjaurgränsen och innuhöLl.m: nn del

9)angåor1do 1·1ul�get� 

Man inlndur mcicl att citara don s.k. Länsutrec!n-i.nquns ttppqiftor rim 

naturv?trd, Olflråclen för friluftsliv, kulturminnrn,vfö:d m.,m,, Man 

konstaterar att forssträckorna Kaxfallet-Storforsen samt deltat 

vid ÄsoJ.et oc!·1 partier vid _Fällforsen är av riksJ.ni:J�□(1�30A Sträckar1 

13yske ölvmyrrn:i.nrJ -- Fällforsen har goda möjliglrnt,n: Lill l'ri t.i.rlu 

fisks och Mvri.gt friluftsliv som även betraktas som et;t riksin

tresse. Sträckan Aselet - Länsgränsen klassificoras so111 länsin

tresse. Vattenföringen i älvan har beräknats till max. 380 m3 

och min. 185 m3 vid högvatten samt vid lågvatten model 8 och 

min. 3 m 3 • 

Fiske och .J.akt. 

Under rubriken ''Fisks och jakt'' återger utredningen resultatet 

av den utvCTrc!erir19 av skogsälvarn� norr om Ar1gorma1·1hl].,10r1 son1 

företogs 1959. Där konstateras att Byskeälven är det vattendrag 

som har största uppgången av lax och de bästa roprnduktionsför

hAllandena. Före flottledsutbyggnadsrna som företogs omkring 

sekelskiftet 1900 arrenderades kronofisket för 400 kr pr Ar, i 

nutida penningvärde ca 3.500 kr. Man konstaterar vidare - liksom 

vad som sl<oddo vid ett informationsmdts i Bysko i. t1tirjf1r1 av feb

ruari 1973 - att vandringsfiskebestAndet avtagit i stRrkt märkbar 

grad. Under 1970 sAl�es fiskekort av de fyra fiskev&rdsföre

ningarna i älvdalen för drygt 6.000 kr. 
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Ut.roclninqon ko1·1Dtutnrur ,:-1.'L t-, ;;_J, :i:u .,1.\/.�;;_;[-!fldcn moL::;1/;t1';; 

idealvattnet för spnrtfiskH i. ;;( . .r:d:n11in11do \tatter1d.rag uch rnan f·':i:•arn•�

vattenftiringsuppgifterna då eroderade djupa partier samlar vatten 

som bromsas upp av b□ttontrösl<la�. 

Allmänhetens efterfrågan efter· j;-_1_ktnmrödon är t;tor o F·em p1-ncu11t 

av befolkn�ngor1 brt.1kar r1ågor1 �J: J::;
_.
J;_l .. Dtimi:tn\1u:ck(-:t�� nci1 S/\f: ,, 

marker brukar Llppl.åtas för än.don1&lE:t, i fcirst� hand ti.1.1 ,,erl<oto 

personal. 

JordbrukBt. 

En utredning av f1r 1950 fann inr.1111 linla flynke socken 7.,fl3/1., u; ha 

åkerareal fördel.ad på 1. 294 brukn:i f"l\J�::clolar 9 Ett Ö\/FJrslag 8\/ åker

arealen för enbart älvdalen Uf.,ip t.LL.l : U.:ln,c.,gränt:>un ge:L' riUg(:L ih;u.r: 

600 ha .. Här kan ant8cknas att 0111.cöde t. Drönqsmark - Frostkå�Jt3 -

Östanbäck - Ostvik dominerar 11,c,rl ca 2.6'/1 ha. 

I der1 ovan citerade utredningen redovisas 418 ha åkerareal därav 

bestående åker 251 ha och ej bcatåcndo 167 ha. 1970 Ars badbmning 

avser endast areal som bedöms r,0111 l:ir-:21h�\0ndr:J jordbruksrnark och clära•• 

vid har man främst studerat omdiclcna kring Fällfors, ÅBelct och 

Selet. Därvid liar man kommit fran, �ill att i Fällforsområdet 

finns goda fHrutsättningar att bahålla ett Hppet landskap baserat 

på jordbruksdrift� 8rukningsd�l.8�r1RE� a�oal är i medeltal. 6 tian 

Här ifrågasättes en strukturra1.i.t1r1aJisering i form av samma11l�gg

ning och bättre arrondering. 

I Asolst är framtidsutsikterna 1> �r jordt1ruket n1ycket små, i;Uaor 

man. Brukningscl0larna är smö (lC:i1 :i.11r1cd1t:-t\/tU'rlC1B 21J.der 2h' höq" Man

anser hl.a. att speciella åtgärder borda sättas in fHr att be

hålla det Hppna landskapet. 

I Selet är utsikterna gynnsarnIrIn1·u� /�kt:n:-marknn bodörns här var.a 

av beståendo karaktär. 



':; 

,�., .. ..,.., ..... 

Skogsbrukot. 

Domänvorket är största markägare. D,rnsa mark or: l.i.cJCJ.FJr till över-

vägancle del väster om FL111f'or.:.;e [)AC frr.· ;;l.i_iri_: d ;;ko�JDhnloget .. 

Befolkning. 

I Byskeälvens da.lgt1r1g f.i.r-inr; rrn bnfolkninq pf\ ?, 1-J'l?. pritsoner varav 

de flesta är i åldern 15-64 Ar. Trots ett kraftigt utflyttnings-

netto i glosby�Jden har ornr{1clot behE\llit f'nlh ::·inqcfr;nume:rb:ron tac-k 

vare den kraftiga ökningen i Bysko tätort. 

Byske kvarn. 

I ott bevarat protokoll frfrn 1828 red□[Jii.1.·c:r; !'iir nn c fol beslut 

rtirande bybornas gemensamma kvarn. Man bGsttirnrnt1r fbrmalningsav-

gift och tillsätter kvarnfogde. 

År 18811 sammanträdde skattägarna för att bocd. ccta om att bygga 

en ny kvarn. Den skulle placeras i det s.k. Gästgivarefallet på 

norra sidan älven. Till byggmästare antocJc: :Jul can Hägglund i l<åge. 

Redan året därpå m21st·e man reparera kvar1·1t=m :·:um p1acE�r8"Gs så 

högt att den inte fick vatten vid lägsta vattenstånd. 

År 1889 såldes kv�rnen på auktion fcir 1?□ k1· 
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�lolet no 1 - 3, 5/8 rntl. .. Bet.1.'i::i.ff'din.ln no 3 �3e Ojursulet no 1. Utsy

r,at 1758 avvi.tt r21t 1'/99 och 18G? .. 1U) 

Man ansflg li:inge att Finnträsk \/C:.J' dut första ut�;ynade nybygget i 

Dysks sockan. Uppgiften �r folaki.i�J ocl1 beror på att i Finr1tr�sk 

l:Lkf>Drn i s{1 mc1nga andra byar: )·1ar 1;yi1n:i.ns t:cumHr1tt:)t
1 

LönGstyrelsGns 

rosolution, förkommi·t. I Solet fBrsvann t1andlingon vid en eldsvå-

rJa redan i mitton. på 1730-talet, 

Ar 1748 hölls jordrannsakning bl.a. Solat. Där fanns dA tvA 5bor, 

Pc:c Jonsson på no 1 och Jonas OJofs�_;ori på no 2 .. Jon;;:;nun uppgav vid 

detta tillfällo att han upptagit nybygget 1738 och ffitt lHfte om 

L5 frihetsår. Sarnma var förhöl.lu11dfJt med rrn 2. Våren 'J?l.1.8 hade 

bygg11adorna brunnit, ondast an litc11 stuga hado undgått elden. 

Vid detta tillfälle hade immissiono!Jreven gått FBrlorade� 

Man får om de två nybyggena veta att de på 10 6r odlat 1,5 tunn-

land {1ker varch.Jra och att båda hu.du CHl h8,i3t, ) nöt och 7 småkrea-

tur. Sammanlagda arealen uppges vara 239 ha. 

Ar 1880 fanns i Solot 71 invånare och 1948 105, på knappt 70 år 

en 6kr1ing med 34 personer. 

Beträffande Selot no 3 är detta liktydigt mod nybygget Bjurselet 

no 1. Allt talar för att Selots bjumän synat nybygget. Nfigon full 

klarhet härom har inte kunnat vinr,as. Det finns en uppgift om att 

Bjurselet skulle ha synats 1799. 

l�uditionen uppger att fHrstc Abo h□tta Per Markusson. Äldsta

gärden var daterad 1817 liksom an 1.nda på gården. FHrsta bonings

huset (i Bjur.solot alltså) låD pL'1 11odre strandplanet mon några år

in pfi 1820-talet flyttades den upp till den plats där huvudgärden,

ägd av Sigfrid Sundqvist 1972, nu står.
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I sambond med att m;:,_in q:d_-\\Irio r:n1 brunr1 �, Lruli�Jon 1027 ... pt\t;röfFa·

das det f�rsta stora fl.iritfyndet, 11ågra inotur från ladugårds

väggen. Sedan har 150-25ll F�r0rnål av fli11ta hittats på platsen 

jämte flera tuson avslag, mod en del undantag alla av flinta. 

F�r år 1940 finns en uppgif't om den odlade arealen i byn som då 

uppgavs vara 13 ha� I byn f'anns vid samma tid ott 30-tal husdjur.. 

Lundfors 

Uteyning 1797 1 27/64 muntal, areul drygt 580 ha. 

Äldsta gårdsplatsen li.gger inne _i sl<oger1 p� s5dra si.rlan �lvan 

ungefär mitt emot Djurselot. Platsen är sedan åtskilliga Ar Hde 

och nyttjas nu som �or11n1arställs o 

Innan tillbakagången på allvar bHrjade bodde - 1948 - 84 personer 

i Lundfors. På 70 år 1·1ncle folkmängder1 mer ijn fördubblatsQ Samma 

A� alltså 1948, var dan odlade arealen Hvor 64 ha och antalet hus

djur 102. Alla gårdar har nu blivit sommarställen. 

Stensjön 

Stensjdn no 1-2 ligger på sbdra sida11 jl\tBn och no 3 på den norra. 

Utsyning skodde 1798 och okattet�let sattes till 21/64 mtl. 

Redan 1880 fanns 105 pars. i byn. 1948 hado folkmängden ökat till 

155 personer. Samma tid var antalet jordbrukare 17 (Fahlgren). 

Omkring 56 ha var odlucl murk och i byn f811ns 152 husdjur. 

Enligt traditionen var fbrsto bebyggare i Sbdra Stensjön en finne. 

En liten odling kallas alltjämt ''Finngräfta'' och där finns spår 

efter ett litet hus. 

I Södra Stensjön fanrw 1972 inte några husdjur och ondast en gt1rd 

var bobodd hela årot. 
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1\,�irö.n och f\fors 

Tvärun utsynat 1797 1/1r mtl Gi6 hu .. /\rors utsynat 181r2 13/61r mtL 

Arealen cirka 350 ha. 

Vid Tvärån ligger stt bosätt1·1J.r1yso111råde som omfattar byarna Tvärån 

och Afors. Sju gårdar hHr till Tvärun och fyra till Arors. Alla 

11 gårdarna är nu Ude och någr� av dom ny·ttjas till sommarställen. 

Ar 1940 fanns ett 30-tal husdjur i Tvärån. Nu finns sedan flora 

Ar tillbaka inga husdjur. 

Det finns en oklar tradition ur;1 den f"ö.1:uta bosättningen i omrf1det. 

Den slutade med en tragerli � D1<in�J:::;111arkarna hade anlagt en såg i 

TvärAn och hade p§ platsen upµ1'0rt bl.a. en liten stuga eller 

koja som användes till sågko,ja. \/icl ett i;illfälle var Drängsmar-

karna i trakten f6r att s5ka (!f'l0r sina hästar som gick fritt i 

skogen viss tid under sommaren� När de kom till sågkojan befanns 

det att där bott en familj mon Hlla var döda om av sjukdom eller 

svält visste man inte. Ost Fi.r1nt] unlodning ftirmoda att f�miljens 

vistelse på platsen inte varat s5 ].ång tid. 

Man talar vidare om en perso11 kallacl Karl-Adamsa, som man ·tror 

var den förste fast bosatte nybyggare�. 

En av gårdarna i byn brann 1924 allor 1925 •. En ny gård uppFcirdos 

jämte n�diga uthus. I denr1a g�rd t1ar ingen bott och några kreatur 

har aldrig funnits i ladugurden. Gården är numera alldeles fall-

färdig. 

Afors. på andra sidan ån hade 1940 15 ha odlad mark och omkring. 

1950 bodde där 10 personer. 
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Backa 

Backa no 1 11/64 mtl, utsynat 1815, aroal nAgot Uvar 500 ha. 

Folkmängd 1880 22 personer, 1950 )2 personer. Vid laga skiftet 

1911 var dan odlade jorden omkri11g 20 has I Norra och Södra Backa 

fanns sex gårdar. I _Scidra Backa låg tre av dessa gårdar som alla

är borta. Traditionen uppger att utsynare av nybygget var Olof 

Persson-Lindgren. En ättling till danna bor fortfarande kvar i 

dan sna av do två gårdRrna i Norra Racka som nu är bebodda� 

Första babyggare i Södra Backa var en mAg till 01-Persa-Lindgran. 

Avflyttningen från byn började redan under förra kriget. 

Fällforsliden. 

Nybygget synades 1816. 3/16 mtl, areal nära 700 ha. 

TvA gårdar har funnits pA platsen, bAda numera rivna. 1800 boddo 

där 10 personer, 1948 ondast B. Den odlade jorden omfattade 6 ha 

och 19 husdjur fanns i byn. 

Storvik 

Storvik no 1, 3/16 mtl, anlagt 181'J, areal cirka 550 ha. År 191f0 

fanns där 50 husdjur. Fbrsta gården lär ha legat bster om vägen 

uppe p5 backen där nu nedfarten gAr. Storvik är en typisk släktby 

och sex jordbruk drivs 1972. 

Deqerlidon 

Degorlidon anlades 1820. Skattetalet sattes till 5/32 mtl och 

arealen till cirka 460 ha. 

Tre av byns sex gårdar är bebodda året om medan do bvriga ijr som

marhus. 
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Vid laga skifte 1901 var den odlade arealen 15 ha. Ar 1940 hade 

den ökat till 20 ha och födde cirka 30 husdjur. Invånarantalet 

vid samma tid uppgick till 29 personer. 

Lundbäck 

Luridbäck· har anläggningsåret 1840 och skattetalet är 1/8 mtl. 

Arealen är 382 ha. 

Kulmen nåddes i denna by liksom i de flesta andra i ådalen omkrir1g. 

1950. Då var folkmängden 42 personer och antalet husdjur 36. 1972 

fanns det 6 kor i byn. 

Skogfors' 

Skogfors utsynadis 1835 och skattetalet är 15/64 mtl. Arealen upp

ges till 534 ha. 

1880 bodde 30 personer i byn och 1950 hade folkmängden gått ned 

till 18. År 1972 är två gårdar bebodda. Vid älven ligger tre som

marstugor. Omkring 1940 var arealen odlad mark 13 ha och 19 hus

djur fanns i byn. 

Landfors 

Landfors no 1 om 3/64 mtl. anlades 1841 i skogen söder om Byske 

älv ungefär mitt mot Bjurselet. Tre,·gårdar har funnits på nybygget. 

Samtliga är öde 1972. Nedgången hade börjat före 1950. De 19 in

vånarna före sekelskiftet hade för 20 år sedan blivit 16 och ned

gången fortsatte genom avflyttning. 
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Selsmoran 

Selsmoran synades 1842. Skattetalet är 1/8 mtl. och arealen 390 ha. 

Folkmängden ökade sakta fram till 1950 då där bodde 21 personer. 

Nu finns där tre grannar och åtta sommarstugor och man planerar 

ett avsevärt markområde till sommarstugubebyggelse. 

Forsheden 

Forsheden synades som nybygge 1845 och åsattes ett skattetal av 

11/64 mtl. Arealen blev 737 ha. Omkring 1950 bodde på det ursprung

liga nybygget 112 personer. 

Forsheden har väl aldrig varit bekant som en av ådalens största 

byar. Förklaringen är att byn är en del av Fällfors by, i stort 

·sett den bebyggelse som ligger norr om Siksjövägen.

Hälleström 

Hälleström utsynades 1845 och skattetalet är 3/16 mtl. Arealen 

sattes vid avvittringen till drygt 557 ha. 

Det har en gång funnits 8 gårdar i Hälleström och närmare 20 per

soner. Ar 1972 finns där två bebodda gårdar samt åtta sommarhus. 

Den odlade arealen var 1950 omkring 5 ha. 

Vacker heden 

Vackerheden anlades 1862 i samband med avvittringen. Skattetalet 

är 99/64 mtl. 

Utvecklingen gick sakta de första 20 åren. 1880 bodde där endast 

tre personer. De följande 50 åren gick det snabbare med en ökning 

från tre till fjorton personer. 
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Aselet 

Dm man bortser från en tidig, delvis högst sporadisk bebyggelse 

i Granbergsträsk och Hornsträskornrådet-• Pärlströmsområdet där 

vissa rätt oklara uppgifter om anläggningstid under en tidig. 

del av 1700talet - eller t.o.m. tidigare - förekommer, är Aselet 

äldsta utsynade nybygge i Järns socken. Aselet anlades 1767. 

Skattetalet sattes slutligen till 46/64 mtl. Arealen är något 

över 1.700 ha, en väldi� yta för ett nybygge. Redan före sekel

skiftet ägde bolag 899/5452 mtl. av nybyggets mark. 

Det finns 1972 ett par ödegårdar i byn men i stället sju sommar

stugor. 

Stryckfors 

Stryckfors om 7/32 mtl. anlades 1796. Arealen bestämdes till 

1.345 ha alltså ytterligare ett av dessa nybyggen med en mycket 

stor ägovidd. 

Nu bor endast en familj i Stryckfors och det torde endast vara 

en tidsfråga när platsen blir öde. 

Blankselet 

Blankselet eller Blanktjärnselet, 1/8 mtl. anlades 1808 och till

lades 957 ha. 

Enligt traditionen slog sig föiste nybyggaren ned söder om älven. 

Dm detta var en bosättning före·utsyningen vet man inte. Redan 

före sekelskiftet var nybygget sålt till ett skogsbolag. Där finns 

fortfarande en gård och framtiden är, på sikt, oviss när nuvaran

de innehavaren lämnar platsen. 
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Ribbfors 

Ribbfors no 1 anlades 1799. Skattetalat är 5/32 mtl. och arealen 

660 ha. Byn är egentligen en dol av AaGlet. 

Hobergsliden 

Hobergsliden no 1 om 1/8 mtl. utsynades 1000 och fick en areal 

om 713 ha. 

Traditionen uppger att utsynare var soldaten Anders Gustaf Slumpare 

troligen från Finnträsk. 

Slumpare blev redan under sin livstid en legendaiisk figur. Hans 

mellanhavanden med grannar, lappar och myndigheter var många och 

inte alltid så smickrande för honom. Han lär minst ett par gånger 

ha blivit fälld för renstöld och dömd till spöstraff. Vid ett till

fälle lär han efter avbasningen ha 9agt till exekutorn att "du slog 

uselt'' . Nästa gång lär det ha blivit hårdare tag. Straffat bekom 

honom inte särs�ilt hårt. Han lär ha begett sig hem, bärande en 

säck mjöl på sin sargade rygg. 

Vid ett annat tillfälle lär han av en granne ha blivit beskylld. 

för att ha stulit· en höhässja. Slumpare ansågs vara jättestark 

varför den bestulne inte vågade angripa honom förrän· han låg på 

sitt yttersta i en bastu i Katrineberg. Då passade den bestulne på 

att klå honom. Enligt en annan version skulle bråket ha utspelats 

vid Kaxbäcken och gälla fördelningen av slåtterängar. 

Vid ett tillfälle skulle länsmannen delgiva en lapp en stämning 

för någon påstådd förseelse. Lapparna låg i kåtor i trakten av 

Hobsrgsliden. Länsmannen fick med sig Slumpare som livvakt. 

När man kom fram till den kåta där den efter�ökte lappen befann 

sig kom denne ut med ett björnspjut i högsta hugg. Slumpare av� 

väpnade lappen, satte spjutskaftet mellan hans ben och slängde 

- l
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in honom i kåtan. Nu kom flera lappar tillstädes och lyckades 

lugna ned antagonisterna så att länsmannen kunde fullgöra sitt 

uppdrag. 

Efter Slumpares flyttning kom en efterträdare men stannade inte 

länge utan flyttade till Selet och med honom följde Slumpares 

änka och en syster till henne. Sedan kom P�tter August Boman till 

nybygget och avkomlingar efter honom bor där Fortfarande. Se 

också under Myrheden. 

När Slumpare flyttade första gången, från Hobergsliden till Myr

heden, övertogs Hobergsliden av Slump�res son Johan Andersson. 

Det var dennes son, Petter August som sedan övertog nybygget och 

Slumpares avkomlingar bor fortfarande där. 

I Hobergsliden bor nu två grannar och en tredje bor där sommar

tid. Det synes som om byn skulle överleva under överskådlig tid. 

Ulriksberg 

( 

Ulriksberg, 9/64 mtl. synades 1827 och fick en areal av 474 ha. 

Byn är en av de minsta i ådalen. 

Hällfors 

Hällfors no 1, 1/4 mtl� blev utsy��t som nybygge 1784 uppenbarli

gen av en Markus Persson som efterträ�des av sonen Jan Marcusson; 

En traditionsuppgift gör gällande att före Markus Persson bodde 

"en fiskarlapp" på platsen. 

Ar 1880 r�dovisas 32 personer och 1948 22. Omkring 1940 var den 

odlade arealen 8 ha och 15 husdjur fanns i byn. 

Första boplatsen låg nere vid älven på lägsta strandplanet som 

numera döpts till "Grytan" av sommargästerna. När byn var som störst 
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fanns där sex gårdar. Samtliga :;om finns kvar är sorn111arl1uc. Pli 

första gårdsplatsen finns endast bagarstugan kvar. Det uppges 

att när Siksjövägen byggdes flyttade de som bodde därnere vid älven 

upp till den nya vägen. 

I "_Grytan" finns nu 8 sommarstugElr. 

Kaxliden. 

Kaxliden har utsyningsåret 1845 och åsattes ett skattetal av 9/64 

mtl. Arealen uppges till omkring 572 ha. 

Av byns åtta gårdar bebos 1972 3 året runt. De övriga är sommar

hus. Tre av gårdarna ligger uppe i backen norr om Siksjövägen 

där bebyggelsen började. 

Det syns sannolikt att första bebyggare var Olof Mattsson-Boman 

f�dd 1825 och han är innehavare av nybygget på 1860-talet. 

Familjen bestod då av 7 �edlemmar. 

Snipp 
2 

Snapp 
I 

Snorum, Hej, Basalorum. 

Dessa fem riksbekanta nybyggen i Jörns socken anlades alla 1836. 

Av de fem är numera endast Snapp och Hej bebodda. Snipp är störst 

till ytvidden med 570 ha och Snorum minst med 238 ha. Hej har en 

areal av 381 ha och Snapp 486 ha.
0

• 

Om Basalorum har länge alla uppgifter saknats. Spår efter nybyggets 

byggnader har man känt till några kilometer norr om Hej nära Norr

bottensgränsen. Lantbrukaren Ivar Boman i Hej har emellertif på

träffat uppgifter om de personer som bott på platsen i cirka 25 år. 

En Lars Olof Larsson med hustru och två barn emigrerade under 1860-

talet till Norge. Om ytterligare �n dotter till Larsson saknas 

alla uppgifter utom Födelseåret. 

Det är tidigare sagt att Hej och Snapp fortfarande är bebodda. 



Snipp blev öde i mitten på 1950-talet medan Snorum övergav8 tidigare. 

Det är den besynnerliga namnramsan som gjort nybyggena riksbekanta. 

Traditionen beskyller v. kommissionslantmätaren Ludv. Zetreus för 

att vara upphovsman. Han är känd för andra fantasinamn på nybyggen. 

(Ex. Fått ·och Slut i Skellefteå sn). Är detta riktigt skulle han 

ha namnsatt nybyggena· 25 år efter utsyningen. Helt omöjligt är det 

inte och det skulle dä ha skett i samband med skattläagning. 

25 frihetsår är ingen orimlighet. 

Namnramsan har spårats till Danmark där den bl.a. FörekommiL i ett 

sångspel eller teaterstycke av något slag. Det har också funnits 

ett kortspel, Korante Margrete, där orden beteckna olika bud. 

Ordet Korante är inte helt främmande i dialekten, exempelvis j_ 

ramsan: Ante korante, kör kalven i bås •••• etc. 

Att Zetreus känt till kortspelet är inte orimligt. 

När Snipp ödelades omkring 1954 fanns där en mangårdsbyggnad en 

bagarstuga, två stora ladugårdar ett stall samt lador. 

Traditionen om den förste nybyggaren är ganska klar. Han hette 

Nils Petter Bäcklund och var son till en trädgårdsmästare i Skel

lefteå. Han lär ha varit gift med en kvinna från Gagsmark. 

Snapp. 

Snapp har samma anläggnin§sår som Snipp, alltså 1836. Hemmanet 

omfattar 3/64 mtl. och har en areal av omkring 486 ha. 

Traditionen hävdar att upprinnelsen till Snapp var det förhållandet 

att man brukade bränna tjärdalar på platsen. Vem som först synade· 

nybygget vet man inte men en av de första ägarna var en man vid 

namn Pettersson av okänt ursprung. Denne Pettersson sålde stället 

till födorådstagaren Karl Olof Dlofsson för 300:- kr och en kanna 

brännvin. Då fanns där så mycket öppen jord att man "kunde slå en 

famn hö och sätta ett skäl potatis". 



26. 

Avkomlingar till denrw Dlofsson i rakt 11edstigando led innehar nu 

stället. Där driver Didrik Karlsson jordbruk och en större mink

farm. Här är också nybyggets första stuga bevnrad i tämligen orört 

skick. Det är en av de mycket få dy.lika som ännu finns kvar. Bygg

naden består av en fyrknytt stuga som aldrig haft innertak. Från 

början saknades också golv. Ännu (1972) lever en äldre man som i 

sin barndom bocJdo med röräldrarna i denna utu�Ja. UncJor tiden bygg

des ett större sexknutat hus som för några Ar sndan revs och av

löstes av modernare bostäder. 

Den lilla stugans plan är 4,5 x 4,5 m och höj�en 2,5 m. Stugan 

har i senare tid använts som bagarstuga. 

Snorum 

Även Snorum anlades 1836 och åsattes ett skattetal av 1/16 mtl. 

Arealen var 438 ha. 

Nybygget blev öde 1942 endast några få år inn�n en bra skogsbil

väg drogs fram bara ett 100-tal meter från gården. Dessförinnan 

var nybygget helt isolerat. Det är åtskilliga kilomet�r till Näs

berg, 7-8 km till Träskhalm och ungefär ·1ika långt till vägen 

Järn - Myrheden. 

Av nybygget återstår nu grunderna till att _par hus och en ladu

gård samt en liten odling. 

Hej 

Hej no 1, 3/32 mtl. anlades 1836 och fick drygt 380 ha mark. Ar

1940 redovisas en odlad areal av drygt 19 ha och 24 husdjur. 

Ut$ynare syns ha varit Jonas Löfmark eller möjligen hans far då 

Löfmark var född 1819 och således i yngsta laget. På 18�0-talet 

fanns emellertid endast Löfmark och hans familj, 9 personer, på 

platsen. 
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11 Gamla Hej" som man kan f� höra att uldsta gå_rdsplatsen k�tl I ns, 

ligger ett stycke uppe i backen norr om landsvägen. Senare har 

den bebyggelse som nu finns placerats vid landsvägen. På gamla 

boplatsen finns numera ondast en bagarstuga och en slagtröskloge 

kvar. 

En stark uttunning av ·befolkningen har skett de senare åren. 

Sommaren 1972 flyttade två ·familjer. Av ursprungligen 8 g&rdnr 

är numera endast fyra bebodda och i två av gårdarna finns kor. 

Dylika kreatur är numera tämligen sällsynta i Bysko älvdal. 

Ungdomen flyr, sammanfattar lantbrukare Ivar Boman situationen. 

Förut levde man drägligt på skogsarbeto, flottning och jordbruk. 

Skogsarbetet har övert�gits av maskiner, flottningen av bilarna 

som sköter transporterna och på enbart jordbruk kan man inte över

leva. De tomma gårdarna nyttjas som fritidshus och har man inte 

en gård så bygger man en sommarstuga vid älven. 

Basalorum 

Någon kilometer norr om Hej och inte långt öster om vägen till 

Kåtaselsbodarna och nära Norrbottensgränsen kan man hitta några 

grundstenar efter hus och ett stort odlingsröse bland de stora 

tallar som växer där. Det är allt vad som i dag återstår av ny

bygget Basalorum. 

I Hej har man alltid känt till nybyggets belägenhet men i övrigt· 

har alla omständigheter kring detsamma länge varit fördolda. 

Lantbrukaren Ivar Boman i Hej har emellertid som tidigare sagts 

fått fram några uppgifter som uppenbarligen är allt vad som i 

dag kan spåras då anläggaren med hela sin familj emigrerade tilL 

Norge. 

I början av 1860-talet bodde familjen kvar där. Det var nybygga-
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ren Lars Olof l.c1rs�10r1 rödd 1811 mod hustru och tre barn. f\v allt 

att döma var Larssor1 anläggare av 11ybyggot, en satsning som mer 

än på de flesta höll visar hur oförvägna dessa pionjärer var. 

Till följd av ofullständiga uppgifter är det väl inte alldeles 

klart att hustrun och yngsta �ottern följde med vid flyttningen. 

De har emellertid lämhat nybygget. 

Nybygget är av allt alt döma aldri□ skattlagt. Troligen är utt 

Larsson fann situationen ohållbar och övergav sin utsyning när 

frihets.'.l.ren upphönle. 

Katrineberf] 

Katrineberg brukar i handlingarna anges som torp med anläggnings

året 1869. Arealen uppges till cirka 416 ha. 

Tre gårdar har funnits i Katrineberg. Nu är bara en bebodd. De 

övriga är öde eller sommarhus. 

Såväl i r:.lfobergsliden som i Katrineberg uppges det att soldaten 

Anders Gustaf S.lumpare hade ägt Katrineberg som han omsider sålde 

och flyttade in i en bastu där han sedan dog. I Katrineberg sägs 

också att sedan Slump�re dött överlät hustrun stället till en per

son vid namn Eriksson för födoråd. 

En väl dokumenterad tradition om Katrineberg och Slumpares be

fattning med kronotorpet, har återberättats av Olga Westin (lever 

ännu 1973) och bosatt i 'Katrinoberg sedan 1913. Det huvudsakliQa 

innehillet i-hennes berättelse återges härnedan. 

Från Hobergsliden synes Slumpare ha slagit sig ned i Myrheden en 

kortare tid. Stället var frostlänt och Slumpare fick immissions

brev på Katrineberg 1869. Stället namngavs efter hans hu�tru 

Katarina. 

__ _:,a,;;=----=a:=----------
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På sitt nya nybygge uppf6rdo Slumpare mangårdsbyggnad, ladugård 

och bastu för torkning av korn. 

Johannes Boman i Hej har uppgett att han var 5 år när Slumpare 

dog vilket bör ha inträffat 1872. 

Ett år tidigare hade han blivit utsatt för misshandel av en granne 

i Myrheden, Mosesson.· Vid bäcken öster om Karsträsket hade de två 

antagonisterna träffats. Mosesso� hade med ett tillhygge slagit 

ned Slumpare som bar en höbörda och således inte kunnat Försvara 

sig. Mosesson hade d�refter trampat Slumpare på bröstet vilket 

anses ha bidragit till Slumpar�s död en tid senare. 

Den sannolika orsaken till bråket synes ha varit att Mosesson 

varit missnöjd med fördelningen av slåtterängar när Katrineberg 

synades. 

M�ngårdsbyggnaden på nybygget hade brunnit ned och Slumpare 

bodde vid sin död i bastun. Hustrun .hade svårt för att klara sig 

ensam efter mannens död. Hon hade därför frågat Kaisa Myrenius i 

Ulriksberg om hon kände till någon som kunde vara villig att över

taga Katrineberg mot födoråd. De båda kvinnorna begav sig till en 

by i närheten av Piteå där en person vid namn Nils Bergman till

frågades. Efter en tids funderande flyttade Nils Bergman, troligen 

våren 1873, till Katrineberg. Ar 1870 hade nybyggaren Olof Svensk

man fått immission på Myrheden. 

Bergman uppförde en ny mangårdsbyggnad i Katrineberg, ott hus som 

fortfarande står kvar. Bergmans hustru trivdes inte i Katrineberg. 

Efter några år bytte.han till sig ett hemman i Aspliden av ett. 

skogsbolag. Vid flyttningen medföljde även Slumpares änka och fär

den skedde med båt nedför Byske älv. Olof Svenskmans äldste son 

var båtkarl. 

En kortare tid har Katrineberg arrenderats av en Gustaf Eriksson 

sannolikt från Skägger i Norrbotten. Denne Eriksson var gift med 

en dotter till Svenskman i Myrheden. 



År 1881 kom Zakarias Lundmark fri\11 [rsmark till platscm som 

arrendator. Under de 31 åT han verkade där utPörde han ett om

fattande odlingsarbete. Den av Bergman uppförda ladugården komp

letterade han med en stallbyggnad och 1885 uppfördes en bagar

stuga. 

När kreatursbeståndet var som störst omfattade det 1 häst, 4 kor 

och några Får. Korn odlades i tillräcklig omfattning för det egna 

behovet. 

År 1912 avstyckades från 3/32 mtl l(atrineberg no 1 hemmanslotten 

7/640 mtl litt. B. och såldes av Ytlerstfors Trävaruab. till 

Carl-Oskar Westin från Ulriksberg. 

I maj månad 1912 flyttade änkan Maria Lovisa Westin med fyra söner 

och en dotter till Katrineberg. Carl-Oskar Westin var hennes äldste 

hemmavarande son. 

Zakarias Lundmark och hans hustru Johanna bodde kvar på gården 

som födorådstagare till sin död 1913 och 1920. 

Den huvudsakliga sysselsättningen var till 1920 kolning men jord

bruket utvidgades även genom odling av_myrmark. År 1913 uppfördes 

loge. Virket sågades vid den såg som fanns vid Kaxfallet. År 1915 

byggdes en ny ladugård och nytt stall. Kreatursbeståndet var 1915 

vid Carl-Oskar Westins död 1 häst, 4 kor, 2 kalvar och 2 får. 

Fram till 1926 odlades korn för Bget behov men den huvudsakliga 

sysselsättningen var skogs- och flottningsarbete, i mindre om

fattning också vägarbete och gruslastning i S.J:s grustag. 

I början av 1930-tal�t var byns innevånareantal 14 personer för

delade på tre hushåll. Kreatursbeståndet hade ökat till 1 häst 

och 6 kor. Alltjämt var skogs- och flottningsarbete den huvud

sakliga sysselsättningen. Nödhjälpsarbete i Form av upprensning 

av flottleder eller byggande av stenkistor i älven förekom också. 
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År 1943 uppförde Jonas Westi11 nytt bostadshus och ladugård. 

· Innevånarna var i början av 1940-talet fördelade på tre hushåll

och kreaturen hade ökat till 8 kor och 10 får. Kornodling före

kom under tre år under kriget.

Ar 1947 började mjölk levereras till mejeriet. Samma år upphörde

fåraveln och slåttern av myrängar •

. Efter 1947 har innevånarantalet minskat till 3 rersoner. 1967

försvann samtliga kreatur. Grödan såldes på rot några år men 1966

lades allt jordbruk ned.

Anledningen till utflyttningen .karaktäriseras kort och gott så

att tillgång till arbete saknats.

Olga Westi� har också kunnat komplettera uppgifterna om Slumpare.

Han var född 1796. Hon har vidare berättat om en olycka som drab

bade Slumpares dotter. Kvinnan var på hemväg från kv�rnen i Blank

selet och gick in i Katrineberg för.att vila. Slumpare ville att

hon skulle stanna kvar men hon fortsatte då hon hade små barn

hemma. På Kaxträsket gick hon ned sig i en vak men lyckades komma

upp och fortsatte men f�ös ihjäl på en myrholme väster om Kars

träsket.

Det är ett par omständigheter som man kan utläsa ur dessa anteck

ningar. Många av dessa nybyggare var oroliga andar som ofta flyt

tade från plats_ till plats. Till dessa hörde även Slumpare. Det

var kanske inte alltid som dessa flyttningar skedde frivilligt.

Nybyggaren kunde ha satt sig i skuld och fordringsägaren övertog

nybygget. Frostlänta marker tvingade dem ibland att bryta upp

för att nu nämna ett par exempel.

Man lägger också ofta märke till vilken roll släktskapsförbindel

ser spelade. Ibland får man det intrycket att inom ganska stora

områden kunde alla invånarna på längre eller kortare håll vara

släkt med varandra.
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Myrheden 

Myrheden är ännu en plats i denna - i egentlig mening - glesbygd 

och är riksbekant som ett av landets pålitliga köldhål. Utsyningen 

skedde 1842 och nybygget åsattes ett skattetal av 1/8 mtl och are

alen blev cirka 650 ha. 

Första gårdsplanen ligger några hundra meter söder om järnvägs

stationen och östo1 om stambanan. Av äldsta gården finns endast 

grunden kvar och spår efter en trädgårdsanläggning. I början av 

1900-talet uppfördos 8lt stort bostadshus intill gamla gårdsplatsen, 

Det var ett skogsbolag - Yttersfors-Munksund? - som byggde och 

huset var bostad åt en av deras anställda. Gården är nu i sista 

stadiet av förfall. 

Myrhedens verkliga storhetstid inleddes när stambanan närmade sig 

söderifrån åren omkring sekelskiftet. Ett "gästgiveri." ordnades 

av Anton Karlsson och vid många tillfällen levdes livets glada 

dagar under fritidspassen. 

Men banbygget drog norrut och de stimmande rallarna försvann. 

Nyrheden blev en ödemarksstation bland många andra men en bety

delsefull kontaktpunkl med omvärlden inte minst ifråga om avsätt

ning av skogs- och lappmarksprodukter. Platsen var en betydelse

full "korsväg" vid lapparnas flyttning. 

En tradition i Myrheden vill göra gällande att förste åbo skulle 

vara en Olof Svenskman. Uppgiften är troligen felaktig. I mars 

1870 skriver handlanden m.m. C.E. Conradsson i Kåge till länssty

relsen och förklarar att han på grund av åldor och av ekonomiska 

skäl ''är urståndsatt att förestå värdskapet för nybyggena Småträsk, 

Myrheden och Fällboliden'' och avstår åborätton till sin äldste• 

son sjökaptenen Axel Vilhelm Conradsson. 
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I juli samma år meddelar emellertid länssty�elssn Olof Svenskm�n 

införsel i kronobygget 1/8 mtl no 1 Myrheden. Det bör erinras om 

att första utsyningen hade skett 1842. Det förefaller inte sanno

likt att den kunnat bestå utan några försvarsarbeten i 28 år. 

Se även under Hobergsliden. 

Strinne 

Strlnne anlades 1839 och skattetalet blov 1/0 mtl. Arealen blev 

drygt 630 ha. 

Första gårdsplatsen låg ett lifet stycke väster om den bebyggelse 

som senare uppstod. Det är en medlem av klockmakar�familjen Lång

ström (Hans Långström)?, som uppges ha an.lagt nybygget. Där har 

väl egentligen aldrig funnits mer än en gård. De odlingibara mar

k�rna i närheten av gårdsplatsen är inte stora. De hus som nu 

finns där - bl.a. en nyligen uppförd helt modern gård - användes 

endast sommartid. 

Fäll fors 

I inledningen har.i korthet omtalats vad man vet om Fällfors för

sta bebyggelse. Fällfors 1-4 har åsatts ett skattetal av 1 mantal 

5/32. Arealen är cirka 809 ha utom impediment. 

Folkmängden var 1880 120 personer oc� 1948 278 personer. Akerarea

len var 1949 dryg� 117 ha och i byn fanns _187 husdjur. 

Redan före sekelskiftet väcktes fråga om ett kapell- eller kyrko

bygge på lämplig plats i övre delen av Byske församling. Ett 10-

tal år följde med många stämmor och överklaganden och strider om 

kyrkans placering. Äntligen fattade Kungl. Maj:t beslut i sept. 

1911 om att en särskild församling skulle, som annex till Byske, 

bildas den 1 jan. 1913. I sept samma år kunde ny kyrka invigas. 
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Fällfors äldsta historia fö.' - utijvu1· det som inloclrd.ngsvis an

förts - tämligen dunkel. Lä11srn.:1nnon och birkarlurr Olof Andersson 

som brukar anges som den f'örsb• scm varit bosatt 11?1 platsen skym

�ar inte på det sättet i urkunderna förrän omkring 1600. Det kan 

möjligen bero på att hans egentliga hemort var Tårna där han hade 

gård och hemman och även fiske. Han kan ha haft detsamma i Fäll

fors rnen inte bott där heJ u å1·u t. 

Tiondelängden för 1565 upptar - som tidigare nämnts - Olof Eroson 

som bonde i Fällfors. Hans uri:;prung ör okänt. i\r 1'.i'/1 har denne 

Ersson 7 kor och 2 hästar samt 15 får och gettur. lian måste då ha 

varit bonde där och väl etablnrad. 

Några år senare upptar tiondelängden en Lars Ersson. Man kan bara 

gissa att det är en broder. Någon Dlofsson som således kunnat 

vara son tilf den förstnämnde finns inte. Det finns tillräckligt 

underlag för att det är Lars [rsson� avkomlingar som under förra 

hälften av 1600-talet bor i byn som 1623 har fyra åbor vilka alla 

heter Larsson. Även vid mitten av 1700-talet håller sig antalet åbor 

till fyra. 

En antec.kning i 1695 års roteri11gsläng? _ upptar som åbor Hans Hansson,·

hustru Sara, soldaten Abraham Persson och Per Moseson. Beskriv

ningen av byn är anmärkningsvärd. Det säjs att byn har "frostaktig 

jord, medelmåttlig äng, god skog och gott mulbete men endast ett 

litet träskfiske". Laxfisket omtalas 'inte. Något annat "träsk" än 

låglandet vid älven uppströms forsen finns inte i närheten. 

Ar 1702 heter det om Fällfors: Frostaktig åker, lika stor skada 

av vattnet som stiger över åkrarno_vid vårfloden då sand följer 

upp med vattnet. En tunna (korn) ger 2,5 högst 3 tunnor. Ängarna 

ära elaka och svårbrukade. God skog. 
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Om Fällfors kan i övrigt antecknas att 1695 fanns där 23 kor, 

34 småkräk och 5 hästar. Drygt 50 år senare, 1749, fanns 74 kor, 

59 småkräk men endast 4 hästar. 

Fällforsliden 

Fällfrirsliden no 1 3/16 mtl anlades 1816 och fick en areal av 

687 ha. 

Byn har bestått av två gärdar och hade en folkmängd 1880 av 10 

personer. Ar 1948 fanns där 8 invånare. Vid laga skifte 1901 var 

åkerarealen 6,77 ha och 1940 u�gefär densamma. På 30 år hado ingen 

nyodling skett. Sistnämnda är fanns 19 husdjur på de två gårdarna. 

Byggnaderna är nu bortrivna och platsen helt öde. 

Crönbo 

Grönbo började bebyggas som kronotorp omkring 1915. Den förste som 

slog sig ned där var Arvid Akerström. Första gården är f.ö. redan 

bortriven. Fast bosättning finns dock ännu på området, bl.a. har 

Domänverket tre bostadshus där varav två är bebodda. 

På platsen har funnits ett snickeri och-söder om Byskeälven - en 

tvärväg med bro över älven går ned mot Stavaträsk - ligger en 

plantskola för Domänverkets behov. 

Kåtaselet och Hemberg 

Att Byskeälvens dalgång sedan urminnes tid varit renbetesland 

och att lapparna vid sina flyttningar till vinterbeteslanden vid 

älvens nedre lopp dragit fram i dessa trakter, har ju alltid varit 

känt. Detta förhållande råder ju än i dag. Att vissa platser i . 

större utsträckning än andra Favoris�ras som uppehållsplatser är, 
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av naturliga skäl uppenbart. Några dylika platser av mer framtr8-

dande slag har genom utgrävningar lokaliserats. Åtskilliga åter

står det säkert att upptäcka. Flera av dessa platser skulle, vad 

tiden led, bli svenska nybyggen, exempelvis Kåtaselet och Asclet m.fl. 

tnligt flera källor, citerade av bl.a. prcifessor Erik Bylund (Ko

loniseringen av Pite lappmark t.o.m. 1867, Uppsala 1956) var same

bröderna Per och Lars Larsson skattelappar i området där Kåta-

selet ligger. Området omfattade även Lappträsklandet och kallades 

som lappskatteland Kutaselslandet. Omkring 1695 delades omr2idet 

1nellan bröderna till två lappskatteland, Kåtaselslandet och Lapp

träsklandet. 

Det är självfallet inte alltid så lätt att utpeka en viss plats 

där en nomadlapp haft sin uppehållsplats. Detta är också fallet 

i Kåtaselet där det i niarkerna vi1nlar av större och mindre sam-

lingar av härdar-kåtaplatser. Men det ligger snubblande nära att 

våga en gissning att Larssönernas boplats legat �ära älvsstranden 

6. III på Kåtaselet 2 ägare 1973 Manfred Lindgren. Det är en mycket

naturlig plats för en lapsk uppehållsplats och där finns den anda 

större samlingen härdar ungefär mitt nedanför den nuvarande byn. 

Kåtaselet övertogs av Lars Larssons son som också hette Lars, född 

1701. Makarna synes ha haft åtminstone två söner, Mats och Lars. 

Den sistnämnde gifte sig med Kerstin Månsdotter f. 1765 och de 

hade en dotter, Gunnil, f. 1796_. 

Redan innan den första nybyggesutsyningen ägde rum, hade tvekan 

uppstått huruvida Kåtaselet låg inom lappmarken eller öster om 

lappmarksgränsen. Dessa tvivelsmål trodde man bero på att gränsen 

var dåligt markerad - vilket inte alls var fallet som det senare 

skulle visa sig. 

I mitten av 1780-talet ansökte Anders Johansson f. 1749 ( enl. 

Hj. EdstrHm, Glommersträsk från Bysketrakten) om rätt till nybygges-

. I 
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anHig911ing i Kåtc:welGt. /\r 1786 beviljades hans ansökan. Johanssons 

hustru var från Glommersträsk. 

Nu följer en period där besittarna växlar och en mängd mer eller 

mindre transaktioner sker som gör det rätt svårt att Få en klar 

.bild av utvecklingen. En ny insyning skedde 1802 av ett område 

omedelbart norr om Kåtaselets marker (uppe på backen norr om nuva

rande landsvägen mitt för gårdarna i Kåtaselet) under namn av Hem

berg. Troligen var insynaren en Anders Andersson, möjligen tillsam

mans med en bror, Lars. Ett par dece11!1ior in på .1800-talet flyttar 

Anders bort medan brodern stannar kvar. Ar 1816 hade K.B. förordnat 

om skattläggning av Kåtaselet och Hemberg. Inte förrän i slutet av 

år 1819 inställde sig kommis�ionslantmätaren Håkansson från Kåddis 

i Umeå för att verkställa skattläggningen. Dröjsmålet torde bl.a. 

berott på den osäkerhet som rådde huruvida nybyggena låg "på nedre 

landet" d.v:s. öster om lappmarksgränsen. 

Vid detta tillfälle klarlägges ägareförhållandena. Nu har också 

den kände länsmannen Anders Myrenius kommit in i bilden. Största 

anledningen härtill torde vara att söka i det förhållandet att han 

var gift med en soridotter till förste nybyggaren i Kåtaselet 

Anders Johansson. 

Av skattläggningsprotokollet framgår bl.a. följande: 

Förrättningen började med att man skulle lösa frågan om huruvida 

området låg väster eller öster om lappmarksgränsen. Man·lyckas 

därvid. hitta övervuxna gränsmärken på flera ställen och utan tvekan 

fastslå att området .låg i "nedre landet" alltså öster om lappmarks

gränsen. Nybyggesinnehavarna befanns vara kronolänsmannen Anders 

Myrenius i Kåtase.l et no 2 samt Anders och Lars Andersson å no 1 

vilka senare var till hälften vardera ägare till Hembergets Nybygge. 

Länsman Myrenius företedde, för att styrka sin rätt, imrnissions

utslag av den 11 mars 1807 omfattan_de hälften av Kåtaselet no 2. 

. I 
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Anders och Lars Andersson företedd□ immj_ss.ionsbrev till ·andra 

hälften av Kåtaselet eller no 1, dat8rat i mars 1813. Samma dag 

hade Anderssönerna erhållit imm.issionsbrcv å krononybygget Hemberg. 

Det framgick vj_dare av företedda handlingar att Kåtaselets immi

ssionsbrev var daterat 10 aug. 1786 och fick 30 frihetsår varför 

skattläggning borde ha skett 1816. Efter en ägosyn 1815 hade K.B. 

år 1816 frikallat nybygget från "flågo11 1·r:intas utDörande till dcr,s 

man kunde klarlägga om nybygget låg o\/anför eller nedanför lapp

marksgränsen. Vidare skulle undersökas om för Kåtaselets räkning 

kunde uppspåras någon ytterlig?re odlingsmark för ett nytt åker

ställe. Dessutom konstaterades att Hemberg anlagts 14 juli 1802 

och fått 20 frihetsår. 

Det framgår också av handlingarna att t\/ist uppstått mellan Anders 

Jphansson.då han sökt nybyggesijnläggningen och en Sven Svenssorr, 

· båda åbor å Kåtaselets nybygge. Denne Svensson redovisas inte i

skattläggningsinstrumentet som ägare till någon mark. Hans besitt

ning övertogs emellertid så småningom av sonen som också hette

Sven Svensson. Han torde ha sålt till Gustaf 0lofsson-Bodin ett

drygt decennium in på 1800-talet och f�miljen Svensson flyttar

till Långsele.

För att få en lösning på tvisten mellan Johansson och Svensson

träffades en överenskommelse. Svensson hade "bestritt" Anders

Johansson åkermarken vid Hemberget, ävensom röjningsland vid

Knipstomvikbäcken och Drölänget. Svensson skulle nu under sin del

av Kåtaselet no 2 få en tredjedel eller var tredje teg av den ut

synta åkermarken samt av de ovan nämnda bäckarna "till hälften"

vid vilken rätt länsmannen ville bli tryggad. Länsmannen hade tyd

ligen vid Hembergets bohlstad up�odlat 16 kappland åker geometrisk·

vidd ur mycket stenbunden mark och som med grövre tallskog varit

. i 
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beväxt, helst som för Kåtaselut :Leka gives sådan odlingsmark 

till åker som kan ersätta oJlarens möda. 

Bröderna Andersson hade ingnn invändning mot detta arrangemang. 

Slutet blev alltså att Hembergets ägare skulle bibehållas vid åker 

och odlingslandet väster om Länsmanstegen. De fick 4 tunnland, 

5 kappland för den mark länsman Myrenius skulle ha disponerat. 

Här u f' Ler fortsätter man do11 vanliga uppr äkniri gen av 11.is(i a ängar 

och områden som de två nybyggena tilldelats. Det detaljerade pro

tokoll�t slutar med att lantmätaren föreslår en förlängning av 

frihetsåren för Kåtasel�t med 25 år och Hemberget bör få högsta 

antalet frihetsår som författningarna medger. Förrättningsmannen 

kommer fram till att åker jorden i-ir ovanligt stenig frostländig 

och "fordrar mycken spillning då i goda år är att förvänta någon 

s�d''. Ängarna ligger långt borta och myrarna måste trädas, d.v.s. 
bärgas 

endast/vartannat år. Humlegård har man ännu inte. Fiske bedrives 

om sommaren i Antakträsket och i en del småsjöar. Hemberg kan föda 

en häst, tre kor och några småkreatur. 

Efter denna första generation av nybyggare och sedan de båda ny

byggena blivit skattlagda i vanlig ord��ng, erbjuder det inte 

några större svårigheter att följa utvecklingen fram till dags 

dato. Det är en bild som i alla avseenden är typisk för hundratals 

nybyggesanläggningar i länets inland. Bortsett från några inflytt

ningar under en period av någ_ot över ·150 år torde alltjämt den 

störr� delen av dagens innobyggare kunna leda sin härstamning till-

baka till de första nybyggarna. 

I de båda byarna med bebyggelse på båda sidor om Siksjövägen -

anlagd på 1890-talet - bor nu (1973) omkring 85 personer. Två 

jordbruk drivs alltjämt med kreatur. I övrigt har brädorna Öströrns 

sågverksrörelse stor betydelse genom de arbetsmöjligheter denna 



industri erbjuder. iH.skillig sysselsättning i fo1·m a11 olik::1 skogs

arbeten erbjuds också i de kronoparker som li □□ cr i dosan trakter. 

Byarna företer ju:::;t nu inte någon bild a11 avfolkning och utdöonde 

i motsats till de flesta andra i Byske älvdal. Man har dtlglig 

bussförbindelse och har haft en diveiseafftir tilJ.s För n&got år 

sedan. 11 ) 

Halmstrand och Storvik 

Ar 1805 fick Fällf ors byamän anlä.ggningstillstånrl för Halmstrand. 

De fick 20 frihetsår. Enligt up�gifter som förefaller tillförlit

liga bodde soldaten Per Frimodig på nybygget 11ågra år. Senare 

Fanns där en person Östen Nilsson med familj. Do:,co tvA f;om uppen-

barligen varit platsens första Fasta bebyggare har traditionen 

nästan helt glömt. Däremot minns man Johan Dlofsson från Lindalm

ström i. Skellefteå. Han lär ha varit so11 till en mjölnare dän;tädes 

vid namn Olof. Johan kallades därför Kvarn-All-Jani. Nilssons hustru 

var dotter till en soldat i Fällfors. Traditionen vet också att 

när paret flyttade till Halmstrand skedde det båtledes efter älven. 

Nybygget Storvik som gränsar till Halmstrand anlades 1019 och en 

svåger till Dlofsson i Halmstrand bodde i on stuga uppe i backen 

där nu tillfartsvägen går. 

Dlofsson Flyttade sedan till Nickus i Storvik där han bod�e till 

sin död. Dlofssons del i Halmstrand övertogs av sonen, Johan Johan

sson-Wikström, stamfader för en stor släkt Wikström i Fällfors-

trakten. 

Söder om älven, på Holmstrandsskogen bodde två familjer i var sin 

fyrknytta stuga av det mest primitiva slag om ett enda rum utan 

förstuga. De båda familjerna flyttade sodan till Skellefteå. 



Noter 

1. Byske socken. Bidrag till en bygdoskildring. Fahlgren

och Westin.

2. I ovan angivna arbete finns ett antal uppgifter om den

första koloniseringen, ex. sid. 216 ff

3. WestorlunrJ, E. Byskeboken, sid 21 ff

41 • 

4. Hans Christiansson: De arkeologiska undersökningarna vid

Bjurselet i Byske. Umeå 1965. Lennart Sundqvist har� ut

förliga rapporter redogjort för sina arkeologiska och etno

logiska inventeringar i övre Byskedalen. Skellefteå Museums

arkiv.·

5. Byskeboken bl.a. samt uppt�ckningar av cirklarna "Ett sekel

i Skelleftebygden". Ett urval och en sammanfattning är tryckt

under samma titel, Skellefteå 1972.

6. Manuskript i Skellefteå museums arkiv.

7. "Laxböcker" i Byske bys arkiv.

B. Samlingar till en beskrivning över Norrland av A. A-son

HUlpers. Delen om Västerbotten.

9. "Planeringsunderlag för utveckling i Region Byskeälven"

Västerbottens Turisttrafikförbund, GHran Lindgren och

Lennart 0lofsson. Stencil.

10. "Underdånigt betänkande avgivet av kommitten fHr utredande

av frågan "Huruledes den självägande· befolkningen i Norrland

och Dalarna må kunna vidmakthållas ·och stärkas, "etc. Del 6

Stockholm 1904. Här finns uppgifter om utsyningsår m.m.

Se även F ah l gren , a. a.

11. Inventeringsrapporter i Skellefteå museums arkiv.

I ett flertal andra arbeten har enahanda uppgifter åter

givits.
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S)<olorna 

Skolväsendets utveckling i Byske och Fällforr: fir tillfredsställande 

utrett dels av framlidne folkskoll. Hj. [:..,s11e_r. ..i. Drängsmark och 

dels av f. rektorn Holger Jonsson i Byske. 1) lli-ir kommer endast

några små tillägg att göras. 

Redan 1762 försökte prosten Pehr Högström förrnft snckenborna att 

inrätta en skola och anställa lärare "att undervisa i flera stycken 

än ske kan av församlingens klockare". Sor.km1:., ti:imr:12rn avböjde av 

fruktan för kostnaderna. Det skulle dröja 73 tu· innan nästa försök 

gjordes och prosten Nils Nordlander lyckades t:ta�ta en sockenskola 

på Bränn an. 

Sedan Byske blivit egen församling på 70- tulu I, rn2w te man gripa 

sig an med att förbättra ett skolväsende som v�r synnorligen 

bristfälligt. Man kämpade i många år mot dot motstånd som mången

städes restes och smärre förbättringar skedde ju så sakteliga. 

Först åtskilliga år in på 1900-talet börjado �11 tämligen tillfreds

ställande organisation att skymta. 

Efter □yskodalen var förhållandena länge �ämförbara med vad som 

var fallet i resten av församlingen. Skolrotena fick skaffa skol-

husrum och bostad för lärarinnan, vanligen drngiga och trånga kam

mare, bagarstugor eller sommarbostäder. 

Pastor antecknar ännu 1897 i sin ämbetsberättelse skolan 

har att kämpa mot ojämn skolg�ng i anledning av fattigdom en dol 

svåra lokala förhållanden och att föräldrarnLl ej anse 

skolgång nödvändig. 

Denna motvilja var en allmän företeelse och uppfattningen ändrades 

ytterst långsamt trots prästernas och skolmyndigheternas ingripan

den med förmaningar och bötesförelägganden. 
2)
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Som regel finner nian i varje byakista - där n�gra handlingar 

bevarats - skrivelser och protokoll som rör skolan. Många av 

dessa papper är undP.rokrivna av prosten No1·1n nncler. 

<+J. 

Ar 1913 höll skolrådet i Fällfors sitt förGta sammanträde. Nyss

nämnda år fanns i Fäl.lforsdelen 6 fasta mi11dre folkskolor och 

10 flyttande skolor. Distriktets första foJ.kskola inrättades 1914 

i Fällfors. Första skolstaten omslöt 13.36�.11!. Fornton år senare 

var man uppe i nära det femdubbla. 

Det finns fllånga lustiga paragrafer i sko.lr:uispr·u l:okollen. Bara 

ett exempel: Fotogenbristen vållade stora sv5righeter under förra 

krigat. I ett protokoll från 1918 anteckna� etl: buslut om att en 

karhidlampa skullo inköpas till varje skol�. Min beslöt samtidigt 

att lärarinnan s�ul.le få låna lampan när den inte behövdes i 

skolan. 

Det förhållandet att bebyggelse också funnits på södra sidan älven, 

låt vara i mindre omfattning, har också vållat besvär för skol

gången. De som bodde söder om älven fick transportera barnen 

till norra sidan med roddbåt, i förfallstider on rätt besvärlig 

eller ibland omöjlig uppgift. Visserlige11 hirados grannarna om 

att ro, vanligen en· vecka vardera, mon vissa tider på året var 

transporten halt omöjlig någon kortare tir 1
• 



Skolorna 

Noter: 

1. Byske socken. Umeå 1958 samt en redogcirelse ingående i

det av Vuxenskolans cirklar "Ett sekel i Skelleftebygden 11 

insamlade materialet. Manuskript i Skelleftaå museums arkiv.

2. Edqvist, Carl: Skolminnen. Skildringar från 1876 av en

skoldag i Fällfors.
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Byggnadsbeståndet 

Inflyttning och bebyggelse har i huvudsak skott du uonaste 150 

åren och största antalet nybyggare kom från de gamla byarna vid 

kusten. De fortsatte det sätt att lova och verka som. var gängse 

i den miljö där de vuxit upp, de mudförde alla traditioner Från 

ursprungsmiljön. Avvikelserna beL.i.11gnf; av något ,.111norlunc la för

hållanden på nybyggena där man tvingades anpassa sig till olika 

yttre 01�ständigheter, åtminato11u till on börj,111. 

Det är anmärkningsvärt få spår av äldre bebygyolso som bevarats 

från nybyggartiden. Den första generationen bygqnador har redan 

med början före sekelskiftet ersatts av andra. 

De äldsta byggnaderna utgöres of'ta av sexknutade l1us 0ller par

stugor i mindre utsträckning. En påtaglig ombyggriadsperiod efter 

förra kriget har satt tydliga spår i det nuvarande byggnadsbe

ståndet. Men ganska ofta ser man att den ursprungliga stommen 

utgöres av sexknutade hus eller parstugor. Flertalet är ursprung

ligen ännu inte hundra år gamla. I flera fall har båda typerna 

en ganska hög övervåning, ofta sA hög att man fått full takhöjd 

en trappa upp. Några byggnader som aldrig ändrats, är envånings

hus med mycket låga 2-rutade fönster på vindan. I senare tid har 

man på många håll byggt in förslugubron och i de Fall man nyttjat 

övervåningen och inte på annat sätt kunnat lösa trappfrågan har 

man tillbyggt en förstugukvist-trapphus. 

Någo� avvikelso i övrigt ifråga om planlösning i parstugor eller 

sexknutade stugor har inte påträffats. 

Något väggmåleri inomhus har inte påträffats i ådalen. Där fram

träder en viss skillnad i jämförelse med Aby älvdal. 

Det enklaste hus som en gång använts till människoboning finns 



alltjämt kvc.1r i Snapp och består av en fyrknutad stuga som aldrig 

haft innertak. Stugan har nu golv men det.är oklart om det är 

ursprungligt. I ena hörnet har funnits en stor öppen spis. Stugon 

har under 7-8 år varti bebodd året om så sent som omkring förra 

kriget. Den är det första hus som uppförts på nybygget Snapp. 

På tr��fyra andra platser i ådalen har dylika bostadshus spårats, 

använda så sunt att traditionen klart kan ange namn på dem som 

bott där och ungefärlig tidpunkt - 1800-talGts senare hälft -

när de små kojorna nyttjats. 

De äldsta laduuårdarna var självfallet uppförda av liggtimmer 

och flertalet fall var stallet inrymt i samma länga enligt den 

· vanliga principen att ladugård och stall låg på var sin sida om

gödselstaden. Vanligen låg också hemlighuset i anslutning till

gödselstadon i de fall då det inte utgjordes av ett fristående

litet timrat hus.

Rundlogar har funnits och några står ännu kvar. På något håll

förekommer även rektangulära träskhus.

Äldre fristående bodar som alltid förekommit intill husgrupperna

i byarna är anmärkningsvärt fåtaliga. �n del har sålts till fri

tidshus och flyttats bort, andra har rivits. I Granhult finns

ett av ådalons största timmerhus. Där har bl.a. hållstation varit

inrymd. Det är ett ursprungligen väl inrett 2-våningars hus som

sedan länge atär öde och snabbt går mot sitt förfall.

Ungefär samma förhållande gäller för Boksel i Arvidsjaur. Det

stora timmerhuset synes dock åtminstone tidvis vara bebott.

Generellt kan konstateras att byggnadsbeståndet - främst bonings-

husen - har ganska god standard i hela ådalen. Inom ådalen i

Byske socken torde ett 70-tal bostadshus vara öde, endast bebodda

någon del av sommaren. Detta medför bl.a. att byggnaderna får nöd-

I 
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torftigt underhiJJ..L. Prov på ott gansku H111(·Jt gc'.'.111got förfall är 

dock inte helt ovanliga och man kan konstuler.u att av dessa hus 

återstår det inom några år endast ruinor" 

Vissa nybyggnader har skett de senaste årtiondena men kanske fram

förallt ombyggnader och restaureringar. Däremot har byggandet av 

rena fritidshus ökat snabbt. Inom Byskedolon av ådalen torde nu 

finnas cirka 170 sommarstugor och nya oinr:'.,d(•n l'ör ökat byggande 

av fritidshus är förberedda. 

• 
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Fattigvård - socialvård 

Några För älvdalen speciella åtgärder ifråga om socialvård av 

skilda slag har ju inte förekommit. Det som i detta avseende· 

skett gäller för Skellefteå socken till omkring 1870 och därefter 

inom den självständiga Byske socken. 

Prosten Nils Nordlander tillträdda kyrkoherdetjänsten i Skellefteå 

1834. Strax efter tillträdet började han ingripa på bl.a. två om

råden där han skulle komma att lägga ned ett omfattande arboLe, 

nämligen fattigvården och skolväsendet. 

Den stora församlingen var vid denna tid indelad i 28 fattigrotar. 

Redan året efter, 1835, hade antalet stigit till 43 hela och 70 

extra rotar. Nordlander satte igång med att avhysa de fattiga rrån 

kyrkostaden, en ingalunda lätt uppgift. Inhysingarna där skulle 

ju ut på rotarna där man spjärnade mot. I Byske uppläst�s på en 

stämma 1839 de stadgar som tidigare samma år antagits att gälla i 

socknen. Men Nordlander var inte länge tillfreds med detta reglemente. 

Han författade ett nytt reglemente som lades. fram 1846. 

DistriktsFöreståndaren (roteföreståndaren) är ansvarig, heter det, 

för att ingen inom distriktet förgås i 'hunger och elände. Han 

skall bl.a. Föranstalta om lämpligt arbete för de behövande. Alla 

skattägare äro efter innehavd skatt lika förbundna till de fattigas 

försörjande. De fattiga, vilka som distriktshjon står under tjänste

hjonsstadgan böra "förses med mot vars och ens förmåga svarande 

sysselsättning". Äldre barn böra emellanåt hållas till läsning. 

Dm den Fattige vill utom distriktet söka bättre arbetsförtjänst 

skall han ovillkorligen begära distriktsFöreståndarens tillstånd 

och om han kvarlämnar hushållet skall han uppge arbetsgivare så 

att distriktsföreståndaren får uppbära åtminstone halva hans av

löning. 

I· 
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Hur detta Fungerade i praktiker, kan illustreras genom några an

teckningar som gjordes om fattade beslut. Carl Strands änka över

lämnar sina boningshus till byn (Byske) som överlämnar dem till 

utrymme åt Burström och hans hustru och barn. Som hushyra skulle 

änkan av rotet få en tunna potatis. 

Fältjägaren Olof Lång· var "i torf.-tig belägenhet" och skulle få en 

tunna korn vilket inspektor Hornod åtog sig att Förskjuta. 

Den ovan nämnde Burström tilldelades 12 riksdaler banco "som till 

lättnad för distriktet är anslagut''. Burström var skomakare och 

kommer inte att sakna arbetsförtjänst, tror nian, varför han inte 

skulle erhålla ytterligare anslag utöver en halv tunna korn när 

han flyttar in i byn. 

Drängen Per Persson kan inte själv bidraga till sitt uppehälle 

utan behöver 11 ans och tillsyn". lians svåger åtog sig uppgiften mot 

1,5 tunna korn och 7 riksdaler riksgälds. 

Sara Strand äger egna hus och är arbetsför varför hon skulle lämnas 

tjänlig sysselsättning ''då hon sådant hos distriktsföreståndaren 

anmäier". 

De fattiga fick i övrigt ved, sonili.ga en viss kvantitet, andra 

mat och bränsle för. hela året. Dm de fattiga som "gick på byn" .. 

åstadkom någon skada blev den ansvarig som för tillfället hade dem 

i sin vård. 

Inflyttade personer som bedömdes inte kunna klara sig själva 

avvisades. 

Ännu så sent som på 1930-talet såldes "fattigved" på majstämmorna. 

På dessa stämmor var fattigvårdärenden ständ igt återkommande. När 

Byske blev egen kommun gjordes en liten precisering av vad byarna 

hade för uppgifter för fattigvården. Byalagen skulle svara för 

bostad och vedbrand. Övrig hjälp skulle kommunen svara för. 

--7 
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För att klara bostadsfrågan byggdes i många byar distriklsstugor, 

11 fattigstugor 11 • I Byske by var den sistn bebodd så sent som 1925.

Den erbjöds till kommunen som tu�kade nej och såldos sedan För 

46:- kr. 

Den s.k. fattiggården i Frostkåge, motsvarande senare tiders 

ålderdomshem, togs i bruk 1897 och drevs länge som storjordbruk. 

Inte så sällan hittar man i l.Jyarälrnrrnkaperna uppQi.Ft.or u111 att 

fattigrotet-byn betalade läkarvård, skötsel, medicin, skjuts för 

en präst, o.s.v. För de fattiga samt till sist kostnaderna för 

begravning. Drängsmarksrotet betalade vid ett tillfälle 3:50 för 

en likkista åt 11 Lapp-Lisa 11 • 

Eftersom reglementet ovillkorli.gen skulle tilJ.Mmpas inom hela 

socknen har tillvägagångssättet varit lika överallt. Skillnaderna 

består endast däri att olika distriktsförestånd are tillämpade 

bestämmelserna mer eller mindre frikostigt eller restriktivt. 



Folklore 

Noter: 

1. Ett sekel i Skelleftebygden, Skellefteå 1972. Uppgifter

även i cirklarnas material. Manuskript i Skellefteå

museums arkiv.

2. Byske socken. Bidrag till en bygdeskildring. Umeå 1958.

51. 
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Potatismågg. Reds,·apet avsett att dragas 



I. 

i 
I 
I 

Fällan. Kor på sommarbete. 



Selet. Byggnaden längst till höger är det 

gamla godtemplarhuset. 

-1 ,1····-··-

Selet. sl�olhuseti.i 



Tvärån. Ödegård. I bus '·arna ba 1 'om mannen på 

bilden stod byns första gård. 



Åfors. Ödegårda.t'. 

P.fors. Ödegård.



Sä.dra Stensjön. Sommarstuga. 



Södra Stensjön. Platsen för den första gArden i 

Södra Stensjön. Stället ,.a1 las Finngräfta 

Namnet säges ha upp 1 ·ommit därigenom att; 

en finne var den förste som slog Rig nerl 

här och II gräftade" upp en liten odl:!.ng. 



Selsmoran. Bland bus 1�arnn i bildens mitt synes 

spår efter första boningshuset på platsen. 

1 I 

Bys1'e älv vid Sel smoran. 



Gård i Selsmoran. 

I 

I 
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I 
I
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1. 
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Selsmorah. Sommarstugor som uppförts av hölador. 

Selsmoran. Äldre hus som flyttats till platsen 

och byggts om till sommarstugor. 



Holmstrand. Gården fotograferad 

frÅ.n väster. 

Holmstrand. Bild från öster. 

I 
i 

1· 
I 



Holmstrand. Portal på manbyggnad. 

1
1 

! I
I 

I 

j 
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Gård i Storvi 1r
. 



Storvi�. Bild frän öster o

r 

Storvi�. Nedfarten till byn som 

ligger vid Bys 1reälven. 



Smörlund. Gundstenarna efter första 

glrden i bildens mitt. Foto frAn 

väster. 

Smörlund.nUtsi,rt från gamla 

platsen mot söder. 

gärds-



Hällforsen1. 

Hällfors. Sommarstugor på norra 

stranden. 

-



Vägs,'yl t i Häl lfors och sorn..-nars tugupla. tsen samt 

gamla byn. 

Vägs,'·y1 ten till II Grytan" = sommarstugupla ts 

i Häl.lfors. 

I, 

I 
l·



Häl lfors. Platsen för gamla byn, nu ''all ad 

Grytan. 

Sommarstugor i II Grytan" Hällfors. 



Hällfors. Sommarstugor i Il Grytan". 

Häl l_fors = "Grytan". Äldsta gårdsplats vld 

träden b�'om ledningsstolpen. 

' I 



Hällfors. Första g�rdsplats vid bus ,�arna t.v. 

Sommarstugan till äldsta gården är nu 

sommarhus. 

Hällfors = Grytan Samma plats som bilden ovan. 

-1 



Stryc,rfors. S'·olan. 

Stryc,rfors. Hemsmidd '·onstru,·tion. 



Stryc 1"f'ors. 

---
..

Styc''"fors. 

Fårhus. 

--

Uthuslänga. Ladugård, foderlada. 

sta.11 m.m. 



_5 tlw;:/(f-t/./,, 

Stryc1'fors. Äldsta gfirdsplatsen. 

Stryc 1•fors. "Stendrög" d.v.s. 1 rraftig ,.äl1 'e 

främst för transport av sten. 



Stryc'rfors. Rundloge. 

I 

·1

St ryc irfors. Hölador. 



'• 

-, -

..:. 

Gamla går•den, le ,rstuga, sommarstuga 

t.h. hässje,roppel. 

Stryc,.fors.Huvudgården med trädgård i för

grunden. 



Stry C '-fors. Hölada. Obs. timringen_. 

Äldre 
. 

a parstug • 



I 

i I

Fäl lfors. 11 Vänds 1,.ivan 11 I mitten s 1 ·ymtar

statyn över O�of Andersson. 



H'.åtaselet. T.v. Öströms såg. I fonden t.h. 

Råtaselet. Äldsta gärden, uppförd pä 1840-talet. 

. r 

.I 

I 
I.



l\.å.taselet . Det större huset är en salpeterlada .

T.v. en bod.

nätasele t. Bod. 
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Lapsl;a ( 7) härdar 1 rad i s 1 'ogen öster pm

I�ä tasele t. 

. 



I s�ogen öster om Y.åtaselet ligger denna 

övervuxna tomtning efter ett hus som aldrig 

fullföljdes. Timmer ligger i en murl;en hög 

vid sidan av tomten. 



Kaxfall et. 

Aaxfallet. 



J.\.axfal le t. Rester efter en såg och l;ans lre även 

en lrvarn 

�axfallet. Rester efter en turbin som drfvit en

va ttensåg. 



Aaxfallet. Turbinaxel. 

I I



.L�å tas el e t • Fyrlfant iga all.er re 1 �tangu-

lära härdar. Man vet inte om det är• l_aps,'a 

\ härda1. 

Y.åtase1et. Se int 

ovan. 



Strinne. Första gårdsplats t.h. I Mitten en 

modern enplansvilla som nu användes som sommar

hus. 

Strinne. Bagarstuga på stranden av Bys l.ceäl ven. 

il 
I 



. \ 

strinne. Äldsta gården.



Norrbact''"a. Gården är numera sorrunarhus. 

Norrba�ira. Gärdesgård av sten ploc ,,.ad ur odlingen

framför gården som s'·ymtar i ba,·grunden.



Vac 
1
'erheden. 

Vac
1
'erheden. 



Åselet. Foto mot väster. 
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Y.ax11den . Ödegård. 

I� 

lL'--;_;_ --
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i .. axliden. Ödegård. Båda gårdarna användes som 

sommarhus. 

I·.

I 
! ' 

I· 



J.\.axliden. Uthuslänga till ödegård. Förfallet

ijätter in efter några f� år.

I 

l.



Blanlfselet. Ivan Eirens ted t s går< L 

I" 

I 



�ronotorpet Nyfors. 

I 
I 

r 

i, 
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Vä.gsl�yl t vid vägen Järn-Myrheden. Snipp är sedan

ett par decennier öde.

I 

I
I

I\ 



Myrheden. Järnvägsstationen. 



Vägs'7lt vid avtagsvägen till Snapp.

Bod i Snapp.



Snapp. 

Snapp. 

Första stugan pA platsen. Den hade aldrig 

innerta,. och den förs ta tiden le ,,.e n!!igot 

golv. Några år efter 1912 var den bebodd medan 
en bättre

., 
sex':nutad stu�a.. by.;�des • 

,, . 

. ,, vv 

/ 

! 

Första ladugården t.h.Längan innehöll även 

ett stall. 
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Y.ax11den . Ödegård. 
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i .. axliden. Ödegård. Båda gårdarna användes som 

sommarhus. 
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J.\.axliden. Uthuslänga till ödegård. Förfallet

ijätter in efter några f� år.

I 

l.



Blanlfselet. Ivan Eirens ted t s går< L 

I" 

I 



�ronotorpet Nyfors. 

I 
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I 

Vä.gsl�yl t vid vägen Järn-Myrheden. Snipp är sedan

ett par decennier öde.

I 

I
I

I\ 



Myrheden. Järnvägsstationen. 



Vägs'7lt vid avtagsvägen till Snapp.

Bod i Snapp.



Snapp. 

Snapp. 

Första stugan pA platsen. Den hade aldrig 

innerta,. och den förs ta tiden le ,,.e n!!igot 

golv. Några år efter 1912 var den bebodd medan 
en bättre

., 
sex':nutad stu�a.. by.;�des • 

,, . 

. ,, vv 

/ 

! 

Första ladugården t.h.Längan innehöll även 

ett stall. 



Snapp. Andra stugan stod ba 1 ·om och något t.v. 

om denna gård som är den tredje i ordningen. 

I I 
I 



---

Snapp. Senaste ( och sista) generationen mangårds

byggnad i Snapp. 

---··--···-·-·· 

.... ·:, -.. t....;�- . .. .  

...... 
,,,·�·: 

. \ ,, ' 

Snapp. Bagarstuga- senare sommarstuga- i Snapp. 



Lejontorp. Första stµgan i Lejontorp. På senare 

år pietetsfullt restaurerad. 

Lejontorp. 
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