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VITBERGSTRÄSK n:o1  1 mantal frälse. 
Utredning utförd 1996 av Arne Isaksson, Boden 

 

Vitbergsträsk utsynades år 1796 som frälsenybygge. Det fanns tre olika typer av 

beskattning på hemman och nybyggen, skatte-, krono- och frälse-. De två första, 

skatte- och krono-, innebar att bonden själv fick betala sin skatt. Blev däremot 

benämningen frälse, innebar det att ägaren var antingen adel eller ett bruk. För 

att öppna ett frälsenybygge fordrades tillstånd av kungen. Bruket betalade 

skatten och nybyggaren kallades åbo och fick skriva på ett åbokontrakt, där han 

förband sig att göra vissa dagsverken åt bruket eller dess ägare, vanligen tio 

sommar- och tio vinterdagsverken per år. Detta betydde att en medellös familj 

kunde få sig ett litet jordbruk utan kostnad men mycket arbete. 

 
VITBERGSTRÄSKS ÄGARE 

Första kända ägare var baronen Samuel Gustaf Hermelin, ägare till Selets bruk 

och Meldersteins bruk. Han står som ägare fram till sin död år 1811.  

Nästa ägare blev rådmannen Anders Lütraeus. Han står som ägare t.o.m. år 

1824. På grund av att bruket gick dåligt under Lütraeus tid uppköptes det av 

hovet. 

Under tiden 1825 och fram till sin död ägdes det av Karl XIV Johan, och efter 

honom åren 1844-55 av hans son Oskar I. 

 

År 1855 bildas Gellivareverken. Det är en grupp av svenska och norska 

finansiärer, som går samman och köper kungahusets innehav av mark, sågverk 

och bruk i Norrbotten.  

Det var Borgfors sågverk, Alters bruk och sågverk, Hälleströms sågverk, Selets 

bruk och sågverk, Hedensfors såg, Ljuså sågverk, Svartlå såg, Edefors, 

Meldersteins bruk och såg, Vitåfors stångjärnssmedja, Avafors masugn och del 

av Lassby sågverk. Förutom dessa bruk och sågverk en sammanlagd markareal 

av 1 245 154 tunnland eller ca 60 kvadratmil. 

Den sammanlagda köpesumman blev nära 900 000 riksdaler Banco eller 1,35 

miljoner riksdaler riksmynt. 

 

Att driva detta stora företag var förenat med stora ekonomiska problem. Det var 

framför allt de stora avstånden och de dyra fraktkostnaderna, som höll på att 

knäcka företaget ekonomiskt. Detta gjorde att man fick ombilda företaget ett 

antal gånger. Redan 1860 var pengarna slut och man fick ombilda företaget 

under namnet Gellivara Company Limited. Det engelska namnet berodde på att 

engelska finansiärer satsade 850 000 pund i företaget. 1864 var det dags igen att 

söka nya pengar i England. Vid ombildningen kom företaget att heta The 

Gellivara Company Limited. Knappt 4 år senare gick företaget i konkurs den 

30/12 1867. 
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Ännu en gång fick engelsmännen skjuta till pengar. Denna gång kom företaget 

att heta The New Gellivara Company Limited. 1873 var det dags igen. Robert 

Lober, engelsk bankir, övertog bolaget och drev det under dess gamla namn 

fram till 1882, då företaget fick namnet Gellivare AB.  

År 1884 startade bygget av malmbanan i Luleå. 1887 var man framme i 

Gällivare. Kostnaderna för bygget blev så stora, att företaget knäcktes 

ekonomiskt och gick i konkurs år 1891. 

 

Vitbergsträsks nästa ägare blev sågverksägaren och finansiären Seth M. Kempe. 

Han köper stora skogsområden den 21/1 1892 men säljer samma dag till David 

Hummel. 1894 ägs området av AB Bodträskfors, 1899 av Carl Palmgren, 1902 

av Nordiska Trävaru AB, 1908 av Baltiska Trävaru AB. 1914 delas 

Vitbergsträsk n:o 1. Tre fjärdedelar övertas av AB Ytterstfors Munksund och 

kom att heta Vitbergsträsk 1:2. Den återstående fjärdedelen säljs till Karl Oskar 

Leonard Lund och kom att heta Vitbergsträsk 1:3. 

 
ÅBOR PÅ VITBERGSTRÄSK N:O 1 

Efter det att Vitbergsträsk blivit utsynat 1796 som frälsenybygge hände 

ingenting förrän 1852, då den förste åbon tog området i besittning. Det var 

fältjägaren Hans Mild med fru och barn, som bodde där till 1854.  

Åren 1854-59 beboddes nybygget av Nils Petter Vahlberg med familj. 

Åren 1859-77 fanns där Johan Ersson med familj. 

Vid Johan Erssons död 1877 övertogs kontraktet av sonen Erik Johan Johansson 

och hans familj. 

 
TILLÄGG  
av Lennart Lund, Vitbergsträsk, ägare av bilderna.      
Leonard Lund blev åboarrendator 1/5 1910 och ägare 1/1 1914. 

Robert Lund ägde fastigheten fr.o.m. 14/1 1950 till sin död 2006. 

Nuvarande ägare är Lennart Lund. 

     
 

 

 

 

 

 

 

Huvudbyggnaden i Vitbergsträsk 
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JENNY OCH LEONARD LUND MED FAMILJ 

 

Sittande fr. v. 

Frideborg Ideblad, Jenny Lund, Leonard Lund, Gunborg Lundgren. 

Stående fr.v. 

Bojan (Ingeborg)Holmström, Ragnvald Lund, Rolf Lund, Ragnar Lund, Robert Lund. 

 

Ytterligare fyra barn med kortare livslängd fanns i familjen. 

 

 

 

 

HISTORIA PÅ BONDSKA 
Av Yngve Jansson 

 

He vär in kar so vär eot o koweln o cukle. Hånn hädd önge löijse, o öngän 

broms. Ne n kom eotät bäkkän söij än in polis, sö börd a råop att n o keote eot 

pa vegen o sää: 

”Stanna ni har ingen belysning på cykeln”. Da råope cuklistn: ” Låga de ånda , 

jö hä öngär bromso hellär”. 
Översättning hittar du på sid.60 


