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TILL LÄSAREN   
 

Du som läsare har nu 49:e årgången av ”Glimtar 

från Edeforsbygden” i din hand.  

Edefors Hembygdsförening har återigen nöjet att 

presentera denna blandning av gammalt och nytt 

för en förhoppningsvis intresserad och stor läse-

krets. 

Vi är tacksamma för alla bidragen till denna upp-

laga och hoppas på villiga medarbetare framöver 

som kan dela med sig av bygdehistoria, berättelser, 

dikter och andra skildringar till kommande utgåvor. 

Författare av sådana bidrag ansvarar själva för innehållet i insända alster. 

 

Föreningens verksamhet är ju rätt omfattande och även Du kan få medverka i 

det arbetet. Till exempel. genom att anamma appellen här ovan, eller via med- 

lemsavgiften som är 50 kr per år för enskild och 100 kr för familj, och som 

enklast sätts in på bankgiro 378-0277. 

 

Ur verksamhetsplanen för år 2020 kan nämnas: Vinterfestival. Glimtar från 

Edeforsbygden utkommer i samband med Haradsdagen i juni. Hembygdsfest på 

Kläppgården är planerad till midsommardagen i samverkan med Harads Bya- 

förening. Kläppgården med hembygdsmuseum öppnas under sommaren för 

presumtiva besökare efter överenskommelse.  

Sommarserveringen på Laxholmen startar midsommarafton och hålls öppen till 

den 2 augusti, med bl.a. musikunderhållning lördagar kl. 14.00 samt visning av 

kulturella sevärdheter m.m. 

 

Byavandring planeras (aug/sept), höstfest i oktober och brasafton med musik- 

café i november. Dessa och andra framtida aktiviteter kommer att affischeras.  

 

Adresser: 

Ordförande: Anders Johansson, Nygårdsvägen 3, 960 24 Harads 

   Tfn 070-533 55 69, e-post: nygardsvagen@telia.com 

Kassör: Inga-Lisa Öhrvall, Nygårdsvägen 2, 960 24 Harads 

 Tfn 073-827 60 75, e-post: ingalisa.ohrvall@gmail.com 

Sekreterare: Maria Nilsson, Ö. Svartlå 303, 961 98 Boden 

 Tfn 070-3080543, e-post: keramia@telia.com 

Vår hemsida: www.edefors.se 

 

Edefors Hembygdsförening, arbetsgruppen för ”Glimtar från Edeforsbygden”.                                                                                                                

Bernt Rutström          

 

mailto:nygardsvagen@telia.com
mailto:ingalisa.ohrvall@gmail.com
mailto:keramia@telia.com
http://www.edefors.se/
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LAXHOLMEN, Edefors                             KLÄPPGÅRDEN, Harads  
 

Sommarcafé öppet 19/6-2/8  Samlingar. Utställningar.    

Öppettider dagligen 12.00 – 17.00.     Hembygdsmuseum.  

Minnesmonument ”Laxmina”.    Välkommen att boka tid, så visar vi. 

Utställningar Bild/filmvisning.    Midsommardagen 20/6:  

Värnområde. Naturstig.   Friluftsgudstjänst. 

Servering. Försäljning av hantverk.  Fest med musikunderhållning. 

Lördagar kl.14.00 musikunderhållning. Servering laxsmörgåsar m.m. 

(Med reservation för ändrad dag/tid).   Samverkan med Harads Byaförening.    

 

Kontakter:  
Anders Johansson  070-5335569       Maria Nilsson      070-3080543              

Fred Gustafsson    070-6959075  Seved Lundström 070-681056  

 

EDEFORS HEMBYGDSFÖRENING - STYRELSE, UTSKOTT OCH OMBUD 2020 
ORDINARIE STYRELSE SUPPLEANTER 

Anders Johansson, Harads, ordförande Chatarina Henriksson, Bodträskfors 
Fred Gustafsson, Åkerby, vice ordf. Christer Engström, Harads 
Inga-Lisa Öhrvall, Harads, kassör Eva Hedström, Kokhed, Harads 
Maria Nilsson, Svartlå, sekreterare Gerd Jansson, Svartlå 
Berthel Wiklund, S. Harads Mona Mandergrehn Harju, Harads 
Ulla Hellström, Svartlå Siri Johansson, Bodträskfors 
Ullabett Nero, Harads  

 

VALBEREDNING MUSEIANSVARIG 

Lars Björngrim, Harads Styrelsen 

Seth Hedström, Kokhed Harads 

Christina Sandberg, Svartlå SERVERINGSGRUPP 

 Fred Gustavsson, Åkerby 

ANSV. FÖRUTSTÄLLNINGAR Ullabett Nero, Harads 

Styrelsen Ulla Hellström, Svartlå 

 

ANSV. FÖR BILD-OCH DATA  REVISORER     
Seved Lundström, Harads   Seved Lundström, Harads  

Chatarina Henriksson, Bodträskfors Annika Björngrim,  

 Ersättare: 

PROGRAMGRUPP Urban Nyström, Svartlå 

Styrelsen                                                                                                      

 

REDAKTION FÖR ”GLIMTAR FRÅN EDEFORSBYGDEN 2020” 

Bernt Rutström, Thorbjörn Enberg, Inga-Lisa Öhrvall, Gerd Jansson, Ingrid Bergman, Ira 

Bæckström. 
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2018 ÅRS EDEFORSKVINNA OCH EDEFORSMAN  

korades på Haradsdagen den 8 juni 2019 
 

Den som utses ska verka för bygden, våga bryta ny mark eller vårda den mark som hon eller 

han redan vandrar på. Vara en inspiratör som lockar fram andras arbets- och skaparglädje och 

en innovatör som lyckas med det som är lite utöver det vanliga. Vara en entreprenör som får 

saker och ting att hända. Edek har tagit in förslag på 

kandidater och sedan valt ut vinnarna. 

 

Ida-Linn Näzelius utsågs till Edeforskvinnan 

2018.  

Motivering: ”En förebild och entreprenör med 

stor räckvidd i dubbel bemärkelse som sträcker 

sig från att värna om barnens egen vrå, till ett 

engagemang och en avancerad tillskansad kom- 

petens inom miljö och vad som är förnybart och 

hållbart. En kraftfull och tydlig människa och 

inspiratör med ett genuint intresse av företa- 

gandet i den egna bygden”.  

 

Ida-Linn om utmärkelsen: ”Jätteroligt, jag ser det 

som en stor ära”. 

Thorbjörn Enberg utsågs till Edefors 

Edeforsmannen 2018.  

Motivering: ”En medmänniska med 

stort hjärta som välkomnar nyanlända 

människor från fjärran destinationer 

och erbjuder dem verktygen som möj- 

liggör inkludering i en värld som kan 

vara svårförståelig för en utomstående.  

 

En man som förstått värdet i att 

dokumentera bygdens forna kvinnor och 

män genom rörlig bild, samt en hus- 

bilsentusiast som skapat en yta för 

likasinnade att stanna till och uppleva 

vår vackra bygd ifrån”. 

Torbjörn om utmärkelsen:” Jag blev 

glatt överraskad. Jag har sysslat med det jag har varit intresserad av och delat 

med mig till andra”. 

                        Glimtarredaktionen gratulerar  
 

   

 



 
 

4 
 

PRISBELÖNT UNG FÖRETAGARE 
 

På Bodens Näringslivsgala 13 februari 2020 

utsågs Emil Eriksson till Årets unga företagare. 

Motivering:” Efter att Emil i all hast fått ta över 

företaget från sin bortgångne far har företaget 

blomstrat på alla fronter, både omsättningen 

och vinsten har stärkts och har idag passerat tio 

miljoner kronor i omsättning.  

Emil är ung företagare som redan visat på mod 

och framåtanda och att man trots liten er- 

farenhet av att driva företag kan skapa tillväxt 

och arbetstillfällen.” 

 

Glimtarredaktionen gratulerar 

 

 

                          
 
OOOOOOOOOOOOO  OOOOOOOOOOOOO 
 
EN VÄRDEFULL MEDABETARE 
Redaktionen för Glimtarna 
 

Gunnar Blomgren växte upp i Harads, son till Arne och 

Eva Blomgren. 80 år gammal avled han på hösten 2019. 

Hans stora intresse var jord- och skogsbruk. Som utbildad 

kronojägare fick han anställning hos Skogsvårdsstyrelsen i 

Arjeplogs kommun.  

Han flyttade dit och byggde tillsammans med hustrun 

Birgitta upp ett jordbruk i Myrheden utanför centralorten. 

 

Släktforskningen var ett annat stort intresseområde för 

Gunnar. Den resulterade i många innehållsrika artiklar 

med anknytning till Edeforsbygden. Han delade generöst med sig av texterna i 

form av årliga inslag till Glimtarna. Vi behövde aldrig fråga honom – artiklarna 

kom, till en början handskrivna och skickade med vanlig post, för att de sista 

gångerna överföras digitalt.  

 

Vi känner saknad och stor tacksamhet för hans medverkan i Glimtarna under 

alla år.             
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BYABEBISAR 
Det senaste årets nyfödda i Edeforsområdet blev som vanligt välkomnade av 

Svartlå och Harads byaföreningar. 

I Harads på Haradsdagen välkomnades 9 barn. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från vänster: Jonas Nyström o Caroline Enberg med Vilmer, Nicklas Dalkvist o 

Amanda Nyström med Ture, Beatrice Lindvall o Tomas Kjellin med Stella, 

Berthel Wiklund ordf i byaföreningen, konferencier och utdelare, Irada 

Layicova med Alex, Fredrik Baum o Isabelle Hansson med Ebba, Annika 

Vinroth med Joel i vagnen.  

 

En gåva bestående av ett presentkort samt ett diplom där vi välkomnade barnet 

till världen och Edeforsbygden delades ut till dessa samt till ytterligare tre barn 

som inte var närvarande. 

  

I Svartlå i samband med julmarknaden välkomnades 5 barn, 4 flickor och en 

pojke. (Foto saknas då flera av familjerna var förhindrade att delta vid utdel- 

ningen)  

 

Erik, son till Linda och Tani Zenelaj, Jolina, dotter till Sara Gunnari och Casper 

Lund, Alice, dotter till Josefin Bergdahl och Olle Lindström, Freja, dotter till 

Robert och Linda Lund, Alma, dotter till Elin 

Forsberg och Isak Lundholm. 

 

Barnen förärades med ett silversmycke. 
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OM HARADS OCH ARCTIC BATH 
Av: AnnKathrin Lundqvist, en av grundarna och delägare 

 

Gör man inget, riskerar man inget. Visst låter det tryggt, men också rätt så 

tråkigt. Men utmanar man sig så får man i varje fall roligt under tiden. Så 

resonerar man i Harads. Man gör saker och tar risker, ibland går det åt 

pipsvängen, men då har man i alla fall försökt. Det händer även att man lyckas. 

Till och med långt över förväntan och med de djärvaste idéerna. Då växer 

självförtroendet och man skapar ringar på vattnet långt utanför landets gränser. 

Ett hotell med kallt bad i Harads låter väl tokigt? 
 

Måste man bada i Harads så skulle det väl åtminstone vara ett varmt även- 

tyrsbad, eller hur? Så tänker nog många, i varje fall om man bor i Boden eller i 

Norrbotten där man vet hur kallt det är ändå, utan att man behöver doppa tårna i 

kallvatten. Men tänker man tvärtom i stället blir det lite mer spännande. Alla de 

som inte bor i Norrbotten, som inte har sett snö eller is, som har varmt året runt. 

Skulle dessa människor få för sig att åka till Polcirkeln för att bada unikt kallbad 

i norrsken eller midnattssol? Nja, kanske inte så många. Men, om bara några 

promille vill göra det så blir badet i Harads fullt, och det räcker.  

 

Konsten är att hitta gästerna som finns spridda över hela världen.  

Men om man förpackar det rätt så...  
 

Erfarenheten från andra satsningar i länet visar att det är möjligt. Med hjälp av 

internet, sociala medier och en ökande destinationsturism kan man nå väldigt 

långt, förutsatt att man har ett budskap och en unik upplevelse. Genom att 

erbjuda en exklusiv produkt i rätt förpackning kan det fungera. Det finns inga 

garantier, men att det är möjligt finns det exempel på i Norrbotten. Förresten, 

med exklusiv menas inte att det automatiskt är dyrt, mer att produkten är unik 

och därmed prisvärd. 

”Om du vill uppleva något du aldrig har upplevt förut, så måste du göra något 

du aldrig gjort förut.” 

Hur svårt kan det vara?  
 

Arctic Bath är ett unikt flytande hotell med utomhusbad under alla årstider. Från 

midnattssolens sommarbad till norrskenets vinterbad. Stora kontraster i ljus och 

temperatur i en harmonisk inramning som smälter väl in i landskapet. Ett slutet 

skal med en öppning som symboliserar ett inre liv.  

Naturen, ljuset och klimatet erbjuder en extra inramning. Ibland kallt, på gränsen 

till vad som är trevligt, men också lockande. I varje fall för de riktiga 

entusiasterna som samlar på upplevelser. Badet erbjuder ju alltid varma och 

stärkande bastur och ett vackert arktiskt ljus. 
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Ett bad i Luleälven kombinerat med middag i hotellets restaurang och över- 

nattning i ett av de arkitektritade hotellrummen blir tillsammans en svårslagen 

kombination för den som söker unika upplevelser. 

 

En trygg insida 
 

En ombonad insida med egen karaktär. Skalet skyddar utåt mot landskap och 

väder och öppnar upp sig inåt mot vaken och innergården. 

Vad behöver man? 

Ett skal mot väder och vind och en öppen vak. En ombonad interiör, lugnande 

färgskala, naturliga material, hälsosamma behandlingar, hälsosam mat med rena 

lokala råvaror utöver det förväntade. Design och arkitektur i harmoni med 

naturen.  

 

Inspiration 
 

Inspirationen till utformningen av Arctic Bath hämtades från den fysiska 

platsen, naturen och platsens historia. 

Timmerflottningens timmerbröt stod 

som inspiration till den cirkulära 

byggnaden som är hotellets huvud- 

byggnad. Den symboliserar och ger 

hopp till en bättre framtid där 

turismen och de mjuka värdena står i 

fokus. Där Arctic Bath kan upp- 

muntra till en mer hållbar framtid där 

vi värnar om naturen, miljön, kultur 

och djuren istället för att utarma den.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                           Arkivbild 

Hållbarhet      
Brundtlandskommissionen utgör idag en grund och utgångspunkt för att 

definiera hållbarhet. Rapporten inkluderade sociala och ekonomiska aspekter 

tillsammans med miljömässiga och hävdade att dessa tre var sammanlänkade 

och inte kan uppnås utan varandra. Hållbar utveckling består således av tre 

dimensioner som samspelar och stödjer varandra: ekologisk hållbarhet, social 

hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.  

 

För att säkerställa att behoven både hos nuvarande och kommande generationer 

möts krävs det ständiga förbättringar för att utvecklingen ska vara hållbar. 

Det handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
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Vi arbetade redan från början med att hållbarhet skulle genomsyra Arctic Bath 

och de värdegrunder som skulle finnas i företaget. Det var kring dessa 

hållbarhetsmål som vi även byggde vårt hotell och som fick stå som grund till de 

val som togs kring materialval och byggnadsmetoder. Vi valde att arbeta så 

lokalt som möjligt. Vi valde material och ytbehandlingar som inte var skadliga 

för miljön och vi valde att säkerställa att vi tog hand om allt gråvatten och 

avlopp. Det var såklart en dyr kostnad, men mycket viktig när man planerar 

långsiktigt. 

 

Vi ville såklart ge något positivt tillbaka till platsen och närområdet och vara en 

positiv etablering till bygden. Vi är idag glada att berätta att flera av våra 

anställda har flyttat till området samt att vi har kunnat anställa flera som redan 

var bosatta här. Vi har bland annat anställda från Makedonien, Afghanistan, 

Belgien och Sverige.  

 

 

 

 

Timmerbröten som inspirationskälla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här planerades bygget att bli. 

 

 

 

 

 

Och så här blev det färdiga resultatet. 

Hotellet var klart och tog emot sina första 

gäster i januari 2020.  

Arkitektur till samtliga flytande byggnader: 

Bertil Harström & Johan Kauppi.  

 

Arkitektur för samtliga landstugor och 

servicehus: AnnKathrin Lundqvist. 
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Framtiden   
 

Trots den för oss stora investeringen så hoppas vi långsiktigt att det vi har byggt 

bidrar till något positivt. Redan nu, en och en halv månad efter öppning, har vi 

haft gäster från USA, Storbritannien, Indien, Thailand, Australien, Canada, 

Sydamerika, Förenade Arabemiraten, Finland, Sverige och Hong Kong och de 

har fått uppleva en svårslagen och unik kombination som inte finns någon 

annanstans i världen.  

Att få ta emot dessa gäster från när och fjärran är värt den långa resan och tiden 

att bygga upp detta nya varumärke. Vi hoppas att fler får upp ögonen för vår 

rena natur, gästfriheten samt platsen. Och förhoppningsvis så inspirerar vi ännu 

fler att bada kallbad. Vi hoppas såklart att fler vågar satsa och att vi i framtiden 

kan vara en inspiration för andra, för när självförtroendet växer i en by och man 

skapar ringar på vattnet långt utanför landets gränser då händer det saker. 
 

Vilka är då vi som har gjort den här resan och byggt det första unika flytande 

hotellet i Harads?  

Delägarna och grundarna bakom Arctic Bath är: Kent Lindvall, Per Anders 

Eriksson, Patrik Jonsson, Peter Engström, Robert Lundqvist, AnnKathrin 

Lundqvist och Maarten Raes.   

 

Creative Hero priset 

 

Artic Bath tilldelades NMW´s (Norrbottens Media Week) eget pris för kreativa 

idéer i Norrbotten. Handelsbanken och Swedbank står bakom priset som 

utdelades den 12 februari 2020. 

 

Motivering: Ännu en spännande reseanledning i Harads, denna gång ett kall- 

badhus med boende och högklassig restaurang ute på älven. Allt i en minst sagt 

iögonenfallande design. 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

                                         

                                         Översiktsbild av anläggningen.  

                   Foto: Ted Logart, swedishlaplandvisitorsboard.com 
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MUSEIDAGAR I HARADS 
Av: Inga-Lisa Öhrvall, Harads                   

 

På initiativ av Försvarsmuséet i Boden och dess 

chef Ulf Renlund, anordnades musiedagar 25-27 

september 2019 med fika, samtal och möten i 

samarbete med Harads bibliotek, Harads bya- 

förening och Edefors Hembygdsförening. 

I Kläppgården visades utställningar om 

Eyvind Johnson och Kalla kriget. Med VR-

teknik kunde man också uppleva fallskärms- 

hoppning över Normandie 1944. 

 

Hembygdsföreningens museum med äldre 

bruksföremål visades liksom de permanenta 

utställningarna: Den gamla skolsalen, Den 

gamla lanthandeln och Emigrationen till Amerika.  

Valfrid Enbergs filmer och foton med lokal 

anknytning från 1940-60-talet visades och 

den stora samlingen av tidningsurklipp och 

gamla foton intresserade många av be- 

sökarna.  

 

På biblioteket anordnade Christoffer 

Nordmark bokbytardag och samtalscafé om       

föremål som besökarna tagit med sig. 

 

Christoffer visar en s k Cellini-bägare som  

tillverkades på 1500-talet för att bedömas av 

en jury som beslutade om lärlingen kunde 

uppnå mästargrad. Denna bägare är en kopia, 

tillverkad i Birmingham, England på 1850-

talet. Den har dekor runt om med bibliska 

motiv, keruber med latin latinska budskap 

samt en mängd djur och kan ha varit tänkt att 

användas som nattvards- 

kalk eller bara för det 

estetiska. 

 

Dosan är en luktdosa som 

användes av borgerskapet i större städer för att minska 

obehaget av dålig lukt från avskräde som kastades ut på 

gatan. 
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Berthel Viklund visade en båtshake som han 

använt i timmerflottningen 

 

Elve Öhrvall tog 

med sig 2 olika 

handsmidda yxor, 

bl a en norr- 

bottensyxa. 

Ulf Renlund 

visade ett gam- 

malt sänke som      

använts vid nätfiske. 

 

Jag själv tog med 

ett  alnmått i trä 

med markeringar 

för tum, fot och 

aln.                                                

 

Årtalet 1837 är  

inristat i trät.  

 

Kaffekvarnen är  

från 1940-talet. 

 

 

 

 

Christoffer visade också denna knappkrok som 

användes för att underlätta att knäppa de besvärliga 

snörningarna och rader av små knappar som var på 

modet på 1800-talet i t ex handskar och klänningar. 

 

 

På Edeborg visades en serie kortfilmer om försvarets fordon från 1960-80-talets 

terrängfordon, stridsvagnar, båtar, flygplan och skidor ”vita blixten”. 

 

Museidagarna blev ett tillfälle att ta del av Försvarsmuseets samlingar och Ede- 

fors Hembygdsföreningens stora skatt av bilder och föremål och vi hoppas att 

fortsättningsvis kunna anordna liknande museidagar. 
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EN MÅNGSIDIG MAN - IVAR ERIKSSON      
Av Eivon Renberg, Boden 
 

Ivar Eriksson var en granne till oss när jag bodde i Harads nedi ”Göliswidja” 

som man sa. Hemmanet Göli låg i centtrum av Harads där sedan Sjukhemmet 

blev byggt, och då var det en ägare som hette Göli som anlade ett svedjebruk ca 

2 km nedanför byn därav namnet Göliswidja och det blev senare bebyggt och 

bosatt av flera familjer. Vi hade ingen vatten eller slaskledning så man fick bära 

in det som behövdes, det stod alltid en hink på en pall med skopa i och 

diskvattnet bar man ut till korna som uppskattade det mycket.    

 

Alltnog, denna Ivar Eriksson var en person som klarade av att göra det mesta 

liksom många andra den tiden. Skulle du kunna försörja en familj gällde det att 

kunna en mängd olika yrken och sysslor. Vi hade en brunn hemma vid lagår´n. 

Brunnen hade timrade väggar den var 12 meter djup men timringen började vara 

alldeles upprutten så det följde med mycket skräp från timringen när man 

hinkade upp vatten till korna eller till köket för matlagning mm.  

 

Nu blev Ivar anlitad för att hjälpa oss sätta ned cementringar i timringen. Dessa 

ringar var 90 cm i diameter invändigt och hade 1 dm tjock vägg runt om. Det 

gick åt 21 ringar då var det en ring ovanpå marken och på dem byggde man ett 

golv med stolpar och en rundstock med vev i ena ändan så man kunde hinka upp 

vatten. För att fira ned dessa ringar hade vi en stubbrytare försedd med lina och 

en krok. Sedan fäste man en planka på högkant i kroken, plankan var drygt 90 

cm lång och låg lite snett så den klämdes fast i ringen. Ivar åkte ned stående på 

ringen och hjälpte till med styrningen väl nere på botten så ordnade han med 

spade till så att ringen låg vågrät åt alla håll. Samma procedur med de övriga 

ringarna. 

Åtskilliga år efter så skulle det rensas i brunnen och Ivar blev ånyo anlitad. Nu 

blev hela hinkställningen och linan noggrant undersökt, ja det skulle nog hålla. 

Ivar stod i hinken och firades ned av pappa och väl nere på botten så stod han i 

vattnet och grävde och fyllde hinken och så vevade pappa opp hinken medan 

Ivar stod kvar därnere och vänta på tomhinken. Det blev ju flera hinkar innan 

det ansågs räcka. Man ryser i dag när man tänker sig in i situationen men det var 

ingen som tänkte på arbetarskydd då. 

 

Ivar var även hos oss för att reparera litet i köket han satte masonitskivor på 

väggarna och gjorde en ny dörr till det stora skafferiet som fanns i ett hörn. 

Tapetseringen gjordes av oss själva fast jag ingick inte i det gänget. 

Ivar upplät mark för sopor. Det var en man som var gårdskarl på Svanö AB som 

hette Amandus Karlsson. När Svanö slutade ha gårdskarl så började Amandus 

utföra olika körslor med häst. T.ex. harvning av potatisåkrar mm. Han började 

också köra sopor.  
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När Amandus slutade med dessa sysslor, köpte Ivar en traktor BM Viktor 25. 

Det var en tvåcylindrig tvåtaktsdiesel den hade ett säreget läte när den gick, man 

hörde på långt håll när Ivar kom. Med denna traktor körde Ivar sopor. Nu hade 

han flyttat sopplatsen en liten bit, och vintertid så utförde han även snöskottning 

av skolgården åt Edefors kommun.  

 

Ivar och hans granne Erik Nordqvist köpte 

en gammal sågbänk som dom rusta opp 

med nytt trävirke och med den utförde dom 

mycket sågningar vissa perioder. Det 

kunde vara vanligt virke, plank och bräder 

men också av björk, kälkmedar, axåls- 

ämnen, bunkämnen mm. Kort sagt, ämnen 

som behövdes för att underhålla eller göra 

nya kälkar reden skaklar osv. 

  
Ivar Eriksson med barnbarn, vagn och snöskopa 

till BM Viktor syns i bakgrunden 
 

Ivars mark innefattade 

ävenden s.k. Kvarn-

bäcksudden Där byggde han nån stuga men sålde flera 

tomter som idag är bebyggda med fritidsbostäder. 

 

I övrigt kan sägas att Ivar var mycket arbetssam och trevlig 

att prata med och lyssna till. Att han pratade pitebonska 

tycker jag var ett plus.                                                                                 Eivon Renberg 

  ---------------------------------------------- 
MAJGUDRUN NILSSON, Svartlå, lämnade oss hastigt i januari månad 2020. 

 

MajGudrun har under lång tid varit aktiv i Hem- 

bygdsföreningens styrelse och ställt upp i olika 

sammanhang. Villigt har hon bl.a. varit hjälpsam 

vid midsommarfestligheterna på Kläppgården 

samt aktiviteterna på Laxholmen.  

Vi kommer att sakna MajGudrun, inte bara Hem- 

bygdsföreningen, utan också övriga föreningar och 

dess verksamheter i Edeforsområdet. 

                                
                                                                                              Redaktionen 
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Ur Glimtar för 40 år sedan publicerar vi åter denna artikel om en tidig 

tillverkningsindustri (Glimtar 1980). 

TEGELSLAGNING 
Ett samarbete: Thorsten Pettersson, Yngve Jansson 

När det talas om det gamla bondesamhället nämner man mest jord- och skogs- 

bruk som huvudsysselsättning jämte jakt och fiske. Inom Luleälvdals- området 

fanns dock omkring 1850-talet en ganska särpräglad industrialisering. I ett 

arbete om sågverksrörelsen i Svartlåbygden av Arvid Nyström, påpekas att cirka 

femtio procent av byinnevånarna livnärde sig av sågverksrörelse. Tidigare hade 

även en viss smidesindustri och järnhantering förekommit. 

 

De legendariska arbetarkasernerna i Svartlå präglar än idag områden i byn 

genom namnbestämningar. I folkmun finns Kasernsvägen och Kasernsberget. 

Ännu några andra byggnader har funnits till senaste tid, benämnda Järnbodarna, 

vilket vittnar om att inte alla livnärde sig av jordens brukande. Tjärbränning 

förekom även i betydande skala. 

 

Efter en intervju med Valder Nilsson, f -03 i Svartlå, har vi sammanställt denna 

utredning, om den tegelslagning och bränning som under många år bedrevs i 

Havsträsk. Valder Nilsson deltog i denna tegeltillverkning åren omkring första 

världskriget. Verksamheten fortsatte praktiskt tjugotalet ut. Den upphörde på 

grund av att lämplig lera för tegelslagningen inte kunde utvinnas inom området.  

Den allra första tegelbränningen förekom på den s k Näsudden i Svartlå. Det var 

anfäder till Valder, som på uppdrag av Gällivarebolaget, som regerade Svartlå 

bruk denna tid, utförde det arbetet. 

Leran till tegelbränning hämtades från översta Österby mot Västerby – 

Åminnehållet. Leran bröts i en älvravin vid Janni-Hansch. Leran fraktades i 

pråmar till Näsudden. Innan Svanö etablerade sin skogsbearbetningsanläggning 

och avlägge på Näsudden kunde man se lämningar efter tegelbrännugnar på 

udden intill en aspdunge. 

 

Efterhand började Valders far Vilhelm, f 1871, och hans broder Erik uppföra 

byggnader för ett tegelbruk på västra sidan Lean- eller Leanschbäcken, därpå 

östra sidan låg Lean- eller Leanschgården. Namnet efter den förste nybyggaren 

av släkten Lejon. Tegeltillverkningen torde ha kommit igång före sekelskiftet, 

möjligen av farfadern. Brödernas systrar var också behjälpliga i tegelslag- 

ningen. Ett exempel däruppå: När murstocken i gamla posthuset i Svartlå revs, 

hittades en tegelsten, på vilken man kunde läsa Ida, vilken var en av systrarna. 

Man provade sig fram till lämplig lera för teglet. Den vid Leanbäcken visades 

sig vara perfekt. Blålera och mörkfärgade lerlager var inte lämpliga. Teglet blev 

för hårt, vilket orsakade spänningar och buktningar i stenarna. 
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Sanden fraktades från Kolkudden cirka femhundra meter ovanför bruket.  

De flesta byggnaderna utgjordes av låga huslängor för det slagna teglets 

torkning. Inredningen påminde om ett ostlager med hyllor. Kraftiga stolpar stod 

nedgrävda i jordgolvet ganska tätt. Insågade jack för tvärslåar på stolparna, på 

vilka slanor placerats i längdriktningen. Materialet var kraftigt tilltaget, eftersom 

det blev betydande tyngd, när hyllorna fyllts med vått nyslaget tegel.  

Teglet skulle vara helt genomtorkat innan bränningen. Detta tog någon eller 

några veckor, ofta längre tid, beroende av väderleksförhållandena.  

 

Satsen till teglet bereddes i en stor järnbeslagen tunna, lerbråkan (Läirbraaka). 

Inuti densamma var en uppåtstående axel placerad, fäst i botten och upptill. I 

övre delen satt en utåtriktad bom eller arm. En häst drog den runt och den 

roterande axeln var försedd med utstående pinnar, som rörde om satsen och 

blandade densamma. Satsens sammansättning utgjorde cirka 2/3 av lera och 1/3 

av sand jämte vatten. Vanan med blandningen gjorde, att man praktiskt kunde 

bedöma konsistensen. 

Den färdiga satsen rann ut genom att öppna en lucka nederst i bråkan. När man 

blev van kunde man med handen stryka av 

en lämplig bit av massan, klappa ner den i 

en form, stryka över ytan på ämnet och 

stjälpa upp den och så börja ånyo.  
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En vuxen person kunde på en 10-timmars arbetsdag tillverka ca 1000 tegel. När 

Valder som 16-åring heldagsjobbade i tegelslagningen gjorde han cirka 600 

tegel om dagen. Det slagna teglet placerades i lagerhusen för torkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid bränningen lade man upp det torkade teglet till en ugn. I en försänkning i 

marken lades först några jämna varv över varann. Efterhand drog man in 

stenarna från båda hållen allt medan man staplade nytt tegel och byggde ihop till 

ett valv.  
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Ytterligare ämnen lades ovanpå det uppbyggda valvet, som fylldes med långved. 

På ytterkanterna lades även ved runt om. Utanpå hade man en brädvägg, mot 

vilken fylldes jord. Torv och jord skottades över hela anlägget sedan man tänt 

på. Bränningen måste sedan passas hela tiden. Det tog 3-4 dygn att bränna en 

ugn. Genom isoleringen bildades en mycket hög värme, som gav teglet den rätta 

färgen och hårdheten.  

Det yttersta skiktet kunde man ibland vara tvungen att bränna om. 

 

Till hällar och bakugnar var det viktigt att teglet fick den riktiga hårdheten. I 

yttermurar och skorstenar kunde det lättbrända teglet med fördel användas. 

I min barndom minns jag att Leanteglet stod synnerligen högt i kurs både av 

murare och husbyggare (Th P´s anm). 

 

När teglet var färdigt måste det avtäckas och svalna långsamt innan det 

staplades. 

Det tillverkades tegel i stor skala. Skeppades i pråmar till Hednoret för vidare 

frakt. Teglet betingade ett pris av 4-5 öre styck hos tillverkaren. 

Enbart sommartid kunde man tillverka tegel eftersom det måste lufttorkas. 

Så småningom tog leran slut. Då körde man lera över älven från det tidigare 

nämnda lerschaktet i Övre Österby. Detta måste utföras hösten innan, så snart 

isen blev bärkraftig och innan tjälen gjorde den omöjlig att bryta.  

 

Några år brände man även tegel i Holmträsk - Snesudden. Det var förvaltare 

Rehnman från Kamrum, Munksunds AB, som var tillskyndare härtill. Man hade 

inlett en omfattande byggnadsverksamhet där och behövde tegel därtill, Där 

fanns ingen lämlig lera, varför man fraktade upp sådan från ett lerlag i Åminne. I 

Holmträsk slogs tegel från våren och försommaren med uppehåll under slåttern, 

varefter man forsatte med slagning och bränning så länge vädret tillät. 

 

Direktör Nordin från Heden hade några år en något mer industrialiserad tegel- 

tillverkning intill den s k Getgraven på södra sidan älven, med material från 

lertäkten i Österby. 

Från denna tid finns ännu en pråm för ankar, som ett minnesmonument från den 

industrin. Teglet forslades i pråmar med bogserbåt till Hednoret.  

 

En tid förkom även tegelbränning i Västra Bovallen av Palmgren. 
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BODENS FOLKHÖGSKOLA M.M.    
Av Bernt Rutström, Bodträskfors 

 

Jag har inte känt till att det funnits en folkhögskola i Boden. Men vid sök efter 

annat på Internet fick jag vissa indikationer som talade för att så var fallet.  

Så småningom fann jag detta: 

 

Georg Kronlund kom från Skövde som häradshövding till Haparanda år 1894 

och Ludvig De Vylder från Lund som lärare till den nystartade folkhögskolan i 

Boden 1896. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           Bodens Folkhögskola 

 

Som några exempel på elever i Boden kan nämnas: Alma Emilia Mikaelsson, 

Vilhelm Nordfjell och Rudolf Skarin från Rödingsträsk, Oskar Fredrik Engel- 

mark från Ladufors samt Robert Harlin från Harads. 

Under åren 1896 till 1915 syns cirka 850 elever ha fått sin utbildning där. 

 

Kronlund och De Vylder var också eniga och angelägna om att häva Torne- 

dalens isolering även om uppfattningarna gick isär om sättet att göra det på.  

De bildade ändå tillsammans Tornedalens Lantmanna och Folkhögskola 1899, 

där De Vylder var rektor fram till 1911. 

 

Stadgan som Kronlund och de Vylder var med om att formulera år 1899 

föreskrev bl.a. skolans uppgift att inom Norrbottens finskspråkiga område: 

”Sprida svenskt språk och svensk odling och verka för höjandet av den andliga 

och materiella kulturen”. 

 

Georg Adolf Edvin Kronlund, f. 1860 i Stockholm, gift med friherrinnan Ebba 

Eva Charlotta Åkerhielm, blev senare häradshövding och politiker. 

 

Ludvig De Vylder, föddes 1871 i Frankfurt am Main. Tillsammans med hustrun 

Elisabeth fortsatte de sin gärning vid folkhögskolan i Katrineberg i Halland fram 

till 1935, då de med ålderns rätt drog sig tillbaka och kom att bosätta sig i Lund. 
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TVÅ 100-ÅRIGA ANDELSBEVIS    
Av Bernt Rutström, Bodträskfors 
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Har tillhört Johan Sandberg i Lillån (på vägen mot Södra Harads) och 

är två av flera. Ställda till förfogande av Johan Jansson, den nuvarande 

ägaren av Lillån. 
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BARNABILDER FRÅN 50-TALET 
av Christina Sandberg, Svartlå 

 

   Familj 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pappa hade taxirörelse, eller droskrörelse som det hette då, och mamma skötte 

om både kiosk och café i vårt hus i Svartlå. Folk ringde och beställde skjuts 

vilken tid på dygnet som helst. Kiosken var öppen från tidigt på morgnarna till 

sent på kvällarna. Bröd skulle bakas till caféet, som också var öppet hela 

dagarna. Det fanns inte så många lediga stunder över för familjeliv. Vi barn 

hjälpte till med att ”expijera” i kisoken och ibland kunde vi väl bära in en bricka 

med kaffe och bröd till caféet. Lycka var när man som sju-åttaåring fick sitta i 

knä hos storpojkarna när de drack kaffe och rökte pipa. 

 

En dag när jag och min två år äldre syster Anna-Lena var ensamma hemma, 

bråkade vi om vems tur det var att gå in i kiosken när ringklockan ringde. 

– Det är din tur! sa min syster. 

– Nä jag var sist! Det är din tur! svarade jag. 

Klockan ringde gång på gång och vi fortsatte att diskutera. Anna-Lena blev 

argare och argare. Det stod en full Cuba Cola på bordet. Den tog hon och 

drämde den i huvudet på mig. 

Kunden hade blivit otålig och kom in genom ytterdörren. Tårarna sprutade på 

mig så Anna-Lena fick i alla fall gå till kiosken. Jag fick en stor bula, men min 

systers kommentar var bara: – Nu ligger då inte håret så platt på huvudet! 

 

Det samlades mycket folk kring caféet. En kväll öppnades ytterdörren och vi 

hörde upprörda röster. In kommer en mycket stor man med en mycket liten man 

hängandes i näven. Den lille mannen hade backat på den store mannens bil och 

diskussioner hade uppstått. Man ringde polisen, som fick klara upp situationen. 

Men den bilden kan få mig att skratta än idag: När dörren öppnades och denne 

store man kommer med en liten man sprattlande och tjattrande hängande 

framför sig! 
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När den traditionella två veckor långa semesterresan på sommaren kom, gladdes 

vi alla åt ledigheten och för oss barn var det de dagarna som vi hade mamma och 

pappa för oss själva. Vi åkte, bodde och sov i pappas skolbuss. Umeå, Ö-vik, 

Härnösand...... Vi lärde oss mycket om Sveriges geografi. 

 

På kvällen när vi bäddade för natten på bänkarna och mellan bänkarna kände vi 

stark gemenskap i allt stök med packning och sängkläder och spritkök och mat- 

varor. 

En gång blev vi stoppade av polisen och mamma ropade: – Göm pottan! Jag 

skyndade mig att gömma den under en filt. Nästa morgon vaknade jag av Anna-

Lenas skratt: Gissa var jag har min ena fot?... I pottan! 

 

Kamrater 

 

 

Vi var grannar, Peo och jag, tills jag var fem år och vi flyttade från ”Lillkåken” 

till ”Storhuset”. Varje dag hälsade vi på hos varandra. Det var lätt när vi bara 

kunde gå över tomtgränsen och slapp gå ut på vägen. Jag fick en underbart söt 

liten korgsäng med små dockor i julklapp av honom när jag var 5 år och han 4. 

Den julklappen har jag fortfarande på en hylla. 

 

Vi lekte i sandhögen tillsammans. Sandbullar och sandtårtor dukades upp och 

sedan bjöd vi min storasyster på fest. 

En dag kom Peo hem till mig med en väldigt fin sommarbukett. Gissa om jag 

blev glad! Jag kände mig så stor och betydelsefull. Samma dag kom min kompis 

Bittan. 

–  Hej! Ska vi leka ”Mamma, pappa, barn?” 

–  Jo, men bara vi två och mina dockor. Då får inte Peo vara med! 

Peo kom och jag sa som planerat: ”Du får inte vara med oss!” 

Då hände det! Peo gick in i köket, tog blommorna ur vasen och gick hem. Jag 

följde efter, ställde mig på bron och ropade: ” Den som ger och tar igen, han är 

tjuvens bästa vän!” 

Nästa dag kom Peo och hälsade på. – Ska vi leka? 
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                                                        Äventyr 
 

 

Min kamrat Lena och jag hade ett favoritträd vid Elim efter byavägen, som vi 

kallade ”Äventyrens björk”. När det var rimfrost och kallt gnistrade det så 

vackert på grenarna i gatlysets sken. Björken var vacker alla årstider, men på 

vintern var det alldeles speciellt. Grenarna hängde ut över vägen och när vi 

tittade upp mot himlen genom grenverket fylldes vi av en lyckokänsla blandad 

med oändlighetens funderingar. Vi stannade alltid under trädet och fantiserade 

om äventyr och spännande händelser. 

– Har vi nå´t äventyr på gång? Något mysterium? 

 

En dag när vi lekte ”Hackelberry Finn” och ”Tåm Såjer” ( våra storasystrar hade 

läst böckerna) i skogen, sprang vi efter Porjuslinjen. Vi var jagade av farliga 

tjuvar och vi sprang så hjärtat bultade av både rädsla och utmattning.  

Då plötsligt såg vi ett underligt, litet hus mitt i skogen. Vi smög närmare och 

glömde att vi var jagade. En ny lek tog vid. 

– Vad var det här för ett konstigt hus? Vem bor här? Vem träffas här? Det här var 

mystiskt! Några böjda grova rör stack upp ur marken en bit från huset. Det var 

uppenbarligen så att hemliga meddelanden skickades via dessa rör in i huset! 

– Men vem har hemliga möten här och varför? Tänk om några kommer! Vi 

måste gå härifrån! Vi började gå hemåt nedför berget. 

 

Plötsligt hör vi ett ljud bakom oss. Ett dovt trampande blandat med gnissel. Vi 

känner en kuslig spänning. Vi kryper ner bakom några buskar. En häst kommer 

travande. Bakom den sitter en karl på en släde. 

–Titta! Det är ju Herbert Nilsson! Han kommer nog från huset! Tänk att han 

skulle vara inblandad i detta mysterium! Som tur är ser han oss inte. När han 

inte syns längre, vågar vi fram. 

Vi sprang efter stigen ner till vägen. Där kom cykelreparatören Mattsson.  
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Han var säkert också inblandad. Han var nog på väg dit. 

När vi kom hem skrev vi i vår äventyrsbok: Misstänkt: Oskar Mattsson. 

Färdsätt: Gång med cykel. Misstänkt: Herbert Nilsson. Färdsätt: Häst och släde 

 

Men nu funderade vi på om någon fler i byn var med i detta mystiska sällskap 

med detta lilla skogshus som samlingsplats. 

– Jo, ”Bagarn” brukar ju ofta promenera med sin hund längs skogsstigen.  

Ja, naturligtvis är han också inblandad. 

I ”Äventyrsboken” skrev vi: 

Misstänkt: Bagarn. Färdsätt: Promenerar med hund 

 

Nästa dag smyger vi längs stigen upp till huset. Det känns väldigt spännande. 

Ingen tycks vara där. Vi vågar bara göra en snabb undersökning. Sedan springer 

vi hem. Det här äventyret börjar bli obehagligt! Vad gör de i huset egentligen? 

 

Tredje dagen bestämde vi oss för att berätta om huset för våra äldre systrar. Vi 

ville ha någon med oss på våra undersökningar. Anna-Lena och Iva fick veta allt 

om de misstänkta och de började också fundera på vad som försiggick i detta 

märkliga hus. 

 

Nu var vi på väg till huset. Vi var väldigt spända men samtidigt stolta över att vi, 

som var yngre, hade upptäckt ett hemligt hus! 

Huset började skymta mellan träden. Anna-Lena och Iva tittade på varandra, 

Sedan började de att skratta, skratta hur mycket som helst. Vad skrattade de åt?  

 

Lena och jag blev snopna och besvikna över deras reaktion. Våra storasystrar 

förklarade inte varför de hade så roligt. De bara fortsatte att skratta och gick 

tillbaka nedför berget. 

– Vad menar ni? Varför gör ni så här? Vad ni är dumma? 

Vi kände oss så besvikna och ledsna. Var det inte något mystiskt hus? 

 

Vi gick sakta och molokna hemåt. Där satt våra systrar i köket och berättade för 

mamma och pappa: 

– Lena och Cisen har upptäckt ett mystiskt hus i skogen.... Pumphuset!... 

 

Elim-huset vid ”Äventyrsbjörken” är rivet, men som tur är fick björken vara 

kvar till andra barn att fantisera under. 
        


