Resa i Sara-land
13-14 september 2019
”Skogen var för stor, för folktom. De få stugor som fanns i socknen var däremot för små och för
tättbefolkade” (Vredens barn)

Från vänster: Erik Danielsson, Anna-Lena Brännström, Ingrid Högberg, Ann Sigfridsson,
Elisabet Eriksson från Jörnsbygdens Hembygdsförening, Åke Lidén, Kristina Löfman-Eriksson,
Anita Lindmark, Karin Lundström, Lena Stenberg, Bo Carlberg, Karin Due. Berndt Stenberg tog
fotot.
Den 13 september 2019 företog vi en resa i de trakter där några av Sara Lidmans böcker utspelar
sig. Det här är vår reseberättelse.
Den text som är kursiverad är hämtad ut Jernbaneserien och Hjortonlandet, t.ex. citat, namn på
personer och orter samt boktitlar.
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Inledning
Vi som genomförde resan, är deltagare från två bokcirklar från Umeå som läst Sara Lidmans
böcker under tre års tid. Önskan om att få se de verkliga platserna som Sara skrivit om i sina
romaner om nybyggarna i norra Västerbottens inland växte sig allt starkare under läsningen av
Jernbaneserien, Tjärdalen och Hjortronlandet. Vår önskan om resan blev verklighet med
övernattning i Saras barndomshem i Missenträsk, där hon också bodde när böckerna om
järnbanan skrevs. Vi genomförde resan med stöd av ABF i Umeå.
Upplägget för resan var sådant, att alla deltagare hade på var sitt håll förberett sig genom ett litet
“forskningsprojekt” om någon plats, som vi i förväg kommit överens om att försöka hitta under
vår färd. När vi väl var på dessa ställen höll den person, som förberett sig ett muntligt anförande.
Matstoppen efter vägen var också planerade liksom den medhavda maten, som vi åt till middag i
Missenträsk, frukost och till lunch i Arvidsjaur. Vår resa genomfördes med bil. Det hade varit
omöjligt för oss annars, att komma till de platser som vi önskade se.
Första stoppet var fika i Skellefteå på Stigs konditori. Det startade 1956 och finns på sin
nuvarande plats sedan 1991. Numera drivs det av Thor Boström som är son till grundarna Stig
och Vivan Boström. Det är det enda renodlade konditoriet som finns kvar i Skellefteå idag, d.v.s.
som tillverkar allt sitt bröd själva. Vi njöt av både fikat och en bensträckare. Skellefteå ligger på
ett väldigt lämpligt avstånd från Umeå, när man är på genomresa och behöver sträcka på sig och
få något i magen. Det är gott om plats på Stigs och vi rymdes vid två bord. Samtalen var snabbt
igång, om vad vi trodde vi skulle kunna få uppleva.

Österjörn – Lillvattnet
Vårt första stopp efter Skellefteå blev Österjörn. Denna by var huvudorten i socknen innan
järnvägen kom och kallas i Jernbaneserien för Lillvattnet.

Gruppen samlad framför Sara Lidmans grav på Österjörns kyrokogård.
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Österjörn under senare delen av 1800-talet
Den första nybyggaren slog ner sina bopålar vid Jörnsträsket 1778. Byn fick namnet Jörn. När det
nya stationssamhället år 1893 började byggas upp 5 km väster om byn fick det överta namnet
Jörn (Vattnet i Jernbaneserien). Det ”gamla Jörn” fick då namnet Österjörn (Lillvattnet).

Kyrkstaden
Kyrkstaden bestod i början av 1900-talet av sex stora stugor på norra sidan landsvägen med åtta
kamrar vardera. Norr därom låg en rad med mindre stugor med två kamrar vardera. Längst
norrut låg ytterligare en rad med stallar och avträden. Kyrkstaden uppges enligt flera källor vara
byggd i början av 1890-talet, en uppgift anger att byggandet startade 1893. Det skall ha funnits en
kyrkstuga här redan på 1860-talet.
Sara Lidman skildrar livet i kyrkstadskamrarna i boken Din tjänare hör, som utspelar sig cirka 18771879. Flera olika kammare nämns och en hel del människor bor där under storhelger. Hur går det
ihop? Det låter konstigt att kyrkstugorna skulle vara byggda först på 1890-talet. På lagaskifteskartan från 1875 finns inga byggnader väster om kyrkan vilket alltså stödjer uppgifterna om den
sena tillkomsten av kyrkstaden. Å andra sidan finns kyrkostadsområdet inritat som en enklav på
lagaskifteskartan som att det inte ingår i byalaget. Vanligen ritar man inte in byggnader på
markområden som inte ingår i förrättningen.
Ludvig Walter var Jörns förste kyrkoherde, han verkade under åren 1892-1909. Han gav ut en
historik om Jörns kyrka men han nämner inget om kyrkstaden. Det borde han väl ha gjort om
den började byggas på hans tid i Jörn?
Ulf Lundström på Skellefteå museum håller med om att det verkar konstigt om kyrkstaden skall
ha börjat byggas först 1893, alltså sedan Jörn blivit en egen församling. Slutsats; förmodligen
fanns kyrkstaden på 1870-talet och troligen tidigare. Församlingen ägde marken där kyrkstaden
låg men stugorna ägdes av bönderna. Eftersom de står på ofri grund är de lös egendom och
därmed ännu svårare att spåra. På 1940-talet började man göra kolved av kyrkstugorna. Två stora
och två små fanns kvar ännu 1947. En av de stora flyttades 1981 till öster om kyrkan.

Kyrkan
Den nutida kyrkan invigdes den 27/9 1857 av kapellpredikanten C. O. Klockhoff från Yttersfors,
Byske. Jörn var fram till 1892 en del av Norsjö församling. Man kan undra varför inte
församlingens kyrkoherde Erik Johan Solander invigde? Sara kallar honom Sörlander. Erik Lidman
(Didrik) var verkligen den förste som döptes i den nya kyrkan och det skedde vid invigningen.
Den förste stationära prästen i Jörn var kapellpredikanten Johan Vesterberg, han deltog på många
sätt i kyrkobygget. Bland annat är det han som snidat altarprydnaderna med korset och manteln.
Johan tjänstgjorde i Jörn 1848-1860. Orgeln (den gamla) byggdes 1857 av Olof Allarm (OlAnnersa) från Bjurträsk, Norsjö. Kyrkan upphörde att vara församlingskyrka 1974.

Prästgården
Prästgården invigdes 1894 men upphörde att vara prästgård redan 1939. Då flyttade kyrkoherden
in till Jörn. Under 1950-talet fungerade prästgården som vandrarhem. På ungefär samma plast
fanns ett litet predikantboställe från cirka 1830.
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Jörns första kapell
Före den nutida kyrkan fanns ett litet kapell. Det var en enkel rektangulär timmerbyggnad och
skall ha varit uppförd cirka 1835. Vad som hände med det första kapellet är ovisst, troligen revs
det. Kapellet bör ha fungerat som kyrkorum fram till dess den nya kyrkan är klar. Skellefteå
museum känner inte till att det skulle finnas någon bevarad bild av kapellet.

Sockenstugan
Den skall ha varit byggd 1837 av Per Johansson från Hornsträsk, Jörn. Här inrättades Jörns första
fasta skola 1863. De nutida kommunerna tillkom 1862, de gamla socknarna blev i normalfallet en
kommun och en församling. Jörn blev egen borgerlig kommun men tillhörde kyrkligt Norsjö
församling fram till 1892. Kommunalstämman (föregångare till kommunfullmäktige) höll sina
sammanträden här med Erik Lidman som ordförande. Sockenstugan skall ha rivits i början av
1940-talet.

Kyrkogården
Den anlades 1835 och har utvidgats flera gånger. Före 1835 begravdes väl Jörnsborna i Norsjö
och ännu tidigare i Skellefteå.

Byn
Vid laga skifte 1875 bestod Jörns byalag av fem hemman. De betecknas på lagaskifteskartan med
bokstavslittera B till och med F. Littera A var predikantbostället. Hemmanen B, E och F låg i
själva kyrkbyn. C och D låg utanför nedanstående karta.

Skolan
Skolhuset invigdes 1887, skolan lades ner 1964.

Litt A Predikantbostället (efter 1892 prästbostället)
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Litt B Handlaren Waldenström
Hemmanet närmast öster om predikantbostället ägdes av Johan Anton Waldenström, 1841-1906.
Han drev en handelsbod och Sara kallar honom Valberg. Enligt Handelskalendern 1877-78 var
Waldenström även gästgivare. Waldenström gick i konkurs i början av 1880-talet och troligen
upphörde gästgiveriverksamheten på denna gård också ungefär vid den tiden. Nytt gästgiveri
startades längst österut i byn. Se litt F. Litt B verkar bestå av tre olika gårdsgrupper enligt
lagaskifteskartan. Troligen är Waldenströms handel och gästgiveri det stora huset längst västerut
(se kartan). Till skillnad från andra lagaskifteskartor är det på Jörns inte markerat vilka hus som är
bostadshus och vilka som är ekonomibyggnader. När Waldenström affärshus försvann verkar
igen veta.

Litt E Länsmangården
Ludvig Teodor Nyblad var den förste länsmannen i Jörn, han tillträdde 1868. Han uppges
arrendera kapellpredikantbostället när han kommer till Jörn. Vid laga skifte äger han dock Litt F.
Åren 1876-1888 var Johan Olov Grenholm, 1852-1916, kronolänsman i Jörn. Sara kallar honom
Holmgren.

Litt F Anders Holmqvist
Här låg gästgiveriet från kanske 1880 och en bit in på 1900-talet. På lagaskifteskartan finns bara
ett hus på litt F. Möjligen kan denna byggnad ha flyttats norr om den nutida vägen mot
Stavaträsk och fungerade som gästgiveri. Den finns avbildad i flera böcker. Vägen mot Stavaträsk
finns inte heller på lagaskifteskartan.

Saras gravsten på Österjörns kyrkogård.

Har man en gång fått klart för sig vad ens liv handlar om då ska man vara där och kämpa. Med allt sitt väsen.
Inte fuska i det som inte angår en (Hjortronlandet).
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Jörn - Vattnet
Flera försök att nå Nasa krog i Jörn via telefon och mail i förväg för att annonsera vår ankomst
var resultatlösa. Vid ankomst till matstället visade det sig, att det var inga problem för dem att
utfordra oss. Vi överraskades av varierade och hemlagade tillbehör vid salladsbaren och god mat.
På kvittot fick vi den nya mailadressen nedskriven: nasaKrog@aol.com. Nöjda och mätta var vi
nu redo för besöket på järnvägsstationen.

Järnvägsstationen i Jörn
Inledningen till Nabots sten - ”Där Anna-Stava! Se du hur hon går där och pekar? Jag ger mig! Det får bli
där! Herre herre vad hon är elegant! Ser du vad hon gör? - Hon utmärker stället...….stakar ut en tomt! En plats
åt jernbanestationen! Oh du min långhalsade lilla trana!”
Vi besökte järnvägsstationen i Jörn, ett ståtligt hus som numera inrymmer en hantverksbutik och
café i kooperativet Rallarrosens regi. Byggnaden finns avbildad på ett nyutkommet frimärke i ett
häfte med svenska stationsbyggnader. Enligt Svenska Järnvägar AB har stationshuset i Jörn
utsetts till Sveriges vackraste!

Stationshuset i Jörn invigdes den 2 augusti 1894 i samband med att järnvägssträckan VännäsBoden öppnas. Tåget med kungligheter och potentater startade tidigt i Vännäs, själva invigningen
skedde i Boden på kvällen, men på vägen stannade tåget i Jörn för frukost, kl. 12:23-12:53.
Blåsorkester fanns på plats liksom en stor folkmassa. Flaggor och girlander prydde stationen.
Kung Oskar II och kronprins Gustav med följe gick snabbt in till den väntande maten.
Menyn bestod av smörgåsbord, därefter kalvfilé och ankbröst och den korta måltiden avslutas
med maräng, hjortronsylt och glass. Vid hundraårsjubileet som firades 1993 serverades samma
meny.
Invigningen med konungens närvaro var av Didrik tänkt som hans stora dag när hembygden
skulle förenas med det egentliga Schwärje. Den stora dagen fick han dock, vad vi tror, inte
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uppleva. När invigningen skedde pågick rättsprocessen mot honom, som skulle leda till två
fängelsevistelser under perioden december 1894 till december 1896. En period vistades han på
Långholmen och fraktades ner till Stockholm med tåg, slagen i bojor.
Han nådde inte när han skulle stiga upp i vagnen. Ställde tillbaka foten. Kronkarlarna viskade bakom honom
om de skulle låsa upp den ena fotblacken. Folk sorlade och trängde på för att se bättre, och Didrik väste åt sina
betjänter. ”Engberg – du går först och öppnar grinden. Lidström och Småträsk – ni ställa er en bakom vardera
benet, fatta om vaderna. Och när jag säger lyft så lyfta ni samtidigt”. Han spände knäna och lyftes uppåt och
vände sig sedan, omständligt och högtidligt. (Järnkronan)

Invigningsfestligheter vid Jörns station 2 augusti 1894. Oscar II med följe hade startat
invigningsresan Vännäs-Boden klockan sju på morgonen samma dag. Klockan 12.23 anlände
tåget och det kungliga sällskapet steg av för att inta frukost som det hette på den tiden. 30
minuter senare fortsatte resan norrut. (Bildkälla tidskriften Västerbotten 1998:2, fotograf Lars
Dahlstedt)

7

Resterna av det gamla Järnvägshotellet i Jörn. Här övernattade tågresenärerna som skulle vidare
norrut innan det fanns sovvagnar. Det sägs att Lenin övernattade där under sin tågresa genom
Sverige på väg till Revolutionens Ryssland 1917.
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Om Järnvägen
1856 betraktas som den svenska järnvägens födelseår då det första ångloksdragna tåget på svensk
järnväg kom i allmän trafik. Första sträckan var Nora-Örebro som officiellt öppnades i juni 1856.
Järnväg var ingen specifik uppfinning. Utvecklingen skedde successivt, så småningom främst
inom gruvindustrin i England och Tyskland, med hästdragna vagnar på träbanor. Omkring 1700
fanns vagnar som gick på spår i Falu koppargruva. 1767 finns första gången dokumenterat något
som vi skulle kalla järnväg. En bana med skenor av järn i England, två banor för godstrafik med
hästar som dragkraft öppnades i England 1803 och 1825 öppnades första banan för allmän trafik.
I slutet på 1700-talet försökte man konstruera ångmaskiner som fungerade med hjul och på räls.
Även i Sverige fanns banor tidigt, t ex Höganäs 1798, dock av trä och vagnarna drogs med häst.
Ur ett europeiskt perspektiv kommer Sverige igång sent men det byggs banor på 1840-talet.
Dessa var som regel privata och inte avsedda för allmän trafik och oftast i anslutning till bruk.
Sedan sker en snabb utveckling och behov av smidiga och snabba transporter leder till att
järnvägen blir 1800-talets viktigaste transportmedel till lands.
Svenska staten anlade huvudbanorna, de s.k. stambanorna medan anslutande banor överläts till
privata intressenter. De första sträckorna av Statens Järnvägar öppnades 1 december 1856 med
Malmö-Lund och Göteborg-Jonsered, början på Södra och Västra stambanorna.
Första delen av Norra stambanan öppnades mellan Stockholm och Uppsala 1866 och sedan
vidare upp till Ånge 1881, Långsele 1886, Vännäs 1891 och Boden 1894. Här ansluter den till
Malmbanan mellan Luleå och Narvik (Ofoten). Ett brittiskt konsortium fick 1882 tillstånd att
anlägga järnväg från Gällivare och Malmberget till uthamnarna i Luleå och Narvik.
Det fanns flera skäl till att stambanan lades flera mil från kusten. Älvarna blev enklare att forcera,
markinlösen var billigare och bördiga jordbruksmarker kunde sparas. En sådan lokalisering av
stambanan var också ett sätt att uppnå en rättvisare infrastruktur. Kustområdena hade redan
kustlandsvägen och hamnarna. Även försvarspolitiska skäl talade för sträckningar på säkrare
avstånd från kusten. Järnvägen borde inte finnas inom träffhåll för fientliga krigsfartygs
långskjutande kanoner och svenska trupper kunde transporteras till områden där fienden
landstigit.
Det fanns en järnväg i Västerbotten redan på 1870-talet, en knappt 9 km smalspårig järnväg
mellan Robertsfors bruk och Sikeå hamn. Konstruktör var Claes Adelsköld som även ritat den
första bron över Umeälven vid Broparken. Bygget kom igång 1875 och blev klart 1878. De första
åren drogs vagnarna av hästar, de kunde dra sju ggr mer än på landsväg. I slutet av 1880-talet
kom ett ånglok och redan vid sekelskiftet var banan elektrifierad. På järnvägen fraktades till att
börja med malm, sedan timmer och massa. Det gick flera turer per dag från skiljestället vid
Rickleån till hamnen när flottningen var intensivast. Banan lades ner när flottningen upphörde
1961. Den enda persontrafiken som förekom på banan var under sön- och helgdagar för att
personer bosatta i Sikeå skulle kunna ta sig till kyrkan i Robertsfors. Man satt på bänkar i de
öppna godsvagnarna men efter en olycka 1915 upphörde all sådan trafik.
Redan på 1890-talet introduceras elektrisk drift med motorvagnar för lokaltrafik. Industribanor
och lokala spårvägar inför eldrift via kontaktledningar. På 1910-talet börjar den elektriska driften
att ta över även den tunga och långväga trafiken och utvecklingen av ånglok avstannar.
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Efter experiment med elektriska lok utanför Stockholm 1905-07 valde Järnvägsstyrelsen
Malmbanan, sträckan Kiruna-Riksgränsen för elektrifiering. Kraftverket i Porjus togs i drift 1915.
På malmbanan som var inriktad på tung trafik gick de starkaste ångloken. Redan efter ett år
konstaterades att elkraften var överlägsen ångkraften. Elloken var effektivare, starkare och
underhållskostnaderna minskade. Dessutom slapp man import av ångloksbränslet, stenkol.
Malmbanan elektrifierades i sin helhet, därefter började man från söder med Södra och Västra
stambanan. Stambanan genom Västerbotten blev elektrifierad 1941-42.
Sveriges järnvägsnät hade störst utbredning på 1930-talet. Knappt hälften ägdes av staten. De
smalspåriga järnvägarna utgjorde ungefär en femtedel av banlängden. Riksdagen beslöt 1939 att
lösa in privatbanor på grund av dålig lönsamhet. Banorna förstatligades under 1940-talet.
Lönsamhetsproblemen kvarstod och 1963 beslöt riksdagen att lägga ner alla olönsamma
järnvägar och riva upp rälsen. Lönsamhetsproblemen ledde till att reguljär lokaltrafik UmeåHolmsund och Skellefteå-Skelleftehamn försvann i slutet av 1950-talet.
Från 1990-talet byggs åter järnvägar, för att öka kapaciteten på stambanorna i södra och västra
Sverige men även för att öka godstrafik bl.a. mellan Norrland och södra Sverige. Botniabanan
som invigdes 2010 är det största järnvägsbygget sedan Inlandsbanan invigdes 1937. Botniabanan
är 19 mil med 143 broar och 16 tunnlar.

Vännäs-Boden
1886 lades en proposition till riksdagen att fortsätta banbygget från Långsele upp till Över-Lule
(Boden). I Boden skulle man ansluta till malmbanan. Tidigt stod det klart, att där stambanan
korsade den på 1850-talet byggda landsvägen från Skellefteå och uppåt marka, skulle ett samhälle
byggas. Men hur järnvägen skulle sträckas blev en diskussionsfråga. Från början övervägdes en
yttre linje: förbi Bygdeträsk, Storkågeträsk, Stryckfors med bro över Byskeälven. Senare en inre
linje: Degerfors (Vindeln), Jörn och Älvsbyn. Denna stakades i sin norra del förbi Bastuträsket, 56 km nordväst om Jörns kyrka, där en station föreslogs.
Statsutskottet kom efter en grundlig jämförelse fram till att den inre linjen var att föredra av flera
skäl. Den var 11 km kortare, jordmånen bättre och byggkostnaderna lägre. Den inre linjen
kostnadsberäknades till 14,9 miljoner mot 17,2 miljoner för den yttre linjen.
I slutet av statsutskottets utlåtande tar departementschefen upp frågan om stambanan alls ska
byggas längre norrut än Långsele, men stannar vid förslaget att så ska ske under vissa
förutsättningar. All mark till banbyggnaden och bangårdar skulle kostnadsfritt upplåtas till staten
till en bredd av 15 m på vardera sida om banans mittlinje och med all på banan växande skog.
Även all mark med sten- och grustäkter, mark för schaktningar och jordupplag med tillhörande
vägar och stickspår skulle vara gratis för staten. Det behövdes också 200 timmerstockar per km
av banans längd. När de första järnvägarna byggdes i södra och mellersta Sverige betalades
behövlig mark av staten, d.v.s. även av norrlänningar. I norr fick den lokala befolkningen betala
utan att resten av landet bidrog, hela länet hjälptes åt genom landstingsskatten.
Landstinget fick i uppdrag att köpa in marken som behövdes för banan. Uppdraget gick vidare till
folk på orten som var vana att göra affärer med bönderna, t.ex. Markstedtarna. I Skelleftebygden
blev det exempelvis Anton Markstedt som var både riksdagsman och landstingsman. Han
utnyttjade sitt nätverk, bl.a. riksdagsmannen J A Lundström, Norsjö. Det finns brev från
Lundström till Anton Markstedt angående tillgång på grus. Man hade upptäckt en stor grustäkt av
vid Ålsån, ett biflöde till Byskeälven. Läget bedömdes var perfekt nära bansträckningen söder om
Myrheden. En av markägarna var Jonas Brännström, Småträsk. Lundström och överste Axel
Roos, chef för stambanebygget förhandlade om köpet. Grustäkten fick namnet Ålsågropen, och
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har utnyttjats i stor utsträckning, både vid stambanebygget och senare då tvärbanan JörnArvidsjaur byggdes samt då det behövts grus för underhåll av banorna vid andra tider.
Järnvägstrafiken mellan Hällnäs och Jörn startade i december 1893. Enligt första tidtabellen för
banan från 1893 tog det 7 tim 25 min mellan Jörn och Vännäs och mellan Jörn-Bastuträsk tog det
en timme.
Det behövdes många olika yrkeskategorier till järnvägen: eldare, banvakter, putsare, bromsare.,
vagnlyftare, pumpare, kolvakter, stationskarlar m.m. Man byggde banvaktsstugor efter järnvägen,
en banvaktsstuga söder om Jörn hette ”Hundra mil”, lika med avståndet till Stockholm.
Från 1919 kunde man bromsa alla vagnar i ett tågset med ånga från loket. Fram till 1919 följde
bromsare med på alla tåg. Det satt en bromsare på var 3:e vagn och de åkte mellan Boden och
Vännäs. På visselsignal från lokföraren skulle de dra åt bromsratten respektive lossa den. Efter
några år fick de kurer att sitta i, dock ouppvärmda.

Jörn – samhället
Första spadtaget på järnvägsbygget i Jörn skedde i augusti 1892 och det första tåget kom 1893.
Byggandet av det nya samhället startar under denna tid. Första invånarna folkbokfördes i Jörn i
januari 1893.
Under byggnadstiden kallade rallarna platsen ”Ettusentvå” efter avståndet till Stockholm.
Stationsnamnet blev Jörn efter socknens centralort. Gamla Jörn kallades en tid för Jörns Kyrkby
och sedan Österjörn. Jörns stationssamhälle fick överta namnet Jörn och blev municipalsamhälle
på 1920-talet.
Norra delen av det blivande samhället, ett torrt område uppe på backen, ägdes av byamännen i
Mossarotträsk. Södra delen där stationshuset kom att byggas var en del av kronoparken Westra
Jörnsmarken. Däremellan fanns ett blött område kring Grundträskån – en sankmark som nästan
inte gick att ta sig fram på utan att sjunka ner i dyn. Där var det så blött att endast ”trönjen” tranorna kunde gå. Där anlades järnvägsstationen.
Stationshuset placerades på spårområdets östra sida. Planeringen av samhället tog sin början här.
Gatusträckningen utmed järnvägen fick namnet Järnvägsgatan och gatan rakt fram mot entrén till
stationshuset fick heta Stationsgatan. Samhället fick sedan sin huvudsakliga utsträckning mot
nordost. Regleringsplan för byggnationer 1895 gällde endast kronans mark, alltså området kring
järnvägen, ej norra privatägda delarna. Det första uppfördes öster om stationshuset, den s.k.
Bäcks gård. Vid stationen uppfördes ett antal baracker för arbetarna som anställdes. Stationshus
och hotell uppfördes 1894.
Janssons affär – senare Lundgrens Möbler – byggdes 1893-94. Inne på gården finns den timrade
byggnad från Åliden som Erik Lidman uppförde som handelsbod och gästgiveri.
Erik Lidmans handelsbod som
flyttats från Åliden till Jörn och
som numera tyvärr befinner sig i ett
förfallet skick.
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Anders Adolf Jansson, dalmas från Kopparberg, kom närmast från Långsele med hustru Erika.
Ansökan om att bedriva handel dateras december 1895. De byggde tvåvåningshuset direkt väster
om järnvägsövergången och folkbokfördes från augusti 1896. Den förste handlaren i Jörn var
Johan August (J A) Carlsson. Han var en av de tidigaste lanthandlarna i trakten och hade tidigare
övertagit en affärsfilial i Svanström. Han öppnade i Jörn 1893 då rallarna kom, stängde när de
försvann men återkom och öppnade handel 1898 och blev sedan kvar. Det fanns en tid tre
lanthandelsaffärer efter Storgatan, J A Carlsson, i hörnet till Järnvägsgatan låg Gustaf Petterssons
och väster om järnvägen Janssons.
Tomterna i norr hörde alltså till Mossarotträsk. De som ville bygga där gjorde upp med
markägaren. För att sänka kostnaderna användes typritningar eller modellhus. Mellan åren 185595 byggdes 297 stationshus. Av dessa var 87 st. unika hus medan 210 st. byggdes enligt 41 olika
modeller. I Västerbotten finns en modell som kallas Hällnäsmodellen, som utvecklades av Adolf
Edelsvärd (1824-1919) som var chefsarkitekt åren 1855-1895. Hällnäsmodellen uppfördes t.ex. i
Hörnsjö, Hällnäs, Nyåker och Vindeln. Folke Zettervall utvecklade den s.k. Vännäsmodellen,
kallas även Mellanselsmodellen, som uppfördes i bl.a. Vännäs, Boden och Jonsered. Den
modellen tillämpades i modifierad form i Jörn. Byskemodellen, ritad av Adolf Edelsvärd, var ett
stationshus med bostadslägenhet på vinden. Den uppfördes på 10 platser, i bl.a. Tvärålund,
Ekträsk och Myrheden.

Järnvägshotellet
Jörn var en övernattningsstation, här stannade tågen för kvällen, inga tåg gick under natten förrän
på 1930-talet. Eftersom tågen inte gick nattetid tvingades alla resenärer övernatta i Jörn. Man
kunde också välja att tillbringa natten på tåget. En tid fanns upp till 6-7 övernattningsställen i
samhället, mer eller mindre bra. Kända ”övernattare” i Jörn är Lenin 1917 och nobelpristagaren
Tagore 1913.
SJ uppförde tre järnvägshotell i Västerbotten - Vännäs, Jörn och Storuman. Järnvägshotellet i
Jörn ritades 1893. Planen påminner om Edelsvärds förslag till mindre hotell som upprättades
redan 1859. Nu hade järnvägshotellet funnit sin form. Tambur och trappa i husets mitt med 1:a
och 2:a klass matsal till höger och 3:e klass matsal till vänster. Köksavdelningen avdelades från
matsalarna av en längsgående korridor, den återkom i gästrumsvåningen en trappa upp.
Hotellet i Jörn blev snart trångt och byggdes ut efter ritning upprättad redan 1897. Ombyggnaden
skedde först några år senare och innebar att nya gästrum inreddes i den äldre byggnadens
nedervåning. Entré, köksavdelning och matsalar flyttades till en envåningsflygel som byggdes ut
på husets södra sida. Förstukvistar markerade den nya huvudentrén och entrén till 3:e klassens
matsal.
Första arrendator av hotellet var mamsell Christina Sohlin (f 1842) - ”hotellfröken”. Hon hade
drivit järnvägshotell i Långsele och innehade även järnvägshotellet i Vännäs. Sohlin fick problem
med lönsamhet och lämnade Jörn. År 1902 kom en ny arrendator Carl Liljesvan från Söderhamn
men denne sades upp året därpå då han inte betalt arrendet, samt sysslat med ”olaga spirituaosaförsäljning”. Nästa arrendator blev Anders Pettersson, som tidigare haft gästgiveri i Jörn. Han
drev även Vännäs järnvägshotell. Efterträddes i slutet av 1920-talet av Lydia Lundquist.

Tvärbanan-Inlandsbanan
Inlandsbanan går från Kristinehamn – Gällivare, 1 288 km. Först påbörjades sträckan mellan
Östersund-Ströms vattudal och Gällivare-Porjus 1907. På 1910-talet inköptes privata banor på
sträckan Kristinehamn-Sveg. Inlandsbanan nådde Västerbotten i Dorotea 1915, Sorsele 1929,
Arvidsjaur 1933 och hela banan blev klar 1937. Arbetet med att få tillstånd tvärbanan JörnArvidsjaur påbörjas 1911 efter förslag från gästgivare N Stenberg i Arvidsjaur. Kommunal12

stämmorna i Arvidsjaur respektive Jörn tillsätter kommittéer och skriver gemensamt till Kungl.
Järnvägsstyrelsen 1912. Väg- och vattenbyggnadskåren tillsätter en utredning under ledning av
Axel Aulin och Järnvägsstyrelsen under ledning av Sven Norrman, som utreder frågor om
tvärbanor över lag mellan inlandsbanan och stambanan. Båda rekommenderar byggnation
framförallt av näringspolitiska skäl.
Det var vid den tiden inte påtänkt en så östlig sträckning av inlandsbanan som Arvidsjaur, båda
utredarna talar om tvärbana mellan Jörn-Avaviken. Det fanns även ett förslag att inlandsbanan
skulle dras förbi Kasker i Arjeplogs kommun och tvärbanan skulle då ha byggts Jörn-Gubblijaure,
2-3 mil öster om Arjeplog. Riksdagarna 1916 och 1917 behandlade frågan utan beslut.
1923 påbörjar man renstakning av sträckan Jörn-Arvidsjaur. Det uppstår en tvist om sträckningen
förbi Glommersträsk, den så kallade norra eller södra linjen. Både kommunikationsminister
Anders Örne och Norrbottens landshövding Gösta Malm besöker Glommersträsk i ärendet. Man
enas till slut om södra linjen. Ett liknande möte hålls i Missenträsk av Västerbottens
landshövding, Nils G Ringstrand varvid rivaliteten mellan Ullbergsträsk och Missenträsk
behandlades. Den norra sträckan innebar en station i Ullbergsträsk, den södra en station i
Missenträsk. Ytterligare komplikationer tillstötte när bergmästare Asplund i Luleå föreslog att en
tvärbana skulle byggas från Bastuträsk och i första hand till Norsjö. Bolidengruvan var ännu inte i
gång men man visste att det fanns malm. Den 21 maj 1924 antog riksdagen propositionens
förslag om sträckan Jörn – Arvidsjaur. Inlandsbanans sträckning förbi Arvidsjaur var således klar
och tanken på en bibana från Bastuträsk avfärdades. Det var fest på järnvägshotellet samma kväll
som beslutet, festen hade pågått i flera timmar då beskedet kom via telefon.
Arbetet med tvärbanan påbörjas hösten 1924 och blev klar 1928. Trafiken lades ned 1990. En
kort sträcka utanför Arvidsjaur fick strömskena och kontaktledning 2008. Den används av
Stockholms Lokaltrafik för snö- och köldtester av tunnelbanevagnar, växlar, strömskenor och
kontaktledningar. Det pågår ett projektarbete om att använda tvärbanan som testbana i större
skala, testa nya tågmodeller, höghastighetstester etc. Det krockar dock med flera riksintressen
som Stormyran vid Jörn och flera samebyar.
Alla stationsbyggnader längs tvärbanan är i trä, utom lokstallet i Arvidsjaur. SJ:s arkitektkontor
hade gjort ritningar, samma modell användes t.ex. för Stensträsk, Missenträsk och Abborrträsk.
Flertalet innehöll en bostad på 2 rum och kök. I Arvidsjaur och Glommersträsk var bostaden på
3 rum och kök. Banvaktaren i Missenträsk hade sin bostad i stationshuset, det förutsattes att
hustrun eller någon i familjen förestod stationen. Vivan Lundqvist var stationsvakt i Missenträsk
och maken var banvakt. Hon var anställd som stationsvakt till dess att stationen avbemannades
1964.
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Basnäs
Efter besöket i Jörn var det dags att söka upp Basnäs – men kom vi över huvud taget fram?
Svaret är ja och nej! Utifrån uppgifter i kartor som vi under åren fått i samband med ”Sararesor” i
Bokcafé Pilgatans regi är det litet oklart var Basnäs i Jernbaneserien ligger. Den ena visar att Basnäs
är Brännäs, den andra att Basnäs är Långnästräsk. Dessa byar ligger nära varandra, nästan
sammanväxta, cirka 4 km norr om Jörn (se karta 1).

Karta 1
Didriks hustru Anna-Stava var enligt Birgitta Holm (Sara – i liv och text) född i Basnäs, i
verklighetens Brännäs. I Saras böcker Din tjänare hör och Den underbare mannen finns i förklarande
texter angivet att såväl Anna-Stava som Moses bodde i Basnäs. Anna-Stavas far Lass’Annersa och
Moses skall enligt Saras angivelser bebo varsitt stamhemman i Basnäs.
I skriften Västerbotten – Berättarnas län, vilken vi använt som en värdefull guide för vår resa,
finns en bild på Mosegärdan med den bevarade huvudbyggnaden i Långnästräsk och även en bild
på det hörnskåp som nämns i Din tjänare hör, ett skåp där man förvarade såväl andaktsböcker som
sprit. Han såg snett bakom henne ett litet hörnskåp med en överdel som hade samma form som kyrkans tak i
Lillvattnet; skåpdörren hade slingor utskurna; blicken drogs dit; slingorna var först utan innebörd, lite mörk luft i
mörkbetsat trä; men plötsligt såg han att tomrummen bildade bokstäver: BED OCH ARBETA”. Skåpet ska
än idag finnas i Moses hus.
Styrkta av dessa bilder åkte vi till Långnästräsk i tron att det är verklighetens Basnäs och att kanske
Birgitta Holm tagit fel på var Basnäs låg. Vi fick lön för mödan. Långnästräsk är en vacker by med
gammal bebyggelse söder om sjön Långnästräsket. Huvudbyggnaden på Mosegärdan är ståtligt
välbevarad och även om vi inte kunde komma in kunde vi genom fönstren bekräfta, jo
hörnskåpet hänger kvar!
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Deltagarna samlade framför det ståtliga huset i Långnästräsk som är förebilden för Moses hus.

Hörnskåpet i Moses hus. OBS att det står ”I JESU NAMN” på skåpet, inte BED OCH ARBETA
som Sara skrivit i Din tjänare hör. Överst på skåpet hänger medaljen som Olof Andersson fick av
Patriotiska Sällskapet. Bilden har vi fått från Lars Nilsson, en av nuvarande ägare till fastigheten.
15

Vi var nyfikna på om man kunde se spår av de vattenkonster som Moses var känd för och som
omnämns i t.ex. Din tjänare hör.
August Jonsson sa att månntro Moses öppnar dammarna en dag som denna så man får se hur en riktig
översilningsäng ser ut.
På grusvägen mot Moses hus upptäckte vi en grävd kanal från Långnästräsket som gick ner till
ängarna söder om vägen. Det fanns även små dammluckor i kanalen.

Dammlucka

Kanal från Långnästräsket som passerade
under vägen mot Mosegärdan ner mot
översilningsängarna söder om vägen.
Kanalen och Mosegärdan syns på karta 2.
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Mosegärdan

Kanalen

Karta 2
Kan verkligen Birgitta Holm ha haft fel om var Basnäs låg? Nej! Nu har vi läst på och dragit
slutsatsen att vi bara har sett halva Basnäs! Anna-Stava och hennes föräldrar bodde på
Lass’Annersas i Brännäs (se karta 3 nedan) och Moses bodde i Långnästräsk. Sara har i
Jernbaneserien slagit ihop Brännäs och Långnästräsk till en by, Basnäs.

Lars Anderssons
(Lass’Annersas)
stamfastighet i Brännäs

Karta 3
17

Mosegärdan, Brännäs och Långnästräsk i verkligheten.
Omkring 1770 kom den förste nybyggaren till trakterna vid Långnästräsket som då var kronans
mark. Han hette Olof Andersson och kom gående från Kågeträsk med hushållssaker, redskap
och mat. Han stannade tillfälligt i anslutning till en fiskarbastu där fångstmän tidvis uppehållit sig
vid Buträsket söder om Långnästräsk (se karta 2). Han drog sig snart upp till Långnästräsket där
marken var tjänligare för odling. Han uppförde en enklare koja ett hundratal meter från det som
senare kom att bli ”Mosegärdan” (fastigheten 1:27 på kartorna ovan). Så småningom timrade han
en stuga på fastigheten och då var det läge att bilda familj. I Kågeträsk fann han en kvinna som
följde honom till Långnästräsk.

Detta hus på Mosegärdan byggdes av Olof Andersson och stod klart omkring 1786.
Efter en lång odlargärning drabbades han på 1820-talet av en förlamning som tvingade honom
att arbeta krypande på knä eller stödd av käpp. Han fick Patriotiska sällskapets medalj för sin
odlargärning. Eftersom han var barnlös kallade han upp en släkting från Kågeträsk som hette
Nils Zakrisson och som kom att ärva Olof när denne dog 1848. Nils blev stamfader för den släkt
som alltjämt är verksam här.
Nils fick två söner, Johan och Zakarias Nilsson. Johan Nilsson (1794-1849) stannade i
Långnästräsk och gifte sig med Catharina ”Caisa Cathrina” Jonsdotter (1799-1891) från
Stavaträsk (a’Catarina-mor i Jernbaneserien). Parets ena dotter, Birgitta Christina Johansdotter
(1822-1898), gifte sig med Jonas ”n’Jon Calscha” Carlsson (1816-1901) från Petikträsk (Moses i
Jernbaneserien) och de övertog fädernegården. En annan dotter, Eva Elisabet Johansdotter
(1829-1898) (Eva-Lisa i Jernbaneserien), gifte sig med Lars Andersson (1826-1875) från
Mossaroträsk (Lass’Annersa i Jernbaneserien). Dessa makar slog sig ner i Brännäs där Johan
Nilsson hade börjat anlägga en gård. Den gården låg på platsen för fastigheten 1:12 (karta 3). Lars
Anderssons ägor i Brännäs delades av de två sönerna varvid Nils Vikner övertog den gamla
gården. Båda sålde i början av 1900-talet sina hemmansdelar och flyttade till Ersmark. Nils
Vikner tog också med sig mangårdsbyggnaden vid flytten. På den plats, där Eva Elisabets och
Lars Anderssons dotter Sara-Lena (1860-1938) (Anna-Stava i Jernbaneserien) föddes och växte
upp, återstår nu endast en loge från 1852 av den ursprungliga bebyggelsen. Jonas Carlsson kom
att gå i spetsen för nydaningen av Långnästräsk. Han uppförde nya gårdar för den växande
släkten, utdikade Bumyren för odling, anlade kvarn och såg och hade även kommunala uppdrag.
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Nybyggarna
När befolkningen ökade i övre Norrlands kustområden på 1700-talet räckte den odlingsbara
jorden inte till för att föda alla. Många i den yngre generationen tvingades därför att ta upp
nybyggen inåt landet. Till att börja med bosatte man sig i de förhållandevis bördiga älvdalarna.
När inte dessa räckte till koloniserades allt mer svårtillgängliga områden i övre Norrlands inland.
Staten ville stimulera befolkningen till att bosätta sig i Norrlands inland och erbjöd skattefrihet
och rätt att slippa hålla soldater till de som bröt upp dessa nybyggen ”uppåt marka”.
Övre Norrland är rik på myrar och dessa har haft stor betydelse för möjligheten att bebo
inlandet. I första hand användes de till myrslåtter. Det näringsrika starrhöet slogs ned med lie och
räfsades samman. Man kan än idag se rester av lador kring en del sådana myrar. Avkastningen på
myrarna kunde ökas genom fördämningar där det slamrika vattnet fungerade som gödning.Ett
annat sätt att utöka sina slåtterängar var att torka ut myrar genom avdikning. Avdikning av myrar
gjordes även för att öka skogarnas utbredning och trädens tillväxt. Statens målsättning att befolka
Norrlands inland ledde till att man gav särskilda bidrag till avdikning av myrar. Dessa bidrag har
haft olika namn men så småningom skapades det ”Norrländska Avdikningsbidraget”. I Sara
Lidmans böcker beskrivs dessa stora dikningsprojekt som inte bara gjordes för att långsiktigt öka
på den odlingsbara jorden utan också kortsiktigt generera inkomster till familjen.
I Din Tjänare hör beklagar sig en Lundmark från Tallheden under sockenstämman över alla ”oäkta”
barn ute på bygden, de så kallade ”Oäktsmåen”. Då hörs en röst från salen: ”Dem äro bra till att dika
dem också, socknens uppfostringspojkar”. Förmodligen var det någon yngling som upplevde att livet
endast bestod av att gräva diken på myrar.

Skogen och människan
”Vad är det att komma med? Skog! Det betyder bara stora utskylder.” Så yttrar sig ungpojkarna i Din
tjänare hör när de diskuterar den tilltänkta brudens, Anna-Stavas tillgångar med Ludvig.
Skogsinnehav innebar skattskyldigheter, utskylder. Men skogen var också ”fattigmans tröja”. Den
gav sommarbete åt djuren, vilt att jaga, ved till uppvärmning, kolning och tjärdalar. Den gav virke
till byggnader, möbler och husgeråd. Så småningom, då trävaruexporten tog fart, gav den
inkomster till huggare, körare och flottare.
Genom den s.k. avvittringen tilldelades hemman och nybyggen skog av kronan, bl.a. i syfte att
stärka kolonisationen och försörjningsmöjligheterna för de som bröt mark och bosatte sig i
skogslänen. I Västerbotten sammanföll tidpunkten för avvittringen med laga skifte som i denna
del av landet oftast innebar att gårdarna tilldelades mer sammanhängande åkermark, slåttermyrar
och en del skog. Avvittringen var formellt klart i Norsjö 1881 men i praktiken blev många
nyblivna skogsägare inte skogsägare så länge. När sågverken byggdes upp längs Norrlandskusten,
vid mitten av 1800-talet, var bolagen i stort behov av timmer. Bolagen köpte avverkningsrätter på
skogen som kunde sträcka sig tiotals år framöver, något som förde med sig att hemmansägarna
inte kunde tillgodoräkna sig de avsevärda prisökningarna som blev följden av den stora
efterfrågan. I vissa fall köpte bolagen hela fastigheterna. I Jörns kommun fanns vid slutet av
1880-talet 336 hushåll och av dem hade 50 sålt sin skog och ytterligare 20 hela hemmanet (Holm
B. Sara – i liv och text).
”Har man bara tillgång till en skog som Grenhulta kringom sig och ett strömdrag som Pjesaur eller
Grundmyrån… nog tar man sig maten” (Nicke i Nabots sten).
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Talliden -Tallheden
Efter besöket i ”Basnäs” åkte vi tillbaka till Jörn och sedan till Talliden, några kilometer väster om
samhället. I Jernbaneböckerna benämns denna by som Tallheden, något som för tankarna till en
torr, gles tallskog på sandig mark, men det är alltså en av alla ”lidar” i Västerbotten, en uppodlad
sluttning med byggnaderna högt över dalen nedanför. Utsikten söderut var fantastisk. Här står
fortfarande den byggnad som i berättelsen byggdes åt Ludvig Lundmark ”Tallhedskungen”, Didriks
hjälplösa rival om kusinens, Anna-Stavas gunst. Huset blev också i berättelsen den måttstock eller
förebild som Månliden byggdes efter, Didriks boning kunde inte te sig mindre ståtlig än rivalens.
Det unika, välvda taket härmades dock inte vid Månlidenbygget. Det lär inte finnas något
liknande i trakterna kring Jörn. I Dorotea socken finns dock byggnader med svagt välvda tak som
dock också är brutna. Lundmarkarna, som redan i Din tjänare hör betecknas som rika, klarade sig
genom den våg av konkurser som drog genom bygden som en följd av Didriks ansvarslösa
affärer. De gick aldrig i borgen för Didrik och de gjorde sig ytterligare förtjänster genom att sälja
tomtmark vid byggandet av stationen och stationssamhället i Vattnet (Jörn). Ludvigs far, Karl O
Lundmark, var nämndeman i kommunalnämnden och hans äldsta son, Algot, blev ordförande
efter Didrik. Ludvigs mor, Milda Johanna, var Anna-Stavas moster.

Så här ser huset, som Tallhedskungen Ludvig bodde i, ut idag.
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Talliden i verkligheten
I verkligheten motsvaras böckernas Karl O Lundmark av Anders Andersson (1823-1904) som var
den som byggde huset och i kyrkböckerna betecknas han som nybyggare (bilden nedan). Byggåret
var 1865 (Västerbottens folkblad 7/12 1962) och förstukvisten, märkt 1878, byggdes troligen till
senare. Anders Anderssons son Nils Lindmark (1855-1919) kallades ”Tallidskungen” och är i
Jernbanböckerna Ludvig, ”Tallhedskungen”, en romanperson som nog också hade förebilder
hämtade från flera andra personer. I kyrkböckerna betecknas han som ”ogift” och 1892 anges
han som ”periodvis sinnesrubbad”. 1900 är han hemmansägare. Tallhedskungens mor var Milda
Johanna, i verkligheten Sara Helena Johansdotter (1827-1892). Föräldrarna gifte sig 1848 och fick
nio barn, Nils var nummer tre.
Bröderna Johannes Lidmark, Nils Lidgren och Olof Björklund sålde tomter i Jörn när
stationssamhället växte upp. (Marklund & Åkesson: Jörn hundra år). Det råder lite förvirring
angående barnens efternamn. Texten under bilden nedan nämner bl.a. Johannes Lidmark och
Nils Lidgren. Enligt kyrkböckerna bar de namnet Lindmark. I Jernbananeböckerna förekommer
också lite namnförvirring, där benämns deras far som både Karl O Lundmark och P O Lundmark.

Bostadshus i Talliden med rundad taknock uppfört av nybyggare Anders Andersson. På
förstubron fr.v: Karolina Lidmark (Öström), Eva Vestermark, Margareta Eklund och okänd.
Stående framför fr.v: Okänd, Anders Andersson, Johannes Lidmark med dottern Hildur, Olov
Björklund, Per Edlund, Nils Grahn Holmberg och Nils Lidgren (Tallidskungen). Från Skellefteå
Museums samlingar.
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Västra Åliden - Månliden
Resan från Jörn gick vidare några kilometer längs väg 95 mot Arvidsjaur. Här ligger några gårdar
på en södersluttning till höger. Det är Västra Åliden som i Jernbaneserien kallas Månliden. Det
ståtliga röda huset som Didrik (Saras farfar Erik Lidman) byggde med Anna-Stavas timmer står
kvar uppe på liden.
Hit kom Mårten Östensson (Saras farfars far Nils Nilsson) som beslutat lämna Skelleftekusten och
Gammnoret och bege sig ”uppåt marka” av flera skäl, för att undgå att bli rekryterad till kriget mot
ryssen, för att slippa fadern Östen Östenssons missbruk och kanske framförallt för att de två äldsta
bröderna fått överta fädernegården, som vanligt var på den tiden. Här finner han skydd för en
snöstorm i en nedrasad koja och beslutar sig för att stanna som nybyggare, för att sedan bli sin
egen fullt ut som skattebetalande hemmansägare tillsammans med sin hustru Lena Mattesdotter. I
denna familj kommer så storsonen Didrik att växa upp och tillsammans med sin hustru AnnaStava från Basnäs, blir han den som förvandlar Månliden till den plats där stora beslut tas och det
mesta händer i samband med att järnbanan ska byggas och förena norra Sverige med det
egentliga Schwärje. Som kommunalnämndens ”olförare” står han i händelsernas centrum och
bygger inte bara det storslagna huset som ses nedan, utan bygger även om ett stall nere vid vägen
till gästgiveri, skjutshåll och handelsbod.
På vår resa vandrar vi runt på liden bland några övergivna byggnader som naturen nästan
återerövrat och även Didriks ståtliga huvudbyggnad ser ut att vara hotad av tidens tand. Vi söker
platsen där handelsboden stod vid vägen men vet också att byggnaden flyttades till Jörn på 1930talet och står kvar där än i dag.
Då Didrik dömdes för förskingring och hamnade i fängelse såldes Månliden på auktion och
inropades av Anna-Stavas kusin Tallhedskungen. Själv kunde hon och barnen flytta till Ecksträsk
(Missenträsk) där hennes bror köpt Spadar-Abdons hus för deras räkning och själv fick denne med
familj söka sig vidare ”uppåt marka”.

Erik Lidmans bostadshus i Västra Åliden (Månliden).
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Missenträsk - Ecksträsk
Resan gick vidare till böckernas Ecksträsk, det vill säga Missenträsk där vi gjorde oss
hemmastadda. Hit flyttade Didrik och Anna-Stava och här utspelar sig den senare delen av
Jernbaneserien. Här föddes Sara, växte upp och flyttade ut i världen för att 1975 återvända hem
och skriva Jernbaneserien.

Lidmansgården (storstugan) i Missenträsk som den ser ut idag.
Vi hade vi en trevlig kväll med fortsatta samtal kring Sara. Ingrid hade tillagat en fantastisk
paltmiddag. Se Ingrids recept på ”Saras flatpalt” här nedan.
Ingredienser (Räcker till ca 22 flatpaltar)
Drygt 2 kg rund potatis t ex Arielle eller Solist.
Kornmjöl 260g (≈5,2 dl)
Vetemjöl 100-200g (≈1,7-3,4 dl)
Salt 2,5 tsk
Gör så här
Tag rund potatis Arielle eller Solist, med fördel från
Kräkångers ekogård.
Riv potatisen fint på rivjärn (eller mixa i matberedare).
Låt rinna av i durkslag och krama ur lite vätska. Arbeta
samman potatis med mjöl och salt. Anpassa
mjölmängden.
Forma till paltar med blöta händer och lägg på
vattensköljd bricka eller likande.
Koka upp vatten, ca 6 l vatten med tillsats av 3 msk
salt. Lägg i paltarna med slev. Se till att de inte klibbar
samman. Sjud i 20-25 min.
Serveras med smör och lingonsylt.

23

Lidman-gården i Missenträsk från 1897 och framåt
Vid byavägens slut på liden längst ut mot väster ligger gården. Byn Missenträsk ligger invid Nasaleden, längst vilken silvret transporterats från fjäll till hav sedan 1600-talet. Här passerade kronans
män för uppdrag i silvergruvan. Att inhysa dessa herrar ansågs vara till allmän nytta, snarast en
plikt på detta bruksnybygge. Byn var enligt Andreas (Isak Mårten) i förfall när familjen kom hit på
sensommaren 1897. ”Det var gråa hus, magra hästar och försupet folk”. Amanda (Alma), en
syster till Andreas, kom hit först tillsammans med några kor, de övriga anlände senare från Västra
Åliden (Månliden) som ligger ca 2,5 mil bort. Första uppsättningen bestod av nio personer och
kreatur. Det var Erik, Sara-Lena, Amanda, Hilma, Selma, Andreas, Elin, Hanna och Nils. Detta
var efter att Erik (Didrik) i två omgångar avtjänat sina straff. Den Lidmanska familjen kom till
Missenträsk på sensommaren 1897. De barn som föddes här kallades ”etta-kullen” (efterkullen),
där ingick nyfödde Nils (Justus), samt Arvid, Anna och Anund.
Här gick Erik (Didrik) bort den 10 december 1919. Agata Elisabeth (Märta) minns synen av
farfars fötter när han på slutet låg på soffan. Hustrun Sara-Lena (Anna-Stava) lever vidare och dör
1938. Hon fick uppleva ytterligare 4 barnbarn: Folke, Tora, Sara samt Ingrid (Jennys systerdotter
född u ä).
Enligt berättelsen i Lifsens rot kunde förvärvet ske tack vare att Anna-Stavas bror Ansgar löst in
hemmanet på exekutiv auktion efter Spadar-Abdon (Karl Lundberg) som drivits oppåt marka men
fortfarande bodde kvar, så Lidmans fick bo uppe i bagarstugan. Efter Sara-Lenas bror (Ansgar)
tog Erik Lidman tillfälligt över 1906 men 1908 övertogs gården av Saras far Andreas genom
förgångsavtal.
Gården med tillhörande marker var en del av tredje stamhemmanet, ett bruksnybygge under Nasa
silvergruva i Lappmarken uppfört 1771. Arealinnehavet var på knappt 2,5 ha åker med
tillhörande ängsmarker samt skog för husbehovsuttag. Hemmanet gav tillräckligt underlag för att
hålla en häst, tre kor och några småkreatur. Därtill fanns viltfångst och fiske i kringliggande
marker och vatten.
Det första boningshuset var en timmerstuga på stenfot och med spåntak, avdelat i kök, kammare
och förstuga, 8 m långt, 4 m högt och 5,9 m brett. Det användes en kortare tid efter Lidmans
inflyttning till byn 1897. Snart kom ett nytt större boningshus till åren 1900-1901. Det nya
placerades bredvid det gamla.
Det nya huset, som Lidmans byggde, hade ett stort ljust kök, samt kammare på nedre botten och
två kammare på övervåningen. Det renoverades snart med rödmålad fasad ” för att stå emot
himlens ljus och mörker”, tapeter som vägginredning med flera moderniteter. Det mesta ägde
rum i köket med alla dess ljud och lukter. Där sov flickorna skavföttes tillsammans med brodern
Folke och föräldrarna. För matförvaring fanns en jordkällare med nedgång från kammaren. Till
denna storfamilj kom den 30-åriga mejerinnan Jenny Lundman (Rönnog) 1916, närmast från
Glommersträsk med ett yrkesliv bakom sig och en hopsparad hemgift med möbler, linne och
vävar. Jenny var barnfödd i Antnäs i Neder-Luleå församling.
Dagens stugor på Lidman-gården utgörs av Lill-stugan och Storstugan. Den senare är äldst. Den
förra (okänd ålder) stod tidigare på så kallad ofri grund och användes dels som gäststuga och dels
som bostad för uthyrning till behövde bybor/tillfälligt inflyttade.
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Storstugan renoverades på 1950-talet och fick eternitpanel samt farstu. Jenny och Andreas hade
sitt sovrum nere i kammaren, Saras moster Anna i en kammare på övervåningen. ”Pojkarna”
Anund och Arvid bodde i stora rummet på övervåningen, nuvarande skrivrummet.
I huset fanns två olika förhållningssätt, den Lidmanska ordsligheten mot den Lundmanska
ohöljda vreden och oberäkneligheten
Gården var som störst med avseende på djur och odling under 1950-60 talen. Två hästar, en
traktor, ett 20-tal kor, kalvar samt grisar. Odlingen var på 15 ha åker, fastmark/hårdvallar och
spannmål på liden samt vallodling på Signe- och Stormyran.
Den yngste, brodern Anund, gick bort 1971, 68 år gammal. Efter hans bortgång avvecklades
mjölkproduktionen och jordbruket. Bilen och traktorn såldes. Andreas, Jenny och Arvid bodde
kvar till 1976-77.
Sara lämnade Stockholm och återkom till Missenträsk i augusti 1975. Hon anlitade bygdens
hantverkare och lät renovera huset både ut- och invändigt. Det blev moderniserat med elelement,
linoleummattor och väggmålningar i köket med vitt och grönt samt många detaljer i trä, hennes
älsklingsmaterial. Ombyggnader för duschrum och toalett ordnades invid kammaren i
bottenvåningen. Entrén funktionsanpassades med ramp, bland annat för syster Toras besök från
Lycksele. Med tiden minskade Saras boende i Missenträsk. Vännen Leif (ursprungligen en
vänskap från studenttiden i Uppsala och barnfödd i Avaviken) återkom från USA och vistades
ofta med Sara i Missenträsk. Sara återkom med tiden till Stockholm i början på 1990-talet.
Boendet i Missenträsk blev tungt vintertid med snön och kylan även om hon fick stor hjälp och
uppbackning av grannarna i byn.
Sara lät på slutet av 80-talet avstycka gårdens två bostadshus med tomtmark från fastighetens
skogs- och åkermark. Gården överfördes genom donation år 2001 till Umeå Universitet och
under Stiftelsen Lars Färgares gård. Det övriga fastighetsinnehavet såldes till en granne i byn.
Idag är byns bönhus förklarat som kulturminnesmärkt och en permanent utställning om Sara har
beviljats medel för att sättas upp i Bygdegården.

Storstugan till höger, Lillstugan till vänster.

25

Järnvägsstationen i Missenträsk och Tvärbanan
Efter att ha sovit en natt i Missenträsk, i Saras magiska hus där hennes förfäder fortfarande lever i
väggarna gav vi oss iväg på andra dagens äventyr. Vi stannade vid järnvägsstationen i Missenträsk
som är en av stationerna på Tvärbanan mellan Jörn och Arvidsjaur. När vi stod där kom ägaren
till stationsbyggnaden ut till oss från sitt hus mittemot stationen. Han erbjöd oss en visning av
byggnaden som avbemannades 1964 och som är ganska förfallen men som han har planer på att
rusta upp. Väntsalen är ganska intakt med biljettluckan kvar. Idag används byggnaden som förråd
och väntsalen ibland för mindre fester.

Missenträsks numera nedlagda järnvägsstation
Stationen i Missenträsk kom till vid bygget av tvärbanan mellan Jörn och Arvidsjaur som invigdes
i december 1928. Stationerna som anlades låg i Jörn, Granbäck (Åliden), Stensträsk, Missenträsk,
och Glommersträsk. Senare tillkom också Glommersliden, Moräng (Lappträsk), Hålbergsliden,
Saltmyran, Abborrträsk, Rålund, Bränntjärn och Arvidsjaur. Vissa stationer användes bara under
ett begränsat antal år och Rålund var aldrig bemannad. Trafiken på tvärbanan lades ned 1990.
Tillkomsten av tvärbanan finns fint beskriven i boken ”tvärbanan Jörn – Arvidsjaur, 75.558,2
meter järnvägshistoria” av Göran Marklund (text) och Hans Marklund (bild). Där finns bl.a. en
intervju med Vivan Lundqvist.
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Holmen - Ön
Efter vårt överraskande studiebesök inne i stationshuset i Missenträsk gick vår färd mot
Glommersträsk via Holmen, kallad Ön i Saras böcker. Sara inleder Hjortronlandet med: “Ön – en
strimma fastare mark i ett sumpigt myrsjok, ett skär av gemenskap i ett hav av ensamhet.”
Byn vi kommer till ser tämligen välmående ut med gårdar som ligger på ömse sidor om vägen.
Husen ser bebodda ut och några människor är på väg att baka i bagarstugan. De hus som till en
del varit förebilder för Hjortronlandet ligger utspridda efter den väg som nu går från Missenträsk
mot Glommersträsk.
Sara berättar om tre familjer i byn. Skrattarna tog lätt på tingen och ansåg inte ens sig själva allvarligt
menade. Kronotorparen Nordmark tar till orda mot överheten: … vi hungrade redan i fosterstadiet, våra
förfäder var alla hungriga i alla sina livsdagar. Ni kan packa i oss en säck med råg för varje ryggkota – det kan
inte mätta den ärvda hungern. Två av de tre familjerna har svårigheter att få till ett organiserat liv för
att förbättra sina livsvillkor, men alla har sina starka drivkrafter, kärlek och livsvilja. “Märits barn
blir kvar hos Stina när Märit är borta och arbetar på annat håll. …men varje gång han ska flyttas blev
Stina utom sig – för ett barnbarn är ändå finare på något vis, he ha gått genom två kvarnar… men detta livet
lämnar jag icke ifrån mig, så oäkting han är.”
Hjortronlandet gick som följetong i Norra Västerbotten. En insändarstorm bröt ut från 16 april till
9 juli 1956. Signaturen “Missnöjd” skriver den 11 juni: “Vi har nämligen kommit underfund med
att äran och berömmelsen vunnits på bekostnad av hembygden, ja att hon likt Esau sålt sin
förstfödslorätt för en grynvälling.” Problemet var att människorna i “Missenträsk med omnejd”
kände sig förlöjligade, att de “egentliga” skulle få skratta åt de “oegentliga”. Sara själv trädde fram
i en artikel 2 juli, där hon skriver “Brev till min hemby”: “Jag känner mig som en som skrivit ett
kärleksbrev – Hjortronlandet var tänkt som ett sådant.” Sara blev hemskt ledsen över
läsarreaktionerna i hembygden. (Hämtat från Birgitta Holms bok: Sara i liv och text).

Om Byahusen
Det var för sankt på ön för att potatis eller korn skulle klara sig.
Det finns ju tre stugor på ön förutom hon jenna (Skrattars).

Nordmarks, Hilda och Aron
Om morgonen spelade husfadern klums med någon av de äldre sönerna om vem som skulle hugga kaffeved eller gå
till skogen efter kvistar om det var barmark och vedboden stod tom. Man hade en lång tråd trädd genom ett
tjugotal knappar. De två klumsspelarna tog hälften var av knapparna och höll dem dolda i händerna. Varannan
gång skulle de gissa hur många knappar motspelaren hade i höger hand. Gissade han rätt fick han knapparna,
och de fördes över längs tråden. Gissade han fel måste han böta antalet knappar han missat på. En omgång
klums kunde ta många timmar…

Skrattars, Jani och Stina
Vare sig på Ön eller i Ecksträsk fanns det några så händiga barn som Skrattars. Flickorna kunde i regel
mjölka kor vid fem års ålder, pojkarna dikade och högg timmer vid tolv. De arbetade som för ro skull,
skrattande, snattrande hela tiden. Om det bara hade funnits förtjänster nog! Ripor och harar som funnits inpå
knutarna i början fick man ränna allt längre efter, och de stod lågt i pris…Men som potatisgräftare och
slåtterhjälpare var de eftersökta…De trodde mer på de pengar eller förnödenheter de fick direkt än på torpets idé.
De strävade med arrendet bara därför att det fanns så lite annat arbete att få men utan den förväntan som jagade
Franz.
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Överheten fick ett annat intryck av Skrattars. Huset var omålat och i dåligt skick, den föreskrivna arealen var
uppodlad och de hade tre kor. Gick man efter kontraktet var det egentligen bara rödfärgen som mankerade. Men
allmänandan på torpet var sådan att Överheten måste fråga sig om detta var lämpliga innehavare av svensk
kronojord…De var inte förnöjsamma, de klagade och nedkallade skit över hela torparidén, och de tycktes inte
vänta sig något av Överheten. Herrarna fick en känsla av att osedda bevittna ett familjeupplopp som inte angick
dem.

Franz
Franz dikade och gödde och sådde år efter år…efter femton år - då frös Franzes mandel inte bort och han ärade
marken med att obedd ge Hilda en potatistunna.
…lånade Franz gärna ut hästen, han var den ende hästägaren på Ön och tack vare den hade han alltid
dagsverken att att fordra av grannarna. Hästen gjorde honom till Öns överklass, bonden, som inte behövde krusa.

Stefansstugan, Stefan och Anna
Ändå skulle det ju ha varit huvudlöst att upplåta mark åt denne utlevade man om det inte hade varit för hans
trolovade. Ja han var änkling och hade fått en trolovad samma vecka som han gjorde konkurs. Hon hette Anna
och var så gott som förmögen…lät Kronan Stefan få arrendet vid sidan om Franz…med huvudvikten lagd på
betesrätt.
Claudette satt och blev inpyrd med Annas lukter, täven av fet ull, läder och gammeldon. Stefans stuga var den till
åren yngsta på ön, en hastigt hopsmälld kåk…var denna efter kort tid inlevd…Också var hon den enda öare att
ha arvegods med sig.
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Glommersträsk - Järvliden
Därefter gick resan vidare till Glommersträsk. Mejeriet i Glommersträsk har en väsentlig plats i
Lifsens Rot. Jenny Lundman (Rönnog) är byns fjärde mejerska. Hon kommer till byn 31/12 1912
och arbetar till 27/11 1916 då hon gifter sig.
I Lifsens rot berättas om hur Rönnog blir mottagen av mejeriföreståndare Käck, som hade gift sig
med den första mejerskan. Enl. reglementet skulle hon ha slutat då, men fick dispens till dess att
hon väntade smått.
”Det var mejeriet som stod för den verkliga dragningskraften, sa han. Ty mejeriet var dock modernäringens
innersta utpost i nejden, sa han, och såg på Rönnogs höga barm, men sänkte blicken till hennes händer som knöt
sig i samma stund. Som en hemlighetsfull mjölkerska drog mejeriet saften från de små fjällkorna, samlade den i
väldiga kar och förädlade till ost och smör. Samt icke minst: spred en anda av renlighet och kultur. Och liksom
separatorn var själva hjärtat i mejeriet, så kunde mejeriet liknas vid Järvlidens hjärta, sade H.O. Käck.”
(Lifsens rot)
Efter körens sångövning i det fria tog Rönnog med sig Isak Mårten till mejeriet där hon hade sin
bostad på övre botten. Dörren till kammarn stod öppen, en vit karmstol skymtade och en oroande doft – eller
snarare en frånvaro av lukt; fähustäven, den som gjorde det så tryggt i alla stugor – den fanns inte här.”
(Lifsens rot)

Panorama över Glommersträsk ca 1910. Mejeriet syns längst till höger med fem fönster på
gaveln. (Bildkälla: Arvidsjaurs kommuns bildarkiv/okänd fotograf. Bilden har beskurits.)
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Mejeriet i Glommersträsk
Första mejeriet i byn, en timmerbyggnad med stenkällare, byggdes av byns bönder 1903-1904.
Mjölk levererades till Norrbottens regemente i Boden och Notviken i Luleå 1908-1914. Mjölken
kördes med häst till Jörn och vidare norrut med järnväg. 1932 tar Norrbottens läns
Producentförening NLP över mejeriet. Mejeriet behöver under åren 1921-1940 ca 150
kubikmeter ved per år till driften. Alfred Johansson som varit vedhuggare vid mejeriet i 24 år
slutade sin tjänst 1935 av åldersskäl.

Glommersträsk första mejeri 1808-1809. Andra personen från vänster är Olga Helena Eliasson
född 1881 i Husaby. Hon var den andra mejerskan vid mejeriet. Hon gifte sig med en
hemmansägare på orten och fick då sluta arbetet. (Bildkälla: Arvidsjaurs kommuns
bildarkiv/okänd fotograf)
Ett nytt mejeri i tegel byggs 1945 (eller 1937, olika uppgifter förekommer). Då har byn 658
invånare. En mjölkbutik öppnas 1950, då byn var som störst med 1000 invånare. Mejeriet och
mjölkbutiken stängs 1967 och mjölken körs till Piteå. Bertil Hjukström köper den gamla
mejeribyggnaden 1954 och säljer textilier i den. Butiken drivs till 1979. Byggnaden rivs 1988 för
att ge plats för parkering vid byns mataffär.
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Stoppet i Arvidsjaur – Lappvattnet/Lappträskvattnet
Vårt stopp i Arvidsjaur inleddes med besök på Frostab, en butik som vidareförädlar bl.a. renkött.
Där finns många delikatesser att välja mellan. Det finns inte bara renkött utan också annat
viltkött, fisk, bär och olika slags hantverksprodukter.
Vi hade i vår plan från början tänkt äta vår lunch utomhus i Avaviken, men vi var lite frusna efter
ett intressant men blåsigt stopp i Glommersträsk. Vi var nu också lite hungriga efter att våra
tidigare stopp på förmiddagen blivit längre och mer innehållsrika än vad vi hade förväntat. På
hembygdsgården i Arvidsjaur kan man fika, köpa hantverk gjorda lokalt i trakten och också
besöka muséet som finns i bottenvåningen. Vi möttes av stor vänlighet och välvilja där och det
blev inga problem för oss att inta vår picknickmat därinne. Vi avnjöt våra lunchmackor med
tonfiskröra och mjuk kaka efteråt. Hembygdsgården gick inte lottlösa p.g.a. vårt besök. Många
från gruppen köpte fina hantverk, böcker, kort etc. Även deras kaffe och fikabröd avnjöts.

Arvidsjaurs Hembygdsgård
Hembygdsgården är den f.d. prästgården i Arvidsjaur. År 1607 uppfördes den första kyrkan där.
Det bestämdes att samerna skulle komma till kyrkan minst två gånger per år. På den tiden låg
både kyrka och lappstaden där och under de fastställda kyrkohelgerna började marknader växa
till. Ända fram till mitten på 1800-talet var detta den huvudsakliga placeringen av Arvidsjaur. På
1820-talet flyttades lappstaden till dess nuvarande placering och man valde då att placera kåtorna i
ett mönster som skulle passa med den vision om ett gatunät i rutmönster, som vi nu har i
samhällets centrala delar.
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Avaviken i Jernbaneserien
Avaviken förekommer under sitt riktiga namn i Jernbarneserien. Det var till Avaviken som
Spadar-Abdon skulle köra ett snallarlass från Lidstedtara i Skellefteå. Slädvägen hade dock börjat
tina av vårsolen nere vid kusten, så skarsnön ersattes av en bromsande sörja. Det blev tungt för
hästen att dra lasset, särskilt som Nord hade lagt på en extra tung säck blyvitt på kälken. Hästen
klarade inte detta utan dog på resan. (Vredens barn)
Vikman som tidigare arbetat hos Lidstedtara blev därefter faktor i Avaviken och Hagar flyttade
även dit som hushållerska eller gifte de sig rentav? I Den underbare mannen får Didrik en stark
längtan att besöka Avaviken i affärer men det är ett svepskäl för att få träffa Hagar igen. Didrik
hade lovat Isak Mårten att följa med till Avaviken men smet iväg från Månliden tidigt på morgonen
innan storsonen vaknat.
Avaviken beskrivs i boken som Huset låg på en hög udde. Här måste vara ståtligt om sommaren med
Storavans vatten runt om. Han mindes när ångbåten Carl XV fraktats från varvet i Björnviken och förbi
Månliden oppåt marka.
Som minne av episoden med Hagar i sovrummet får Didrik med sig ett bitmärke på kinden, en
elak värk i nacken och 500 kronor i rockfickan. Anna-Stava kallar senare händelsen för Avavikelsen.
I Lifsens rot återkommer Avaviken. Kåken var tänkt som en herrgård. Av en väsakuse, nerifrån Sverige där
dem hava sådana. Han skorrade när han talade. Han var jägmästare och riksdagsman. En gång fraktade han
ett skepp från Björnholmens varv vid kusten upp till Avaviken.

Båtbrygga i Avaviken från vilken båtar på Storavan har avgått.
32

Verklighetens Avaviken
Den lilla byn Avaviken hade i äldre tider stor betydelse för transporter mellan kust och fjäll. Man
kunde med båt eller på isen ta sig från Avaviken över det stora sjösystemet Storavan, Uddjaur
och Hornavan ända upp till Jäkkvik nordväst om Arjeplog. När man på 1600-talet bröt silver i
Nasafjäll var Avaviken ett viktigt nav i silverstransporterna och man byggde även år 1650 en
kyrka i byn. Kyrkan blev dock inte långvarig när silverbrytningen lades ner.
Under ”storsvagåren” 1867-68 byggdes en landsväg från Piteå till Arvidsjaur och något år senare
vidare till Avaviken varvid man inrättade ett Gästgiveri i byn. I Den underbare mannen beskrivs hur
man låter frakta upp ångbåten Carl XV från kusten till Avaviken.
I verkligheten var det jägmästaren FO Bremberg som köpte båten Signe och lät frakta upp till
Avaviken i december 1886. När denna båttransport beskrivs i Den underbare mannen heter
båten Carl XV, vilket egentligen var namnet på en av de senare båtarna. De närmaste åren
fraktade man även upp båtarna ”Enigheten”, ”Carl XV” och ”F O Bremberg”. Båtarna användes
till skogsbolagens transporter och för persontransporter. Carl XV bedrev persontrafik mellan
Avaviken och Arjeplog.

Snallarna
Den äldsta vägen i norra Sverige var kustlandsvägen, den så kallade Norrstigen som gick längs
norrlandskusten och runt Bottenviken. Det är oklart när den blev farbar i sin helhet men klart är
att kvaliteten varierade och att det saknades broar över flera av älvarna fram till mitten av 1800talet. Transporter av handelsvaror till och från Stockholm skedde företrädelsevis med båt.
Det var ännu sämre ställt med vägar från kusten upp till inlandet och fjällen. Det var lättare att ta
sig fram med häst och släde vintertid än med häst och vagn på sommaren. Vårvintern gav bästa
föret och vädret för att frakta varor mellan kusten och uppåt marka. Transporter på de stora
sjöarna och lugnare delar av älvarna användes sommartid. De stora djupa sjöarna har stora
vattenreservoarer och fryser därför tämligen sent på senhösten.
Forbönder transporterade varor per häst från kusten upp till skogslandet och fjällen. Vanligen
åkte några bönder i kolonn (så kallade foror) och i Skellefteå- och Piteåtrakten kallades dessa
forbönder för Snallare. Dessa var vanliga bönder som genom transporterna erhöll kontanter som
var svåra att erhålla på andra sätt i dessa naturahushållningens tider.
Snallarlassen har uppskattats kunna frakta nära 1 ton varor och man klarade mellan 3-5 mil per
dag. När man startade från Skellefteå var de vanliga övernattningsställena Svanström, Jörn,
Glommersträsk, Arvidsjaur med slutmål Avaviken. Man kunde också nå Arjeplog två dagsetapper
från Arvidsjaur. Övernattningarna skedde vanligen hos bönder för en ringa kostnad. Man kan
säga att snallarlassen var dåtidens långtradare och under högsäsong på vårvintern under senare
delen av 1800-talet kunde 25 snallarlass passera dagligen. Verksamheten avtog när järnvägen
kommit till bygden och när möjligheterna till transporter med buss och bil ökade försvann
snallartransporterna helt.
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Sagabiografen i Adak
På hemvägen stannade vi upp en kort stund vid Sagabiografen i Adak. Den var stängd när vi kom
men under en vecka i juli var sommar är här filmfestival. Denna biograf, eller nöjescentrum i
Adak, öppnades 1945 i Östen Dahlbergs hus och drevs som ett familjeföretag. Under 1960-talet
minskade dock intresset för att se film på bio, kanske p.g.a. konkurrensen från TV. 1965 lades
biografen ner. Den räddades dock till eftervärlden genom det arbete Sagabiografens
Intresseförening lade ner i början av 90-talet. 1993 öppnades den som biograf igen och förutom
själva filmfestivalsveckan hålls den öppen från juni till augusti.

Sagabiografen i Adak inspekteras av några resedeltagare.
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Norsjö
Vår sista anhalt var Norsjö, där vi bland annat beskådade den märkliga kyrkoruinen. I Norsjö har
funnits flera kyrkor. På den äldsta kyrkogården byggde man kring 1950 en ruin i sten av en
påhittad korskyrka.

Hur många andra socknar har påhittade kyrkoruiner?
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