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Den här handledningen är ett av resultaten av projektet »Kulturspår i landskapet – en resurs i 

skolan«. Partners i projektet har varit Västerbottens museum och Skogsstyrelsen i Sverige samt 

Nord universitet, Helgeland museum, Polarsirkelen friluftsråd och Statskog i Norge. Övriga 

finansiärer har varit Eus interregprogram Botnia-Atlantica, Nordland fylkeskommune och 

Länsstyrelsen Västerbotten/kulturmiljö. 

Vårt arbete har skett i nära samarbete med lärare i Sverige och Norge, från inlandskommunerna 

i Västerbotten och Helgeland i Norge. 

Kulturspår i skolans närmiljö ska vara intressant och enkelt att besöka och använda i 

undervisningen. Vi har därför iordningställt visningsområden i Lycksele och Vilhelmina 

tätorters närområden där vi valt ut intressanta besökspunkter, beskrivit dem och gett 

förslag på arbetsuppgifter ni kan göra tillsammans med era elever. Handledningen är 

riktad till elever från årskurs 1 till 6 och är tänkt som ett levande material. Det är vår 

förhoppning att ni som använder den kan fylla på med fler besökspunkter och 

arbetsuppgifter allt eftersom ni arbetar med kulturspår i undervisningen. Ni kan hämta hem 

en digital version av handledningen både som PDF och Word dokument på följande sida: 

www.sparfran10000ar.se 

Om ni vill veta mera om kulturspår i landskapet rekommenderar vi att ni läser boken 

”Kulturlandskapet som undervisnings arena”, som fördjupar sig ytterligare i ämnet som projektet 

framställt och som finns på skolan.  

Vi vill rikta ett stort tack till alla lärare som bidragit med aktivitetstips till besökspunkterna. Vi vill 

även passa på att uppmärksamma Vilhelmina kommuns fotoarkiv, varifrån många av de gamla 

fotografierna är hämtade från, en stor ”skattgömma” för Vilhelminas lokala historia. Tips på 

intressant läsning om Vilhelminas historia är bland annat bokserierna En lappmarksbygd på väg 

mot framtiden, Rolf Kjellströms Nybyggarliv i Vilhelmina och O:P Petterssons Gamla byar i 

Vilhelmina.  

Förutom de historiska bilderna från Vilhelmina kommuns fotoarkiv är bilderna tagna av Petter 
Engman, Västerbottens museum och Ursula Neussel, Skogsstyrelsen. 

 
 
 
 
Skogsstyrelsen 
Karin Johansson och Ursula Neussel 

Västerbottens museum 
Mattias Johansson 
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Redan under stenåldern levde människor i trakterna runt Vilhelmina och faktum är att 

Vilhelmina är den fornlämningstätaste kommunen i hela Västerbotten med över 2000 registrerade 

fornlämningar. Det äldsta fyndet i kommunen är en kokgrop vid Vojmsjön som är ungefär 10 000 

år gammal! Människorna i området levde på jakt och fiske, och från och med järnåldern finns det 

belägg för att man börjat med tamrenskötsel. 

Under medeltiden var Vilhelminatrakterna samiskt område och det dröjde länge innan 

nybyggarvågen nådde hit. Den första fasta bebyggelsen kan spåras till 1726, då samen Sven 

Jakobsson i Råsele odlade upp ett stycke mark. Mellan 1750 och 1890 insynades drygt hundra 

nybyggen i Vilhelminatrakterna. Nybyggarna i Vilhelmina hade främst sina rötter i socknar längs 

Ångermanälven men många kom också från Västerbottens kusttrakter och från Norrbotten. En 

del nybyggare hade samiskt ursprung. 

Tätorten Vilhelmina har sitt ursprung i nybygget Volgsjö som anlades av Daniel 

Danielsson år 1776. Volgsjö kapell byggdes på platsen vid Danielssons hemman och så 

småningom växte en kyrkby fram. Kyrkbyn växte snabbt till en kyrkstad och den förste 

kapellpredikanten i Volgsjö hade vid slutet av århundradet en församling bestående av ca 200 

personer.  

Under tiden (1804) bytte Volgsjö namn till Vilhelmina för att hedra kung Gustav IV Adolfs 

gemål Fredrika Dorotea Vilhelmina av Baden. Även grannsocknarna Fredrika och Dorotea är 

uppkallade efter henne, och området där dessa tre socknar ligger kallas ibland för 

Drottninglandet. 

Vägar fanns knappt under denna tid, och sjöarna var därför de naturliga förbindelsevägarna i den 

norrländska geografin på sommartid. Runt sekelskiftet blev vägarna bättre, och 1918 kom 

järnvägen fram till Vilhelmina. Samhället fick sin första riktiga skolbyggnad 1912 men efter första 

läsåret brann byggnaden ner. Bränder var vanliga förr och 1921 brann också mer än halva 

kyrkstaden ner till grunden.  

Under slutet av 1800-talet blev de norrländska skogarna eftertraktade. Här fanns fortfarande 

stora skogsområden att avverka och vid 1900-talets början ledde detta till en ny nybyggarvåg. 

Kronotorpare och kolonister flyttade till ensligt belägna nybyggen och småbruk i de statliga 

skogarna där de fick bo i utbyte mot att de utförde ett antal veckors skogsarbete per år. Arbetet i 

skogen var tungt, men på 1950-talet gjorde motorsågar och traktorer entré. Nu blev arbetet 

enklare och mer säkert men det betydde samtidigt att det inte behövdes lika många 

skogsarbetare i skogarna som förut. Många småbönder och kronotorpare flyttade därför in till den 

växande centralorten Vilhelmina. 
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Kyrkogårdarna 

Ämnen: Historia, Religion, Matematik 

Tidsåtgång: En till två timmar 

 
 

 

 



 

  

Idag finns det fem olika kyrkogårdar i Vilhelmina, Norra kyrkogården, Gamla kyrkogården, 

Nya kyrkogården, Volgsjö kyrkogård och Volgsjö skogskyrkogård.  

Norra kyrkogården och Gamla kyrkogården ligger 

vid kyrkan och omges av ett karaktärsfullt trästaket. 

Inga nya gravplatser upplåts här förutom urngravar. 

Här finns även en minneslund som togs i bruk 1995.  

En utav de första som begravdes här var Zacharias 

Bång, vilken hävdas vara förebilden till Runebergs 

Sven Dufva och hans gravsten hittar man inte långt 

ifrån kyrkporten. 

 

 

 

Kvinna står vid Johan Zakarias Bångs minnessten på 

gamla kyrkogården.   
 ©Vilhelmina kommuns Fotoarkiv 

 

1. NORRA- OCH GAMLA KYRKOGÅRDEN 

På kyrkogården ligger gamla tiders Vilhelminabor begravda. Ofta är gravstenar intressanta att 

titta på och gamla gravstenar säger mycket om dåtiden; t.ex. vilka namnskick som var vanliga 

och vilka yrken man hade.  Dela in er i smågrupper och se er omkring – men kom ihåg att visa 

respekt för gravarna och kyrkogården!  

- Leta efter gravstenar med yrkestitlar som ni inte riktigt känner igen idag, som t.ex. 

hemmansägare, lots eller klockare. Skriv ner dem och ta sedan reda på vad det arbetet innebar 

i klassrummet! Finns det arbetet kanske kvar idag, men med ett annat namn?  

- Hur många olika yrken kan ni hitta på gravstenarna?  

- Leta gravstenar som ni tycker är vackra eller speciella. Rita av stenen! 

- På gravstenarna finns det ofta symboler. Förut var kanske ett enkelt kors det vanligaste, men 

på nyare gravstenar är variationen stor. Vilka olika symboler hittar ni? Hur tolkar ni de olika 

symbolerna?  

- Kan man se någon skillnad mellan texten på kvinnors och mäns gravstenar?      

- Hur skiljer sig gravstenar från olika tider åt? 

TIPS FÖR SAMTAL MED BARNEN: 
Se bilagan ”Tips för samtal med barnen på en kyrkogård” 

 



 

  

- På gravstenar kan man förutom namnet läsa födelse- och dödsdatum. Räkna ut hur gammal 

olika personer har blivit. Räkna även på medelåldern på de gravlagda i den äldre delen av 

kyrkogården (närmast kyrkan). 

 

7. NYA KYRKOGÅRDEN 

Nya kyrkogården ligger bakom ”posthuset” och togs i bruk 1925. Det var då den nya kyrkogården 

och det namnet har fått leva kvar. Drygt 350 gravar finns här men inga nya gravplatser upplåts.  

Samma övningar som ovan kan göras här och ni kan också diskutera minnesstenen över 

flyktingarna. 

 

MINNESSTENEN 

Under andra världskriget flydde cirka 900 flyktingar från Finland till Vilhelmina. De kom från 

Kittälää i Norra Finland och många av dem var barn. Många av flyktingarna drabbades av difteri 

och 36 av dem dog bara en kort tid efter framkomsten till Vilhelmina. Strax innanför ingången till 

nya kyrkogården står en stor gravsten rest till minne av dem. 

Fundera på: 

- Varför står stenen här? 

- När i tiden ställdes stenen upp? Vad hände i världen då? 

- Varför kom flyktingarna från Finland till Sverige? 

- Hur kom flyktingarna hit? 

- Varför har förskolan fått namnet Kittälää? Känner ni till platser eller vägar som har fått namn 

efter denna händelse? 

- Vad fanns det för fördelar/nackdelar med att så många bodde på samma ställe? 

- Vilka flyr till Sverige idag, och varför? 

 

 

ATT TA MED ER: 
- Papper (och hårt skrivunderlag) 

- Pennor 

- Miniräknare 

 

Googla gärna sidorna:  

”Dagen då Vilhelminas befolkning fördubblades-P4 Västerbotten/Sveriges radio.” 

”Tema: I krigens spår/Västerbottens-Kuriren” 
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Vilhelmina kyrka 

Ämnen: Historia, Fysik, Matematik, Religion 

Tidsåtgång: En hel dag 

 
 

 

 



 

  

Grundförhållandena vid Volgsjö kapell var besvärliga och kapellet blev också fort för litet. 

Vilhelminas nuvarande kyrka uppfördes 1835–1840 och har renoverats under 1920-talet 

och 1970-talet. Kyrkan och kyrkogården har ett mycket naturskönt läge med utsikt över 

sjö, skog, fjäll och bebyggelse. Kombinationen nyklassicism och nationalromantik saknar 

motstycke i länet och är restaureringshistoriskt värdefull.  

 

När kyrkan byggdes skulle varje byalag i församlingen bidra med ett antal dagsverken och 

en viss mängd sågat virke. Nästansjö byalag tillverkade till exempel broräckets järnsmide 

av myrmalm. Dörren till sakristian kommer från Volgsjö kapell.  

 

MÄT KYRKTORNET 

Använd en höjdmätare (t.ex. Blume-Leiss som ni får låna av Skogsstyrelsen) eller gör din egen 

höjdmätare för att ta reda på hur högt kyrktornet är. En egen höjdmätare gör du på ett enkelt sätt 

med en rak pinne som är lite längre än din arm. Håll pinnen vågrät rakt fram och rikta pinnens 

ena spets mot ena ögat. Sträck ut armen rakt fram och greppa om pinnen så långt ner som möjligt. 

Vänd nu pinnen lodrät utan att släppa greppet och syfta in kyrktornet så att pinnens spets nu når 

tornets topp. Genom att gå fram eller tillbaka ska du nu hitta det ställe där handen du håller pinnen 

med pekar mot tornets grund, samtidigt som pinnens spets är riktad mot tornets topp. När du har 

syftat in rätt har du hittat rätt position. Härifrån ska du mäta avståndet fram till kyrkan. Avståndet 

är lika med tornets höjd. 

 

GÖR ETT LYFTBLOCK 

Hur fick man kyrkklockan upp till kyrktornet? Testa olika möjligheter: 

A. Ta en tyngre sten eller något annat tungt föremål och lyft den upp på ett stenblock eller ett 

bord.  

B. Dra upp föremålet med hjälp av ett rep.  

C. Bygg ett förenklat lyftblock genom att lägga repet runt t.ex. en grövre gren i närheten av 

bordet/stenblocket, binda/knyta fast föremålet på en sida av repet och dra i andra änden.  

Vilken metod var bäst att få upp föremålet på bordet/stenblocket? 

 

Material: 
Ritbräda och papper (helst millimeterpapper) 
Pennor, sudd, linjal 
Måttband, kompass 
Pinnar/höjdmätare 
Rep, tungt föremål 



 

  

  

Ny kyrkklocka till Vilhelmina kyrka hissas upp till tornet. 1950                       ©Vilhelmina kommuns Fotoarkiv 

 

MÄT UPP KYRKAN OCH RITA DEN I SKALA  

Börja med att mäta hur långt steg du ska ta för att mäta en meter. Stega kyrkans mått. 

Översätt måtten till en lämplig skala och rita en skalenlig ritning av kyrkans grundyta. 

 

BESÖK KYRKAN 

Inne i kyrkan finns mycket att upptäcka, mycket som man hittar bara i just en kyrka. Låt barnen 

få titta i par eller grupp på foton som visar små detaljer av olika symboler/ föremål i kyrkan och 

låt dem sedan leta upp dem. Under tiden kan läraren fota några föremål som ni kan ha 

användning av i efterarbetet. Fundera på: Vad används föremålet till? Vad betyder symbolen? 

Finns det fler likadana?  

Kanske kan någon anställd i församlingen följa med 

och berätta lite om interiören, alla symboler, de olika 

rummen och hur saker fungerar i kyrkan?  

Sök efter olika former, som till exempel trianglar, 

räkna föremål exempelvis ljuskronor mm. 

 

 

 

Lampetten och ljuskronan i Vilhelmina kyrka 

härstammar från början från Volgsjö kapellet, 

Vilhelminas första kyrka. 

                      ©Vilhelmina kommuns Fotoarkiv 

 

 



 

  

Diskutera tillsammans: 

- Hur förhåller sig kyrkan till de olika väderstrecken? Varför ligger kyrkan högt och mitt i byn?  

- Vad var kyrkans roll i samhället/skolan förr? Hur är det idag? 

- När kyrkan byggdes var det lag på att svenska medborgare skulle vara lutherskt kristna. För 

svenska medborgare fanns ingen religionsfrihet före 1860-talet. Sverige behövde dock en hel del 

utländsk arbetskraft och under 1600- och 1700-talen infördes begränsad religionsfrihet för dessa 

grupper. I övrigt var det inte tillåtet att utöva någon annan religion än den lutherska kristendomen. 

Det innebar att inte heller samerna fick tro på den naturreligion som de haft sedan länge. Vad vet 

ni om samisk religion innan den svenska staten började kristna samerna? 

- Idag finns det fler kyrkoinriktningar än Svenska Kyrkan, som bestämde på den här tiden. Så 

kallade frikyrkor började dyka upp under 1800-talet och växte enormt under 1900-talets första 

halva. Vilka frikyrkor/andra kyrkor finns i Vilhelmina idag (ex pingstkyrkan, Jehovas vittnen, 

frälsningsarmén, missionskyrkan)? Vad skiljer dessa från Svenska Kyrkan? Och när fick vi 

egentligen religionsfrihet i Sverige? 

 

 

 

Tillbaka i skolan kan ni också jobba med geometri. Se bilagan ”En 
geometrilektion”! 
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Samevistet 

Ämnen: Historia, Biologi, Fysik 

Tidsåtgång: en halvdag 

 

 
 

 

 



 

  

Uppe på Kyrkberget i Vilhelmina kan du som besökare ta del av den samiska kulturen. Där 

finns samiska byggnader såsom kåtor och bodar samt en nybyggarstuga. Vistet ägs av 

föreningen Vualtjeren Saemien Siebrie och vill ni arbeta mer fördjupande runt samisk 

historia och kultur rekommenderar vi att ni tar kontakt med föreningen. Då får ni tillgång 

till goda kunskaper och berättelser, samt visningar av byggnaderna invändigt. Föreningen 

kan också bistå med andra aktiviteter, som till exempel lassokastning. Vistet går däremot 

alltid att besöka för att göra en rundvandring kring byggnaderna och titta in i kåtorna.  

 

 

 

KÅTORNA 

Kåtor kan vara konstruerade på olika sätt, men i sin traditionella utformning har den alltid en härd 

i mitten och därovanför ett öppet rökhål. Det finns olika typer av kåtor (en del flyttbara och en del 

stationära) och på samevistet finns några av dem representerade: en timrad skogssamisk kåta 

samt bågstångskåtor i form av torvkåta och brädkåta. Förr i tiden användes kåtan som bostad 

och det gör den även idag bl.a. som tillfälligt boende 

vid renskötselarbete, jakt och fiske.  

- Uppe på samevistet finns olika typer av kåtor. Hur 

skulle ni beskriva skillnaderna? Varför är de olika? 

Vet ni vad de kallas? 

- Varför är vedboden glestimrad? 

- Titta på förrådsbyggnaderna. Varför står de på 

stolpar? 

- Titta på bilden från 1943 och beskriv vad du ser. 

            Kåta 1943                      ©Vilhelmina kommuns Fotoarkiv 

 

NYBYGGET 

Nybyggarstugan är en modell av det första nybygget i Dorris. Till denna stuga hämtades allt 

material från skogen – bl.a. timmer, mossa och näver.  

Vad var egentligen skillnaden mellan ett nybygge och en vanlig bondgård? Diskutera! 

Nybyggarlivet var hårt och hela familjen hade sina arbetsuppgifter. Männen hade sina 

arbetsuppgifter och kvinnorna sina, och det var noga att man höll på den ordningen.  

Fundera på: 

- Vilka arbetsuppgifter hemma var männens, och vilka var kvinnornas? 

- Hur ser det ut idag?  

Vualtjeren Saemien Siebrie når ni 
genom hemsidan 
www.vuatjerensaemiensiebrie.se 



 

  

- Vad tror ni var barnens arbetsuppgifter? 

 

ELD 

I kåtan är elden och härden central, och förr i tiden var kunskap om hur man gör upp och 

underhåller en eld livsviktig. Gå in i kåtan och titta på hur den ser ut inuti med härd och rökhål. 

Var kommer syret in i kåtan som håller elden vid liv?  

Göra upp egen eld 

Idag har mycket kunskap om eld gått förlorad, det kan därför vara både nyttigt och roligt för 

eleverna att jobba med eld. Klassen kan tillsammans göra upp en egen eld på grillplatsen vid 

parkeringsplatsen!  

Lägg två vedträn vinkelrätt mot härdens längdriktning och sedan läggs veden på dessa men i 

samma riktning som härden. Veden får inte ligga för glest men inte heller för tätt. För att tända 

kan man använda sig av näver eller av tunt ris av björk. 

Visa hur man tänder en eld. Hur gör man? Använd gärna eldstål eller andra tekniker än 

tändstickor för att förklara hur man tänt eld genom historien.  

- Hur mycket ved tror ni det gick åt till husbehov för en familj vid den här tiden?  

- Vilka regler gäller för eldning i naturen idag?  

- Vad eldar man med på fjället? 

 

Koka te med heta stenar 

Gör en ordentlig brasa och när elden tagit sig läggs stenarna i elden. Låt stenarna ligga i elden i 

1,5 timme om de ligger direkt i elden. Om ni väljer att värma stenarna på en muurikka som 

placeras i elden, tar det närmare två timmar att få stenarna tillräckligt varma men ni får istället 

renare stenar. 

Under tiden som stenarna värms får 

eleverna i uppgift att plocka växter att 

krydda teet med som granskott, blåbär, 

lingon eller annat ätbart. Här får läraren 

vara uppmärksam så att inget oätligt följer 

med. Elever har även möjlighet under tiden 

att kolla i floran vad de har plockat. 

Lägg växterna i träkärlet och häll på det 

kalla vattnet. Lägg i så många heta stenar 

som får plats. Inom en kort stund kokar 

vattnet. Lägg i en ordentlig klick honung, 

smaka och njut. 

  

Material: 
Ved av olika träslag och olika torrhetsgrad 
Tändstickor, tändstål etc. 

Näver eller annat tändmaterial 
Kniv 
Ca 20 knytnävsstora stenar 
Brasved för 1,5 till två timmars eldning 
Större träskål 
En hink med dricksvatten 
Honung 
Bok Flora 
Slev och muggar eller skedar åt alla deltagare 
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 Kyrkstaden 

Ämnen: Historia, Hemkunskap, Religion, Matematik  

Tidsåtgång: En timme, eller kortare pass vid flera 

tillfällen 

 
 

 

 



 

  

Vilhelmina kyrkstad började uppföras på 1840-talet. Anledningen var att bönderna ute i 

byarna kunde ha väldigt lång väg till kyrkan och behövde någonstans att bo. Flera bönder 

kunde gå ihop och bygga en stuga tillsammans. Under kyrkhelgerna befolkades då hela 

kyrkstan med folk från byarna och nybyggen. Man delade stugorna mellan olika hushåll 

och varje familj fick utnyttja en eller ett par kammare. 

Förutom att gå i kyrkan och närvara vid dop och vigslar var kyrkhelgerna också tillfällen 

då man träffades, umgicks och handlade sådant som inte kunde produceras hemma på 

gården. Före slutet av 1800-talet var kyrkstugorna låsta och tillbommade mellan 

kyrkhelgerna, därefter började stugorna bebos permanent. Detta ledde i sin tur till att olika 

affärsidkare såg en möjlighet att etablera fasta affärsinrättningar och butiker i kyrkstaden 

och Vilhelmina kyrkplats började förvandlas till ett samhälle.  

 

BRANDEN 

Den 5 september 1921 började en av stugorna i kyrkstaden att brinna. Orsaken till branden var 

en bristfällig skorstensmur. Elden spred sig snabbt från hus till hus och röken från branden sågs 

milsvida omkring. För att stoppa branden var man tvungen att langa vatten nerifrån Volgsjön som 

ligger ca 250 m bort. När eldens framfart stoppats var femtio stugor nedbrunna. 

Bilda vattenkedja! Testa att ställa upp gruppen på rad och langa vatten. 

- Hur många personer behövs om man ska langa vatten hela vägen från sjön? 

- Hur lång tid tar det från att man fyllt hinken tills vattnet hälls på elden? 

- Testa olika sätt att langa vatten, vilket är snabbaste sättet? 

- Hur mycket vatten rymmer en hink? Vilket mått/enhet använder man sig av? 

- Hur mycket väger en tom hink och hur mycket väger den fyllda hinken? Hur mycket väger vattnet 

i hinken då och hur mycket väger 1 liter vatten? 

 

 

Material  
Hink (gärna gammal spann, med handtag) 
Tidtagarur 
Våg (gärna flera olika modeller; t.ex. besman, balansvågar osv) 
Material till en självbyggd våg (t.ex. planka, galgar) 
Anteckningsblock och pennor 
Miniräknare 
Karta över kommunen 
 



 

  

RÄKNA KYRKOBESÖK 

Enligt lagen skulle alla som bodde på en mils avstånd från kyrkan infinna sig vid gudstjänst varje 

söndag. Hade du två mil till kyrkan var det varannan söndag som gällde, tre mil betydde var tredje 

och så vidare. Jul, påsk, pingst och mickelsmässa var undantagna denna regel, då skulle alla 

infinna sig.   

Hur ofta behövde de som bodde i exempelvis Nästansjö, Eriksberg, Dikanäs och Volgseleby 

infinna sig varje år? Mät avstånden på en karta eller ta google maps till hjälp! 

 

KYRKSTUGORNA 

De kvarvarande kyrkstugorna på östra sidan av Storgatan började med tiden att förfalla. På 1960-

talet började därför Vilhelmina kommun att köpa in de gamla husen för att få till stånd en 

restaurering, vilken blev klar 1975. Från att enbart ha fungerat som privatbostäder och 

affärslokaler etablerade man nu även rumsuthyrning för tillfälliga övernattningar.  

- Hur många kyrkstugor finns det kvar i kyrkstaden?  

- Räkna alla fönster på kyrkstugorna! 

- Välj en byggnad och räkna hur många små fönsterrutor stugan har (vilken multiplikationstabell 

kan du använda?) 

Det går att ta kontakt med Turistbyrån för att låna en nyckel ett par timmar för att kunna 

kika in i en stuga. Där finns också en mer detaljerad karta över kyrkstaden.  

Om ni har möjlighet att gå in i en stuga kan ni fundera på:  

- Hur ser stugan ut invändigt? 

- Vilka möbler hade man på den tiden?  

- Finns det inredning som ni har hemma men inte finns här? 

- Hur många personer kan bo här? Räkna sängplatser! 

- Hur såg en familj ut på den här tiden? Hur många bodde i varje rum/varje stuga/på hela längan, 

om en familj delade på ett rum? 

 

VIKTER 

När man handlade förr i tiden var vikten betydelsefull. Allt man köpte vägdes i medförda säckar 

eller liknande för att kunna prissättas. Pröva olika vågar från förr, t.ex. ett besman. Hur fungerade 

de?  



 

  

Testa att bygga själv en våg genom att lägga en planka över en större sten. Hur kan ni ta reda 

på vilket av olika föremål (använd gärna naturmaterialen) som väger mest? Visa hur man kan 

hitta jämviktspunkten, sedan kan ni undersöka de olika föremålen och väga dem mot varandra.  

Är plankan nog stor kan ni testa hur många barn som behövs för att hitta balansen med en vuxen.  

Ni kan även använda er av en galge, hänga den i t.ex. ett träd, sätta en hink eller en plastpåse 

på varsin sida och lägga in kottar, sand, stenar eller annat för att jämföra vikter.  

Fundera även på: 

- Hur ofta och när använder vi vikter idag? 

- Förr gick man med sin kasse eller korg och frågade efter t.ex. 1 kg mjöl, 10 ägg och en limpa. 

Hur har det ändrats? Hur handlar man idag?  

 

VALUTOR 

Fram till 1873 var riksdaler vårt svenska huvudmynt. På en riksdaler gick det 48 skilling.  

- Hur många skilling blev t.ex. 5 riksdaler? 

- Hur såg en riksdaler och en skilling ut? Vad eller vem finns avbildad på mynt då och idag? 

1873 byttes riksdalern ut mot kronan, men en krona var ju såklart värd mycket mindre då än nu. 

T.ex. så fick en bonddräng vid sekelskiftet ungefär 80 kronor per år i lön, och en piga runt 60 

kronor. Många som tjänade dåligt, eller var trötta på det tunga arbetet vid nybyggena, valde att 

emigrera till USA eller Kanada. Hur länge fick en dräng och en piga arbeta för att ha råd med 

biljetten till Amerika, som kostade ungefär 200 kronor vid den här tiden?  

 

 
Kykstan med kyrkstugor och stallar 1913.                ©Vilhelmina kommuns Fotoarkiv 

Titta på bilden och diskutera vad ni ser. Varför tog alla egentligen med sina djur till kyrkhelgen? 
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Det finns många intressanta byggnader i Vilhelmina. Vi har valt att föreslå arbetsuppgifter 

till några av dem som ligger i närheten av Volgsjö skola. 

 

5. VOLGSJÖ SKOLA   

Volgsjö skola uppfördes 1918, och har sedan i omgångar byggts ut i och med att elevantalet ökat. 

Tänk dig att du var elev på Volgsjö skola för 100 år sedan. Då var skolan alldeles nybyggd. 

- Hur såg skolan ut? 

- Hur många barn gick här? 

- Vilka skolämnen hade man? 

- Hur var din lärare? 

- Hur kunde en lektion se ut? 

- Vad åt man? 

- Vad gjorde man på rasten? 

- Vad hade man för skolmaterial? 

Tänk dig att du är en elev på skolan om 100 år! Fundera på samma frågor som ovan! 

 

 

 

Gå på upptäcktsfärd i skolan och kolla vad ni kan hitta som påminner om förr i tiden (Gamla 

bänkar, bilder, osv.) 

- Vad har förändrats? 

- Vilka likheter finns det med idag vilka skillnader är det? 

 
Gå ut och titta på vindflöjeln ovanför huvudentrén som föreställer en tjädertupp.  

- Vad är det för djur som vindflöjeln föreställer? 

- Varför har man valt det djuret tror ni? 

- Hur har man kunnat sätta upp den? 
 

Tips till klassrummet: titta tillsammans på filmen ”Att vara barn för 100 år 
sedan” från mediacenter, Strömmande video, F-3 

Tips till klassrummet: Sök fakta om tjädern samt skriv en egen faktatext. 
Låt eleverna får skapa sin egen tjäder, måla, teckna eller modellera. 



 

  

Skolparken utanför skolan har utsmyckats med skulpturgruppen ” ”Pojkarna” eller ”Avunden” 

samt bronsskulpturen ”Maj”. Samtala om skulpturerna och fundera på vilka dom föreställer, vad 

de gör och pojkarna pratar om. 

Bilduppgift vid fontänen: Gå ut till fontänen i skolparken och låt eleverna fota statyn. 

Alternativ 1: Beskär fotot så det bara är statyn på bilden, skriv ut en bild/elev. 

- Eleverna klistrar bilden mitt på en A4/A3 och sedan ritar eleverna en ny miljö/kända 

byggnadsverk/stad i bakgrunden. 

- När bilden är färdig får eleverna göra varsin pratbubbla till pojkarna. 

Alternativ 2: Samma sak, fast digitalt. 

 

 
Flygbild över Vilhelmina 1953. Vy över Volgsjöskola.  ©Vilhelmina kommuns Fotoarkiv 

 

Titta på flygbilden och fundera vad som har ändrats sedan bilden har tagits? 

 

 

 



 

  

6. TINGSHUSET 

Vilhelminas pampiga tingshus blev färdigbyggt 1922. Huset är ritad i fornnordisk stil där olika 

detaljer utformats med en vikingatida design.  

- Hur många drakar ser ni? Hur många är stora, hur många är små? Vilka har svans och vilka har 

inte svans? 

- Rita av en av drakarna! 

 

 
Stenhuggning för byggnation av husgrund för tingshuset.          ©Vilhelmina kommuns Fotoarkiv 
Bilden är tagen 1921 vid ett vägbygge någonstans i kommunen. 

Titta på bilden och funderar vilket arbete männen utför?  

 

6. ARRESTEN 

På baksidan av tingshuset finns den gamla vaktmästarbostaden och arresten. Arresten byggdes 

1929 efter att Länsstyrelsen förelade kommunen att uppföra en lämplig arrestlokal för att den 

gamla inte längre var människovärdig.  

Fundera och diskutera: 

- Vad är en arrest? Vad är skillnaden mellan en arrest och ett fängelse? 

- Hur ser man utifrån att byggnaden är en arrest? Vad tror du hur det ser ut inuti? 

- Hur hamnade man där och vem bestämde att man skulle hamna där? 

- Hur tror du att det känns att sitta där? Blir någon annan berörd av det också? 



 

  

- Finns det någon arrest i Vilhelmina nu?  

Så här står det i en tidningsartikel från 18 januari 1930: ”Arresten ifråga kommer förmodligen att 

fylla ett länge känt behov. Den gamla arresten var långt ifrån människovärdig, och eldstaden var 

sådan att arrestanterna måste släppas ut då och då för att hämta frisk luft. Den nya däremot lär 

uppfylla alla humanitära och hygieniska krav. Men den lär också ha kostat vackra slantar.” 

- ”Långt ifrån människovärdig”, vad menas med det?  

- Vilka ”humanitära och hygieniska krav” kan det finnas för en arrest? Finns det skillnader mellan 

förr och nu? 

 

8. GAMLA FOLKSKOLAN 

Gamla folkskolan, en av de största i Lappmarken på den tiden, brann ner hösten 1913 efter 

knappt ett läsårs användning. Ni hittar fortfarande grundstenar efter den strax nedanför 

sjukstugan.  

Titta på fotografin över skolbyggnaden! 

- Rita av huset eller rita en egen version och berätta en egen historia om byggnaden. 

- Prata om vad som har hänt. Varför brann skolan ner? Främja fantasin! 

Mäta och räkna:  

Den kvarvarande husgrunden visar hur stort skolan har varit. Låt eleverna räkna ut omkretsen 

och area. Börja med att mäta hur långt steg du ska ta för att mäta en meter. Stega sedan skolans 

sidor och beräkna omkrets och area. 

 

 
Gamla folkskolan uppfördes av byggmästare A. Pettersson         ©Vilhelmina kommuns Fotoarkiv 
och drog en kostnad av 41 900 kr. 
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När prästerna gjorde sina långa predikoresor i fjällvärlden, stannade de för att predika för 
samerna på platsen där Vilhelmina idag ligger, först under bar himmel sedan i en enkel 
timrad kyrklada som lär ha stått ungefär på den plats där järnvägsstationen nu ligger. 
 
Nybyggare och samer i Volgsjötrakten tröttnade dock på att frakta sina avlidna hela den 
långa vägen till Åsele för att kunna begrava de döda i vigd jord. 
Därför såg man ut en plats där man tyckte det var lämpligt att anlägga en kyrkogård och 
bygga en kapellkyrka. 
År 1783 började man timra de första stockvarven på Volgsjö kapell, men eftersom antalet 
nybyggare i Volgsjötrakten var få blev det inte så många dagsverken gjorda per år och det 
skulle faktiskt dröja 11 år innan den rödmålade korskyrkan med fristående klockstapel 
kunde tas i bruk! 
 
Strax intill nuvarande kommunalhus ligger några stockar utlagda som markerar kapellets 
grunder. På kyrkogården utanför kan man urskilja små försänkningar där en del av våra 
samer och nybyggare blivit begravna. Kvar finns även ett järnkors som restes när en 
prästdotter dog, endast 1 dag gammal. 
 

RÄKNA UT 

- Hur många år skulle det ta att bygga en kyrka om man lade X varv stockar per år, baserat på 

att kyrkan var X stockvarv hög? 

- Mät och rita av grundytan till kapellet. Använd måttband och stega! Gör en ritning! 

- Yngre barn kan rita kapellet som de tror den har sett ut.  

- Ställ er i mitten av platsen. Hur såg kapellet ut inuti tror ni? Var stod prästen? Var satt 

kyrkobesökarna? Hur många rymdes i kyrkan tror ni? 

 

GAMLA GRAVAR 

Utanför kyrkan låg kyrkogården. I dag ser man små försänkningar i marken där en del av traktens 

tidiga invånare blivit begravda.  

- Vilka tror ni ligger i gravarna? 

- Vem var egentligen Katarina Augusta Wilhelmina Sundelin som ligger i den enda graven 

utmärkt med ett kors?  

 

FROTTAGE 

För att kunna läsa lättare vad som står på Katarina Augusta Wilhelmina Sundelins gravsten kan 

ni göra ett frottage – dvs. ta ett papper, lägg det mot korset och rita med blyerts eller en krita över 



 

  

hela skriften. Nu träder bokstäver och siffrorna fram som man innan inte kunde läsa! Frottage kan 

även göras på annat i naturen, som t.ex. stora löv eller stenar, och blir fina konstverk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkoherde Åke Sundelin vid korset av Katarina 

Augusta Wilhelmina Sundelin 1960.   

 
©Vilhelmina kommuns Fotoarkiv 

 

Fundera tillsammans: 

- Varför var kyrkan så viktig för dåtidens vilhelminabor? Hur viktig är kyrkan idag?  

- Vad vet ni om samisk religion innan kyrkan kom? Varför tror ni den gamla religionen förbjöds 

av kyrkan? 

- Idag finns det fler kyrkoinriktningar än Svenska Kyrkan, som bestämde på den här tiden. Så 

kallade frikyrkor började dyka upp under 1800-talet och växte enormt under 1900-talets första 

halva. Vilka frikyrkor/andra kyrkor finns i Vilhelmina idag (ex pingstkyrkan, Jehovas vittnen, 

frälsningsarmén, missionskyrkan)? Vad skiljer dessa kyrkor från Svenska Kyrkan? 

 

 

 

 

 

 

  

Tips till klassrummet: titta tillsammans på filmen ”Att vara barn för 100 år 
sedan” från mediacenter, Strömmande video, F-3 
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Järnvägsstationen 

Ämnen: Historia, Fysik, SO  

Tidsåtgång: En halv till en hel dag 

 

 
 

 

 



 

  

Det var en stor vändpunkt för Vilhelmina när järnvägen kom fram till samhället år 1918. I 

elva års tid hade då byggandet av inlandsbanan pågått, men det skulle dröja ända fram till 

1937 innan banan var klar i sin helhet, från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Runt 

1300 kilometer kan man färdas nu genom stora delen av landet. Då sågs inlandsbanan som 

en investering som skulle stärka Norrland och Sverige i och med att det blev lättare att ta 

tillvara på naturtillgångar som skog, vatten, och malm. Och så kunde såklart människor 

resa mycket snabbare än tidigare, för bil var det nästan ingen som hade i Lappland vid den 

här tiden.  

Fortfarande finns det många av de gamla byggnaderna kvar som tillhörde 

järnvägsstationen, även om de inte längre används på samma sätt som då. Under 

byggnadstiden av inlandsbanan fanns det till och med en del provisoriska byggnader 

mellan småbåtshamnen och stationsområdet utmed Volgsjön. Det kunde t.ex. vara en bad- 

och tvättstuga eller också en bryggstuga där man bryggde svagdricka till rallarna som 

behövde mycket vätska för att orka jobba. 

 

BESÖK OMRÅDET 

Dela in klassen i grupper och låt varje grupp få en kartkopia. Därefter får grupperna gå runt på 

stationsområdet leta byggnader som de tror hör ihop med järnvägen. Fotografera, alternativt 

markera byggnaderna på kartan över stationsområdet. 

Följande byggnader kan finnas på äldre stationsområden: Stationshus, järnvägshotell, 

lokstallar, personalbostäder, expedition, förråd, magasin, utedass, posthus, uthus. 

 

JOBBA MED KARTOR 

- Vilka städer ligger på sträckan Kristinehamn – Gällivare?  

- Mät olika sträckor, jobba med olika skalor. Hur långt är det exempelvis från Vilhelmina till 

Storuman?  

- Testa hur lång tid det tar att röra sig en viss sträcka med olika transportmedel (cykel, att gå, 

sparkcykla, springa). Mät och jämför! 

- Hur lång är restiden mellan olika städer enligt tidtabellen? Kan man räkna ut en snitthastighet 

på tåget? Tidtabell finns vid järnvägsstationen! 

  

Det här behöver ni: 
Kartor över stationsområdet (se bilaga), samt över Sveriges järnvägsnät 
Pennor (ev. för att skriva på plast) 
Miniräknare. 
Kameror 
Ev. varselvästar 
Växtbok (t.ex. Sveriges Flora) 



 

  

Diskutera:  

- Varför var järnvägen så viktig för norra Norrland? Vad menas med att man bättre kunde ”ta 

tillvara på naturtillgångar” som skog och malm med hjälp av järnvägen? 

- Idag har flygplatserna ofta blivit viktigare än järnvägsstationerna, och många järnvägslinjer 

trafikeras inte alls med persontrafik längre. Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med tåg 

framför flyg, och vice versa? 

 

ÅNGKRAFT 

 

Studera det gamla ångloket och fundera över hur loket drevs framåt. Undersök tillsammans hur 

man med hjälp av kol eldade för att få upp ett tryck från vattentanken till kolven som sedan rör 

hjulen framåt. 
- Hur fungerar gamla loken? Kan man tanka bensin? Går den på el? 

- Undersök den stora tanken, titta på skorstenen, hur sitter hjulen och kolven fast?  

I närheten av magasinen, vid rälsen finns det en vattenhäst. Denna behövdes för att fylla på 

vatten i ånglokens tender. Man vred armen ut över spåret och använde den som en stor 

vattenkran. Vattenhästen är kopplad via en underjordisk ledning till vattentornet som står öster 

om Järnvägsgatan. 

- Leta efter vattenhästen i järnvägsområdet. 

- Hur hänger vattenhästen och ångloket ihop?  

- Var tar man vattnet för vattenhästen ifrån? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattenhäst               Vattentorn 



 

  

Tillbaka på skolan kan ni undersöka ångkraften närmare genom att tända upp i en ångmaskin. 

 

LETA VITFRYLE  

Järnvägsdriften har skapat en naturmiljö med stor artrikedom. Frön har lätt spritts genom landet 

och kunnat etablera sig längs järnvägsstråken och via järnvägstransporter. 

På gräsytorna runt Vilhelmina järnvägsstation har inlandsbanan hjälpt till med införandet av en 

rad arter. Man har bland annat hittat Vitfryle runt stationshuset, en ovanlig art för våra trakter som 

kommit hit med gräsfrö från mellersta Europa.  

Låt eleverna leta det ovanliga gräset på sidan om stentrappan upp mot kommunhuset! Vilka fler 

blommor finns det vid rälsen? 

 

BILDBINGO 

Se bilaga! 
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Kyrknäset - 

en övergripande beskrivning 

 
 

 

 



 

  

 

  



 

  

På cykelavstånd ifrån samhället kan man ta sig ut på Kyrknäset, även kallad Prästnäset eller 

Vojmånäset. Området ägs av Svenska kyrkan prästlönetillgång. På 1970 talet byggdes en 

skogsbilväg längs näset vilket förenklade skogsbruket. Vägen är låst strax innan den ansluter till 

byn Lövåsen. Under hösten pågår jakt inom området. För att undvika störning och olycksrisker 

har markägaren som önskemål att besök av skolklasser sker under våren lämpligast maj månad. 

Det gäller speciellt besökspunkterna ”getarkoja”, ”skogshuggarkoja” och ”bostället”. 

Före 1730 talet fanns inga så kallade nybyggare i våra trakter, men samerna fanns här och bodde 

och verkade bland annat i närheten av Gubbseleforsen och den så kallade Vojmåviken som var 

rik på fisk, troligtvis nyttjades Vojmånäset då för rendrift och jakt.  

När Vilhelmina blev egen församling tilldelades Vojmånäset kyrkan. Kanske var det då man 

började kalla näset för Prästnäset eller Kyrknäset.  

Det finns inte mycket spår utav boställen på näset, dock kan man se ett uppodlat område cirka 

350 meter ifrån bron, öster om vägen, där finns fortfarande hörnstenar ifrån ett bygge och en 

avvikande vegetation jämfört med omgivningen och på den gamla grunden fanns fram till 1980 

talet en koja uppsatt. Väster om näset finns en holme, Pellanholmen där det odlats potatis. Vid 

Gubbseleforsen har funnits en kvarn och en sågplats, strax efter hängbron ser man hörnstenar 

och rester från ett sågverk. Vid forsen hittar man även en så kallad ledarm, en rest ifrån 

flottningsepoken. Längre söderut på näset finns ett område med spår från tidiga 

skogsarbetarepoken med rester av skogskojor. Ytterligare söderut hittar man en kojrest, vilket vi 

förmodar vara en typ av ”getarkoja”. Strax innan skogsbilvägen tar slut i Lövåsen passerar man 

en flottningskanal som grävts under senare delen av 50-talet.  

Alla besökspunkter förutom flottningslämningarna är skyltade från vägen och stigarna är 

markerade med röd färg. 

 

 

Karta från norra delen av Kyrknäset där läget av både bostället och kvarn- och sågplatsen syns (1889) 
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Sågverket 

Ämnen: Historia, Fysik, NO, Matematik 

Tidsåtgång: En till två timmar 

 
 
 

 

 



 

  

Små sågverk fanns lite överallt vid de norrländska vattendragen under 1800-talet. Timret 

flottades till sågverken via bäckar, åar och sjösystem och sågverken drevs till en början 

med vattenkraft, och därefter med ångkraft.  

Vid Gubbseleforsen strax efter bron över till Kyrknäset på norra sidan vägen finns tydliga 

hörnstenar kvar efter ett gammalt sågverk. Lämningen är skyltad och ett bord med bänk 

ger möjlighet till att samla barnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖR EN RITNING 

Försök att göra en ritning på hur ni tror att sågverket såg ut, baserat på hörnstenarna! Mät också 

avstånden och försök få en uppskattning av hur många m² sågverket var. 

 

 
Hörnstenar syns fortfarande i närheten av hängbron, numera är det röjd runtomkring. 

 

Fundera också över  

- Finns eller fanns det några sågverk i Vilhelmina? Har ni varit där?  

- Vilka risker tror ni det fanns med att jobba vid en såg?  

- Förr i tiden timrade man sina hus, men idag används nog oftare plankor. Hur gör man plankor 

egentligen? 

Det här behöver ni: 
Anteckningsblock, pennor 
Miniräknare 
Måttband, linjaler 



 

  

- Varför byggdes sågverket precis här på den här platsen? 

- Hur fungerar vattenkraft? Hur kunde rinnande vatten egentligen driva en såg? 

 

BAGGBÖLERI OCH BARNARBETE 

Med tiden kom enorma sågverk att spela stor roll för Norrlands industrialisering. Dessa fanns ofta 

längre ner mot kusten och där kunde massor av människor, och ofta barn, arbeta under väldigt 

hårda förhållanden. De som ägde sågen tjänade mycket pengar på den billiga arbetskraften och 

det billiga timret. Ett exempel är sågen vid Baggböle, och begreppet Baggböleri har blivit 

synonymt med… ja vadå egentligen?  

Många små barn arbetade vid sågverken under sekelskiftet.  Vet ni vad barnkonventionen säger 

om barnarbete idag? Är det förbjudet eller lagligt?  
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Flottningslämningar 

Ämnen: Historia, geografi, idrott och hälsa 

Tidsåtgång: En halv till en hel dag 

 

 
 

 

 



 

  

Förr var flottning det enda sättet man kunde transportera timmer på, och att flotta innebar 

helt enkelt att man använde rinnande vatten som en sorts motorväg. Eftersom 

timmerstockarna flöt kunde man på det sättet få iväg dem från inlandet till sågverken och 

industrierna längre ner. Flottningen var oerhört viktig för exploateringen av skogarna i 

Norrland, och nästan alla som bodde i närheten av älvar och sjöar i Norrland hade kontakt 

med flottning på olika sätt.  

I Vilhelmina flottades det bland annat i Vojmån, förbi Gubbseleforsen och vidare ut i 

Volgsjön och Ångermanälven. För att underlätta passagen i forsen byggdes en så kallad 

ledarm som ledde timret förbi ställen där timret lätt kunde fastna. Ledarmen finns 

fortfarande kvar strax söder om bron. På mitten av 50 talet grävdes en kanal över 

Kyrknäsets södra del vilket gjorde att man slapp frakta timret förbi Gubbseleforsen. 

Kanalen finns kvar även idag, men det byggdes en vall vid norra änden så vattenflödet är 

idag begränsat.  

Cirka 250 meter söderut från hängbron och på östra sidan Vojmån finns ett vindskydd med 

eldstad vilket är ett lämpligt samlingsställe för flottningsuppgifterna. 

 
Här syns ledarmen som skulle hindra timret att fastna vid strandkanten. (Besökspunkt 12) 

 

 

 

 

 

Material: 
Kartor över Västerbotten (inkl. älvsystem och sjöar) 
En timmerstock 
Papper/pennor 
Knivar 
Plockepinn (helst modell större, för utomhuslek!) 
Några träpinnar, plockade från marken 



 

  

BALANSÖVNING 

Flottningen började i mindre bäckar och dammar och 

därifrån flöt timret vidare ner till älven, ofta med hjälp 

av grävda genvägar (flottningskanaler) för att till sist 

hamna vid sorteringsverken där timret sorterades till 

respektive ägare. Flottarnas jobb var att se till att 

timret åkte dit de skulle, ibland genom att själva 

balansera på timmerstockarna i vattnet. Testa 

balansera på en löst liggande stock på marken! Först 

en och en, sedan två och två! Tävla mot varandra, vem 

kan hålla sig längst uppe på stocken? 

 

 

 

Den här flottaren från Skansholm hade verkligen balans 
(1982)  

                         ©Vilhelmina kommuns Fotoarkiv 

 

STÄMPLING 

 

Alla stockar var märkta med en symbol, ett så 

kallat virkesmärke, som huggarna hade 

stämplat in i trädet. Märket visade vilket bolag 

som ägde timret, och vid sorteringsverken 

sorterades timret upp så att rätt ägare fick rätt 

stockar. Sätt er två och två och uppfinn ett 

eget märke (se bilder som exempel). Det ska 

vara enkelt att göra med en kniv eller liknande.  

Testa att stämpla timmerstocken, antingen 

med kniv eller med något annat verktyg! En 

spritpenna, på en avbarkad bit av stocken, kan 

också fungera. 

 

 

 

Tablå över timmermärken, Ångermanälvens 

flottningsförenings arkiv. 



 

  

ANVÄND KARTAN 

Titta tillsammans på kartor över Västerbotten och Vilhelmina. Följ älvarnas och åarnas lopp. Hur 

rinner Ångermanälven? Vart är utloppet? Vart börjar den? Vilka sjöar och byar passerar den? 

Vart finns vattenkraftverken? 

Titta på en karta från Vilhelmina/Kyrknäset och försök lösa de här problemen:  

1 

I Forsnäs ska skog vid Vojmån 

avverkas. Timret ska flottas via 

Vojmån och Ångermanälven till 

sorteringsverket i Sandslån, strax 

norr om Kramfors.  

Vilken väg tar timmerstockarna? 

Följ den på kartan! Vilka problem 

kan uppstår på vägen? Vilka 

problem kan uppstår speciellt vid 

Gubbseleforsen?  

Fundera på nyttan av ledarmen 

som ligger mittemot vindskyddet. 

   

  hängbro 

2  (till besökspunkt 12) 

Flottningen från Vojmån in till Volgsjön och därifrån till Ångermanälven var ganska besvärlig. Titta 

på karta 1 nedanför och se om ni upptäcker vilken smart lösning man kom på mitten av 50 talet. 

Lösningen syns på karta 2. 

 

 
Karta 1    Karta 2 

 



 

  

 
Bild över Vojmån och flottningskanalen som grävdes mitten av 50talet och syns ännu idag. 

 

ÅNGBÅTSTRAFIK 

Bröderna Lundberg startade 1890 ångbåtstrafik i de tre sjöarna Volgsjön, Malgomajsjön och 

Vojmsjön. Båtarna användes i första hand som bogserbåtar för flottning men även som 

personfartyg mellan sjöarna. Ångbåtstrafiken drevs till 1938. Varför tror ni ångbåtstrafiken tog slut 

ungefär då? På vilket sätt, och på vilka ställen, används båt för passagerartrafik idag? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bogserbåten Mars, tillhörde Ångermanälvens flottningsförening, 1956.   ©Vilhelmina kommuns Fotoarkiv 



 

  

PUH-PINNAR 

Puh-pinnar omnämns till och med i Nationalencyklopedin, och för den som inte läst Nalle Puh så 

går leken ut på att man står på en bro över ett rinnande vatten, kastar i en pinne på ena sidan 

bron och så tittar man när den kommer flytande fram på andra sidan. Första pinnen vinner – och 

det är också en enkel förklaring till hur flottning gick till! 

 

PLOCKEPINN 

Flottning var inget enkelt och lättsamt arbete - tvärtom! Många riskfyllda situationer kunde uppstå, 

t.ex. när timret inte kunde passera fritt i vattendragen. Då kunde stockarna stoppas upp och bilda 

stora ansamlingar som kallades brötar (se framsida!). Det var ett hårt och många gånger livsfarligt 

arbete för flottarna sedan att lösa upp dessa ansamlingar av timmer. I bland var man tvungen att 

använda dynamit för att spränga loss timret! Brötarna kallades av vissa för "djävulens 

plockepinn".  

Testa att spela plockepinn som avslutning på dagen (men helst på land)! 

 
”Djävulens plockepinn” 1940   ©Vilhelmina kommuns Fotoarkiv 
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Ämnen: Historia, Fysik, NO, Matematik  
  

Tidsåtgång: Rekommenderas som en punkt av flera 

på Kyrknäset 

 
 

 

 



 

  

Det finns inte mycket spår utav boställen på näset, men cirka 350 meter ifrån bron, öster 

om vägen, finns fortfarande hörnstenar ifrån ett bygge. Det är inte lätt att hitta dem men 

om man följer färgmarkeringarna så kommer man till en stolpe. Stolpen står mitt i 

husgrunden. Börja med att lokalisera hörnstenarna.  

 

ATT DISKUTERA 

- Om ni tittar noga ser ni att vegetationen avviker jämfört med omgivningen. På vilket sätt? 
Varför?  

- Vilka djur hade man på bondgårdarna vid den här tiden? Hur många? 

- Vad gjorde man på vintern, då mycket av arbetet på gården stod stilla? 

- Man var ”självförsörjande” på den här tiden. Vad betyder egentligen det? 

 
 Vy över Kyrknäset där det gamla bostället skymtar.         ©Vilhelmina kommuns Fotoarkiv 

 

 

 

Se även bilaga med lärartips runt jordbruk. Använd gärna denna efter besöket! 
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Skogshuggarkojor 

Ämnen: Historia, NO, Matematik, Idrott och hälsa 

Tidsåtgång: En hel dag 

 
 

 

 



 

  

Långt in på 1900-talet jobbade många människor i skogen, och skogsarbetet var en viktig 

inkomstkälla även för de familjer som hade jordbruk. Det mesta skogsarbetet skedde 

vintertid då höstskörden var bärgad och snön gav goda transportmöjligheter. Timret drogs 

manuellt på slädar av skogsarbetarna och därefter på hästförspända slädar ner till älvarna 

där de staplades över vintern i väntan på vårfloden och flottningen ned till sågverken och 

massaindustrierna. Skogsarbetare vistades långa perioder i skogen på vintern, långt från 

hemmet och i primitiva dragiga kojor. Det fanns en öppen eldstad, oftast mitt på golvet i 

skogskojan, där männen lagade mat och torkade kläder och männen sov i britsar som 

placerades längs kojans väggar.  

Här på Kyrknäset finns det rester av två kojor kvar. Vi antar att den ena var kojan för 

skogsarbetarna och den andra var stallet för hästarna som behövdes för skogsarbetet. Det 

var inte så vanligt att det fanns utedass, men det kan vi hitta här till och med för två!  

 

FUNDERA PÅ 

- Att arbeta som skogsarbetare förr i tiden var inte bara tungt, det var också ganska farligt. Vilka 
risker fanns det med arbetet tror ni? 

- Timret hamnade sedan vid älvarna, där de flottades iväg. Hur tror ni timret transporterades 
dit? 

- Varför behövdes hästar i skogen? Hur såg deras vardag i skogen ut?  

- Hur tror ni att skogsarbetet förändrades när maskiner (motorsågar, skotare, traktorer) kom in i 
bilden på 1950-talet?  Hur tror ni att det har påverkat miljön?  

 

 
Prästnäset 1945. Kan det här vara den skogshuggarkojan                       ©Vilhelmina kommuns Fotoarkiv 
som ni nu ser framför er?  



 

  

TIMMERMATEMATIK 

- Runt sekelskiftet högg och upparbetade en skogshuggare ett tiotal träd om dagen. Idag klarar 

moderna maskiner av att avverka ca 90 träd per timme! Om en arbetsdag är 8 timmar; hur många 

träd kan en modern skördare avverka per dag nu för tiden? Hur många blir det på en arbetsvecka? 

- Att släpa timmer för hand förbrukade 1000 kcal per timme, och att jobba vid en dator förbrukar 

ca 100 kcal. Hur många gånger mer kalorier per timme förbrukade en skogsarbetare jämfört med 

en modern kontorsarbetare? Hur borde en kontorsarbetare tänka när han/hon ska äta lunch 

jämfört med en skogsarbetare? Vad behövs och vad behövs inte? 

- Sommarlovet var en tid med mycket arbete för den tidens barn. Hur ser det ut idag? 

 

- Vilka sommarjobb finns det för barn och unga i Vilhelmina nu för tiden? 

 

KOLBULLAR 

Skogsarbete var ett hårt fysiskt arbete som krävde 

energirik mat, och kolbullen har därför blivit synonymt 

med typisk skogshuggarmat. Den innehåller mycket 

fett, och huvudingredienserna är fläsk, ister (smör var 

en lyxvara på den tiden och tål inte heller lika höga 

temperaturer som ister), mjöl, salt och vatten.  

Gör upp eld på en av de iordningställda grillplatserna 

vid Gubbseleforsen. Låt eleverna i grupp räkna ut hur 

mycket ingredienser som behövs för hela klassen. För 

två stora kolbullar behövs det ungefär 200 g saltat fläsk 

(eller bacon), 3 dl vatten, 2 dl vetemjöl, 0,5 tsk salt och 

ev. ister eller annat fett att steka i. 

Skär därefter fläsket i tärningar och stek det på låg värme så mycket fett bildas. Vispa samtidigt 

ihop vatten och mjöl till en smet som ska vara något tjockare än pannkaksmet och slå sedan 

smeten i flottet i stekpannan när fläsket är lagom stekt. Resultatet ska se pannkaksliknande ut, 

namnet ”bulle” till trots, Tillsätt extra fett om det behövs. Fortsätt att grädda ”bullen” på ganska 

stark värme tills den blir genomgräddad. 

 

Det var nästan bara män som jobbade i skogen, men kvinnor var ibland anställda som kockor. 

Kockorna lagade männens mat medan männen var ute och högg.  

- Hur tror ni att det var att arbeta som kocka?  

- Vad skulle ni sätta på matselden om ni ansvarade för matlagningen? Gör en matsedel för hela 

veckan! Kom ihåg; i skogskojorna kunde man inte förvara färskvaror som t.ex. ägg och mjölk, och 

det var viktigt att maten var enkel att tillaga men samtidigt näringsrik! 

 

 
För att laga kolbullar behöver ni: 
- Ved och tändstickor  
- Gjutjärnspanna eller annan 
stekpanna som går att ställa i elden 
- Ingredienser till kolbullar 
(fläsktärningar, vetemjöl, vatten, salt, 
ister) 
 
Kom ihåg att pga. ister och fläsk är 
kolbullar svåra att göra vegetariska! 



 

  

LEK SKOGSVAKTARE 

Gå ihop två och två (möjligt att variera gruppstorleken). En elev utses som skogsvaktare den 

andra till skogsarbetare. Skogsarbetaren får stå med ryggen mot skogen och skogsvaktaren 

väljer ut ett träd och beskriver det, sedan får skogsarbetaren gissa vilket det var och (på låtsas) 

hugga ner det. 
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För de barn som växte upp i Västerbottens inland runt förra sekelskiftet var det vanligt att 

jobba som getare under somrarna. Man följde då med korna eller fåren i skog och mark 

och visade dem var det fanns bete och såg till så att djuren inte gick vilse. Korna skulle 

hållas ute fram till kvällsmjölkningen vid sextiden då barnen förväntades komma hem med 

alla djur igen.  Kojan som kan hittas cirka 80 meter söder om vägen längs den 

färgmarkerade stigen är mycket liten. Den är bara ca 2,5 meter i längden och 1,5 m i 

bredden.  

Det är viktigt att ni inte går på eller i lämningen och inte heller plockar upp föremål! Titta 

men inte röra!   

 
Stig till getarkojan 

ÅSKA OCH VÄDER 

En tidigare getarpojke berättar ”Om det var åska i luften surnade mjölken snabbt så det gällde att 

ha kontroll på väderutvecklingen. Regn och framför allt åska var naturligtvis ett mycket otrevligt 

väder för oss. Jag minns inte att vi hade regnkläder, utan det gällde att ta skydd under träd. Detta 

var vid åska mindre klokt, och vi hade ju dessutom sett träd som spjälkats av åsknedslag så visst 

var vi rädda. På vissa platser där vi var ofta, byggde vi enkla kojor, ”getarboställen”, som gav 

skydd. 

Diskutera: 

- Vad är egentligen åska? Hur ser åskmoln ut? 

- Hur kan man veta om åskan närmar sig eller är på väg bort? 

- Vilka säkerhetsåtgärder ska man vidta när det åskar? 



 

  

Räkna hur långt bort åskan är: 

Ljudet har en hastighet på cirka 330 meter i sekunden, vilket betyder att en åskknall hinner färdas 

ungefär en kilometer på tre sekunder. När du ser blixten kan du räkna hur många sekunder det 

dröjer tills du hör åskan. Dela antalet sekunder med tre så får du fram hur många kilometer bort 

blixten är. Tar det 12 sekunder är blixten alltså 4 kilometer bort osv. 

 

KLOCKAN OCH TIDEN 

Getarpojken berättar även följande: ”Då vi saknade riktig klocka hade vi ett speciellt knep för att 

bestämma tiden. Vi stegade längden på vår skugga och om den var fem steg så var klockan fem.” 

Testa med era elever! Stämmer detta? 

Fundera på: 

- Hur räknade man ut tiden innan den moderna klockan kom? Hur fungerade solur, vattenur och 

timglas? 

- Varför säger man att man är ”uppe med tuppen”? 

- Varför har vi sommartid och vintertid? 

Gör ett eget solur: 

Gör en modell av ett solur med klassen genom att slå ner 

en pinne i marken och lägg stenar i en halvcirkel på 

skuggsidan av pinnen. Markera ut varje helt klockslag, där 

pinnen skuggar, med en sten. Pinnens skugga visar vad 

klockan är! Detta förklarar principen. Därefter kan klassen 

göra ett komplett och lite mer stabilt solur på skolan med hjälp av samma princip – t.ex. genom 

att vända en blomkruka upp och ner med en stav/pinne i hålet i krukans botten. Ni kan sedan rita 

dit timmarna tillsammans. Men kom ihåg att klockan inte kan flyttas när timmarna väl är ditmålade, 

utan måste göras på den plats där den sedan ska stå! 

Gör ditt eget timglas: 

Häll sand i en av flaskorna, men lämna cirka 1 dm kvar med 

luft. Sätt sedan den andra flaskan över flaskan med sanden 

och tejpa fast den med kraftig tejp eller sätt fast den med 

hjälp av en limpistol. Se till att flaskorna sitter stadigt och att 

ingen sand kommer att rinna ut när man vänder på dem. 

Sanden måste vara riktigt torr att timglaset ska fungera. Är sanden blöt blir det svårare för den att 

rinna igenom.  

- Hur lång tid tar det för att all sand att rinna in i den nedre flaskan när man vänder på 

flaskorna? 

 -Testa med olika mängder sand eller med olika material (t.ex. grus eller vatten).  

- Testa med stora och små petflaskor.  

Ett TIMglas blir det säkert inte, men kanske ett MINUTglas? 

Material till SOLUR: 
- Pinne 
- Några stenar 
- Plats utan skugga 
  

Material till TIMGLAS: 
- Torr sand 
- Lim/Kraftig tejp 
- 2 st. PET-flaskor  



 

  

SAGOR OCH FOLKTRO 

Förr i tiden trodde många människor i norra Sverige på 

vittra. Vittra var enligt folktron ett folk som levde ungefär 

likadant som samerna och nybyggarna, men de bodde i 

underjorden och hade magiska krafter. Även deras kor 

och renar var magiska. Vittrafolket undvek människor, 

men många i Norrland kunde långt in på 1900-talet berätta 

om hur de träffat vittra ute i skogarna och på fjällen. Vittra 

var inte farliga, men de kunde skrämmas och ställa till en 

del problem och därför var det viktigt att vara respektfull 

mot vittra om man stötte på dem. För barnen som var 

getare var vittra en realitet, och många var nog ganska 

rädda för vittra när de var ute i skogen. Läs några 

berättelser om vittra! I Rolf Kjellströms ”Nybyggarliv i 

Vilhelmina”, del 6 (s 48 och framåt) finns många 

berättelser om möten mellan getare och vittra. 

Diskutera: 

- Vad är folktro? Hur skiljer sig folktro från t.ex. religion? 

- Har ni några andra exempel på varelser från gammal folktro som vi fortfarande skrämmer 

varandra med (ex: troll, häxor, skogsrå, näcken, varulvar)? 

 

ATT VARA BARN FÖRR 

Platsen öppnar också upp för samtal om barns villkor förr i tiden. T.ex.; 

- Att vara getare var oftast ett jobb för pojkar. Hur hjälpte flickor till på somrarna? Hur var 

könsrollerna för hundra år sedan, och hur är de idag? 

- Sommarlovet var en tid med mycket arbete för den tidens barn. Hur ser det ut idag? 

- Vilka sommarjobb finns det för barn och unga i Vilhelmina nu för tiden? 
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1, 7 Kyrkogård 

 

Tips för samtal med barnen på en kyrkogård 

Hvordan kan det gjennomføres: 

Det kan være lurt å ta elevene i ring utenfor kirkens område, gjerne på en gressplen, før dere går 

inn i kirkegården. Her kan det være lurt å fortelle litt om kirken, høre om noen elever har vært i en 

kirke før og i hvilken anledning. Det at elevene får fortelle om egne erfaring gjør opplevelsen rundt 

kirken større. I en slik samtale er det viktig å spørre elevene om de vet hvorfor det skal gjøres på 

disse måtene. Det kan være normer som at man skal hedre de døde: Ikke forstyrre de som ligger 

gravlagt. Ikke gå over gravene. Gå på stiene, eller bak gravene (ikke på de døde). Ikke røre 

gravene. De døde skal få fred. Respekt for de døde. Husk å få elevene til å reflektere over disse 

normene. Ikke rope og skrike.  

Når dere har hatt en samtale i ring, kan dere gå inn på kirkegården. Dere kan velge noen personer 

som dere skal besøke. Kanskje noen som elevene dine kjenner til (eks. oldefar), da kan dere 

snakke om hvordan personen var hvis eleven kjenner til den. Hva het han, hvor gammel han ble, 

når døde han og når ble han født. Kanskje hvis eleven overvar gravferden, kan man jo snakke 

om de forskjellige ritualene. For eksempel hva skjedde etter de forlot kirkerommet. Hvem bar, la 

de på blomster, hva sa presten, hvordan heiste de ned,  

 

Dere kan også finne noen som levde for veldig lenge siden (150 år siden). Dette kan være en fin 

start til å snakke om hvordan det var å leve på den tiden. Det kan også være en fin start å høre 

med elevene hvordan det var å leve på den tiden. Hvis du finner en grav hvor det står yrket til 

personen, kan du jo spørre hvorfor de tror det står det? Kanskje sammenligne alder på nyere 

grav og eldre grav? Du kan stille de samme spørsmålene som ovenfor: Hva het han/hun, når 

døde han/hun, når ble han/hun født og hvor gammel han/hun ble. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2 Kyrkan   
 
En geometrilektion 

 
1 Undersök vilka geometriska former kyrkan har. Rita en skiss.  

 

2 Mät kyrkans längd och bredd i hela meter. Gissa först (hypotes) 

Gissning: Längd: ___________ Bredd: ___________ 

Mätning:  Längd: ___________ Bredd: ___________ 

Räkna ut kyrkans omkrets: ________________________ 

Räkna ut kyrkans (golvets) area: ____________________ 

 

3 Om kyrkan är helt tom. Kan man räkna ut hur mycket luft kyrkan skulle innehålla? 

___________________________________________                           

                                               

4 Leta reda på saker i kyrkan som har de här formerna: 

Kvadrat: ____________________________________ 

Rektangel: __________________________________ 

 

5 Kan du hitta några andra geometriska former? Vilka? Ge exempel på saker!  

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

8 Byggnader 

 

Den 4 sept.1913 - Nedbrunnit skolhus. 

Det stora, och endast ett år gamla folkskolehuset, nedbrann i tisdagsmorse den 2 september vid 

6 tiden. Folkskolläraren Albert Johansson, som med sin familj bodde i skolhusets övre våning, 

varseblev att rök trängde upp genom trappan, och då han fann det omöjligt att rädda sig och 

familjen på denna väg på grund av att elden redan härjade uppgången, begav han sig ut på en 

balkong och ropade på hjälp. Från den närliggande gästgivargården skyndade nu några resanden 

till hjälp med en stege på vilken herr Johansson och hans fru och barn, samt en hos herr 

Johansson boende person, kunde rädda sig undan elden. 

 Lågorna slog omedelbart därefter ut genom fönstren i övre våningen. Det anlända 

släckningsmanskapet kunde icke på något sätt hindra de ståtliga skolbyggnadens ödeläggelse. 

Det enda som var att göra var att förebygga att även den till skolhuset hörande uthusbyggnaden 

samt gästgivargården antändes, och tack vare ett duktigt arbete lyckades man begränsa elden 

till skolhusbyggnaden. Skolhuset, som avsynades den 1 september i fjol, var ett av de största i 

länet, och utan medtävlare i Lappmarken såväl i fråga om storlek som och yttre praktiska 

anordningar. 

Det omfattade tre lärosalar, en sal för konfirmationsundervisning, och en slöjdsal för gossar i 

nedre våningen, samt i övre våningen, skolkök med matsal, slöjdsal för flickor, samt bostäder för 

läraren, två skollärarinnor och en skolkökslärarinna. Inredningen och materialen för undervisning 

mm var fullt modernt och förstklassigt. Byggnaden var försäkrad för 52000 kronor i Allmänna 

försäkringsverket för byggnader på landet. 

Läraren Johansson hade sin lösegendom försäkrad för 2680 kronor i länets brandstodsbolag. Då 

han icke hann rädda något av sin egendom torde herr Johansson göra en betydande förlust. 

Lärarinnan Anna Ericssons lösegendom, liksom lärarinnan Klara Olssons tillhörigheter torde 

knappast ha varit försäkrade. Båda lärarinnorna voro borta, då skolan icke skulle börja förrän den 

22 september. Huru elden uppkommit är icke bekant. 

Gustav Rosén, chefred. 

VÄSTERBOTTENS KURIREN 

 

Texten digitaliserades av Vilhelmina kommuns fotoarkiv; 2007-06-12 LEH 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Lärar-version 

10 Järnvägsstation 

Bildbingo och andra uppgifter – ett grupparbete 

 

 

 

 

 

Förslag till frågor och uppgifter: 

 

 

 

 

 



 

  

- Vilken tid måste jag vara vid järnvägsstationen för att hinna till polcirkeln samma dag?    

Före kl. 11.37 

 

- Hur många km är det till Stockholm? Kommer jag dit med tåget?   

Skylt ovanför stationshuset (830 km), svar nej, inte på direkta vägen. 

 

- När och var byggdes ångloken och hur mycket kol ryms i dess kolförråd?   

Infoskylt vid loken: 1912 i Falun, kolförråd: 5,2 ton 

 

- Inlandsbanan invigdes samma år där Volgsjö skolan byggdes. Vilket år var det?  

1918 

 

 

- Leta upp den här trappan och fundera på vad räcket 

är gjord av.  

Rälser 

 

 

- Fundera gemensamt om en rolig historia kring dessa 

två resenärer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hur många magasin kan du hitta inom järnvägsområdet? 17 stycken 

 

 



 

  

Leta upp följande föremål som finns någonstans vid järnvägsområdet. Rita eller ringa in 

dem i kartan när du hittat föremålen och svara på frågorna! 

 

 

 
 
Leta upp det här föremålet i närheten av 
gamla stationshuset och funderar vad denna 
sak används till och hur det fungerar.  
 
Spårväxel – för att lägga om/växla spåret 
 

  

 

 
 
Vad betyder de här bilderna på skylten och 
varför är det livsfara? 
 
Akta tåg, Gå inte här!  

  

 

 
 
Leta efter det här föremålet och försök klura 
ut varför det finns där det finns. Hur fungerar 
det? 
 
Stötdämpare framme på loken 

  

 

 
 
Vad betyder det här tecknet? Var hittar ni 
det? 
 
Akta spänning! Hittas på ångloken 

  

 

 
Vad har den här kvinnan för uppgift? Hittar ni 
en sådan anordning någonstans? 
 
”Anna vid ställverket för semaforerna  
vid Granbergets järnvägsstation.  
Anna var tågklarerare och skötte  
även poststationen i byn.” 

 



 

  

 

 
 
Vad kan det här vara? 
 
Broms från ångloken 

  

 

 
 
Hittar ni det här? Vad kallas det för och vad 
föreställer de olika symboler? 
 
Vilhelmina vapnen med två korslagda 
vargspjut, lappmössa och krona 

  

 

 
Kan ni gissa vad denna bil användes till? 
Det tillhörande huset finns fortfarande här vid 
järnvägsområdet. Gissa vilket det är! 
 
Postbilen med styrmedar för oplogade vägar. 
Posthuset står vänster om det gamla 
järnvägsstationshuset. 

  

 

 
 
Vad har Ove här vid järnvägen att göra? 
 
Han har (hade?) ett VVS företag och 
använder ett magasin som förråd. 

  

 

 
Hittar ni den här mackapären? Vad användes 
den till? Tänk på vad den liknar! Som en jätte 
stor vattenkran. 
 
Det där kallas för vattenhäst 
Tips: Första delen av namnet kan man 
dricka, andra delen kan man rida på. 



 

  

 

 
 
Varför har de flesta byggnader så stora 
dörrar? Leta efter den här dörren! 
 
För att man hade dessa magasin som förråd 
och behövde komma in med stora mängder 
varor. 

  

 

 
Denna detalj av järnvägsområdet ska ni inte 
leta efter, men fundera varför det även finns 
dessa stora dörrar på baksidan av 
byggnaderna. 
 
För att varorna från magasinet skulle in i 
godsvagnen eller tvärtom från vagnen in i 
magasinen. 

  

 

 
 
Var har detta fina fönster gömt sig? Vad är 
det för byggnad som har en helt annan form 
än alla andra?  
 
Vattentornet 

  

 

 
 
Den här grejen har gömt sig någonstans på 
slutet av järnvägsområdet. Vad kan det vara? 
 
Stoppbock, här kan loken eller vagnar stå 
parkerad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Elev-version 

 

 

Järnvägsstation 

Bildbingo och andra uppgifter – ett grupparbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

- Vilken tid måste jag vara vid järnvägsstationen för att hinna till polcirkeln samma dag?    

 

- Hur många km är det till Stockholm? Kommer jag dit med tåget?   

 

- När och var byggdes ångloken och hur mycket kol ryms i dess kolförråd?   

 

- Inlandsbanan invigdes samma år där Volgsjö skolan byggdes. Vilket år var det?  

 

 

- Leta upp den här trappan och fundera på vad räcket 

är gjord av.  

 

 

- Fundera gemensamt om en rolig historia kring dessa 

två resenärer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hur många magasin kan du hitta inom järnvägsområdet?  

 

 

 

 

 

 



 

  

Leta upp följande föremål som finns någonstans vid järnvägsområdet. Rita eller ringa in 

dem i kartan när du hittat föremålen och svara på frågorna! 

 

 

 
 
Leta upp det här föremålet i närheten av det 
gamla stationshuset och funderar vad denna 
sak används till och hur det fungerar.  

  

 

 
 
Vad betyder de här bilderna på skylten och 
varför är det livsfara? 

  

 

 
 
Leta efter det här föremålet och försök klura 
ut varför det finns där det finns. Hur fungerar 
det? 

  

 

 
 
Vad betyder det här tecknet? Var hittar ni 
det? 

  

 

 
 
Vad har den här kvinnan för uppgift? Hittar ni 
en sådan anordning någonstans? 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
Vad kan det här vara? 

  

 

 
 
Hittar ni det här? Vad kallas det för och vad 
föreställer de olika symboler? 

  

 

 
 
Kan ni gissa vad denna bil användes till? 
Det tillhörande huset finns fortfarande här vid 
järnvägsområdet. Gissa vilket det är! 
 

  

 

 
 
Vad har Ove här vid järnvägen att göra? 

  

 

 
Hittar ni den här mackapären? Vad användes 
den till? Tänk på vad den liknar! Som en jätte 
stor………. 
 
Det där kallas för …  
Tips: Första delen av namnet kan man 
dricka, andra delen kan man rida på. 



 

  

 

 
 
Varför har de flesta byggnader så stora 
dörrar? Leta efter den här dörren! 

  

 

 
Denna detalj av järnvägsområdet ska ni inte 
leta efter och fota, men fundera varför det 
även finns dessa stora dörrar på baksidan av 
byggnaderna. 

  

 

 
 
Var har detta fina fönster gömt sig? Vad är 
det för byggnad som har en helt annan form 
än alla andra?  

  

 

 
 
Den här grejen har gömt sig någonstans på 
slutet av järnvägsområdet. Vad kan det vara? 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

12 Flottning 
 

 

 Här är vi! 



 

  

 

 
 



 

  

 

 Här är vi! 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

13 Bostället 

 

Förslag till tema jordbruk 

VÅRTERMIN 

Lektion 1 

Läraren visar bilder och berättar om jordbrukets historia på orten, när de första nybyggarna kom, 

vad som odlades, hur de bodde… 

Lektion 2 

Elever och lärare går till en matbutik och undersöker varifrån maten kommer. 

- Varifrån i Sverige kommer maten? 

- Från hur många andra länder kan ni hitta importerade matvaror? 

Lektion 3 

Hemkunskapsundervisning om näringsämnen. Provsmakning. 

Lektion 4 

PROBLEM: Året är 2040. Den globala uppvärmningen är ett faktum! I södra Europa har det blivit 

mycket svårt att leva pga. hettan. Att odla i dessa regioner är omöjligt, vilket leder till stoppad 

import. Stora massor klimatflyktingar från södra Europa bosätter sig i Norden. 

Eleverna ges i uppgift att i två grupper brainstorma runt följande frågor: 

- Vad kan vi göra på denna plats för att återuppta jordbruket? 

- Hur förbereder vi platsen? 

- Vad odlar vi utifrån de förutsättningar vi har i trakten? 

- Hur odlar vi miljömedvetet? 

- Hur mättar vi alla magar? 

- Hur får alla människor i sig de näringsämnen de behöver? 

Grupp ett ska med utgångspunkt i det historiska jordbruket komma fram till svar på frågorna. 

Grupp två ska fantisera ”out of the box”, tänka framtidstankar, nya uppfinningar och ännu icke 

uppfunna sätt att odla på och på det sättet lösa problemet. 

Lektionen avslutas med att grupperna kort argumenterar för sina tankar. 

 

 

 

 



 

  

Lektion 5 

Introduktion av skrivuppgift.  

Eleverna uppmanas att i samma två grupper som tidigare lektion, fantisera om en familjs 

levnadsvillkor år 2040. 

- Hur ser familjen ut? 

- Hur bor familjen? 

- Vad består födan av? 

- Hur hjälper familjen klimatflyktingarna? 

- Hur samarbetar familjen med de renskötande samerna som bor i området? 

Lektionen avslutas med korta gestaltningar av de påhittade familjerna. Skrivuppgiften löper sedan 

parallellt med temaarbetet. 

Lektion 6 

Eleverna ska förbereda en plats på skolgården där de kan odla t.ex. potatis och rabarber i 

pallkragar.  

Dessa grödor tas sedan om hand av klassen som delats in i olika ansvarsgrupper. 

Hemläxa:  

Odla egen potatis i hink. Redovisa med bilder, tabell på växthastighet samt recept på mat som 

tillagats av potatisen. 

 

HÖSTTERMIN 

Avslutning på temat jordbruk: 

Skördefest då föräldrar bjuds in för att få ta del av elevernas redovisningar av temaarbetet. De 

kommer att få se hur eleverna jobbat med potatismatte, potatistryck, kokat palt, skrivit berättande 

text om jordbruksfamiljen, gjort kortfilmer, lekt lekar… 

 

Temaarbetet är ämnesövergripande där vi t ex integrerar svenska, SO, NO, matematik, 

hemkunskap, bild, teknik, musik. 

 

 



 

             Flygbild Volgsjöskola 1953 



  



 

  Gamla folkskola (förmodligen från 1912) 



  



 

 Skogshuggarkoja på Kyrknäset, 1945 



  



 

     Bogserbåt Mars, 1956 



  



 

 

Flottare 1982 

  



 

  



 

 

 

Kåta 1943 
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