
BÖSSTILLVERKNING I RÅNETRAKTEN  

(följande text är ett utdrag ur boken Norrbottniska lodbössor och deras tillverkare) 

I den sparsamma litteratur som på något sätt berör vapensmidet i norr nämns att en modernare 

variant av lodbössan så småningom gjorde entré. Hugo Samzelius konstaterar, i samma 

publikation från 1895 i vilken han presenterade de så kallade Jukkasjärvibössorna, att en 

modernare bösstyp hade blivit vanlig i Norrbotten: 

”Emellertid kommo från Finland och sydligare svenska trakter så småningom, ehuru 

naturligtvis först på detta århundrade, gevär af annat utseende upp till Norrbotten. Flintlåset 

lämnade då, ehuru för visso -och såsom jag visat -ej med ens rum för knallhattsgeväret. - - - 

För att tillgodose en bekvämare siktning gjordes kolfven på detta gevär vida längre än på 

Jukkasjärvi-typen. Denna nya modell, sådan den blef företrädd här uppe, vilja vi benämna 

Råne-typen.” 

Att rånebössornas tillverkare var de första första att representera en ny utformning i området 

torde Samzelius ha haft rätt i. Dock får vi bestrida hans uppgift att detta skulle ha skett i 

början av 1800-talet och åtminstone flytta trettio år tillbaka i tiden, vilket följande utredning 

kommer att visa. 

År 1736 genomfördes en gradmätningsexpedition, bestående av franska astronomer, till 

lappmarken i syfte att fastställa huruvida jordklotet var tillplattat vid polerna. Med under den 

inledande delen av den resan fanns bland andra uppsalasonen Jonas Meldercreuts. Denne 

fascinerades av den outnyttjade potentialen hos de stora ödemarkerna mellan Kalix och Luleå 

älvar och fick snart tankar på att anlägga ett järnbruk i området, vilket skulle förädla råvaran 

från Malmberget. Att kolonisera och uppodla de glesbefolkade trakterna ingick även i 

planerna. Tillsammans med herrarna Abraham Steinholtz och Carl Thingvall lyckades han 

ordna finansiering för projektet och år 1740 påbörjades bygget av anläggningen som bestod 

av en masugn i det vid kusten belägna Strömsund samt stångjärnshammare, knipphammare 

och verk för svartsmide cirka 1,5 mil upp längs Råne älvdal. Denna plats fick så småningom 

namnet Melderstein, och här växte en omfattande bruksverksamhet fram. Fyra år senare stod 

Meldercreuts som ensam ägare av bruket. Verksamheten fortsatte att utvecklas och så 

småningom meddelades Kungliga Commerce Collegio att man ”inrättat ett Factorie till 

Gevärs förfärdigande af allehanda slag”. Genom ”Resolution af d. 2 Aug. 1774” beviljades 

privilegier att ”tillverka gevär till afsalu, såsom inom som utom Riket”. 

Alltsedan 1500-talet hade kronan aktivt verkat för att få fram dugliga så kallade rörsmeder i 

riket, som kunde förse krigsmakten med vapen. I Hälsingland och Västmanland verkade tidigt 

ett antal landsortssmeder i detta syfte och senare även i Uppland, Småland, Närke och 

Västergötland, men från och med 1620-talet vidtogs åtgärder för att få dessa smeder att flytta 

in till städerna där speciella faktorier upprättades. Efter något årtionde fanns sådana regelrätta 

vapenfabriker i Örebro, Arboga, Västerås, Uppsala, Norrtälje, Söderhamn, Norrköping och 

Jönköping. Under den svenska stormaktstidens senare del drabbades dessa verksamheter av 

svåra tider på samma sätt som övrigt svenskt näringsliv men några av faktorierna hölls igång 

ännu en tid för att tillgodose det fortsatt stora vapenbehovet. Efter ett riksdagsbeslut år 1756 

överläts all tillverkning i privat regi. År 1795 lades verksamheten i Örebro ner och dess 

produktion flyttades till Husqvarna. Norrköping och Söderhamn mötte samma öde. 1814 

anlades så Carl Gustafs stads gevärsfaktori i Eskilstuna, vilket därefter tillsammans med 

Husqvarna stod för all tillverkning av militära gevär. 



 

När ägarna till Meldersteins bruk ansökte om privilegier att starta vapentillverkning var i alla 

fall den officiella orsaken att man, tillsammans med de sydligt belägna faktorierna, skulle 

förse kronan med vapen. Då dessa tillstånd samtidigt möjliggjorde privat försäljning kan en 

sådan verksamhet mycket väl ha varit nog så lockande. Theodor Nordström skrev i 

”Malmbergen i Norrbotten -Korrekturafdrag af deras historia, författad åren 1911-19” 

följande kommentar kring tillverkningen: ”vid faktoriet skulle få tillverkas gevär för avsalu 

såväl utom som inom riket, kronans rätt till armégevär dock förbehållen, men inrättningen 

blev aldrig av någon betydenhet.” 

År 1785, när Jonas Meldercreuts avlidit och anläggningarna skulle säljas, dokumenterade 

Emanuel Ekman en inventering av brukets tillgångar, där bland annat samtliga tillhörande 

byggnader och dess funktion beskrivs. Ur denna hämtas följande beskrivning: 

”För Fin och Polersmidet och de arbetare, har Bruksegaren upsatt en klensmedja, 9 alnar i 

fyrkant och 4 alnar hög med näfvertak. Äskian, handpusten, och det mera, af hjul, slipstolar 

med tramp, stenar och polerskifvor, i godt stånd, äfven som det härtill hörande kolhus, som är 

7 alnar långt, 6 alnar bredt och 3 alnar högt. Likaledes är för Gevärsfaktori smeden upsatt, en 

handsmidja 8 1/4 aln bred, 9 alnar lång och 4 alnar hög, med äskia och läderhandpust, en liten 

spis, 2:ne fenster, jämte nödig dragbänk, alt i godt stånd”. 

Efter Meldercreutz frånfälle övertog Jean Fredrik Bedoire Meldersteins bruk och år 1799 blev 

Samuel Gustaf Hermelin ny ägare. 

År 1808 skrev Daniel Djurberg om bruket i ”Beskrifning af Svearike”, och där framkommer 

det att vapensmedjan fortfarande var i bruk: ”...består af 2 Hamrar och 4 Härdar, med 1200 

skeppund Stångjärns-smide; Knipsmedja med 2 Hamrar för Bultjärn, Spik och allehanda 

Svartsmide; samt åtskilliga Wärkstäder till polerat Stål - och Järnsmide, samt Gevärs- 

Tilwärkning.” 

Nästa offentliga omnämnande är den 15 juli 1813 då Posttidningar har följande notis:  

”Onsdagen den 1 instundande September klockan 5 eftermiddagen blifwer på Hagalunds 

Wärdshus utanför Stockholm genom ahållande öppen auction följande egendomar, belägne i 

Norrbottens län, utbudne och försålde för Bergsrådet och Riddaren S G Hermelins 

Concursmakas räkning, neml 1) Meldersteins Jernbruk, beläget i Råneå socken 1 och 3 8:dels 

mil ifrån hafwet och 5 mil från Luleå Gammelstad, hwilket består af 2 Stångjernshammare 

med 4 härdar och 800 skepp. Restsmide, knip- och spikhammare med 400 skepp. manufactur 

smide samt Strömsunds masugn, som är belägen invid hafwet. Malmen erhålles från flere 

egne grufwor af det bekanta Gellivare Jernmalmsberg, och belägenheten gynnar äfven 

malmtransport från /- - -/ Åtskillige resolutioner uppläsa närmare brukets privilegier, såsom 

lindring i tullavgift, tillstånd till inrättning af fint stål- och jernsmide, gevärs factori, 

skeppswarf vid Strömsund, hwarest flera större fartyg blifwit byggde - - - ” 

 

 

Privilegierna för vapentillverkning behölls således åtminstone till 1813 men huruvida någon 

vapentillverkning ägde rum så långt fram är oklart. Bruket levde vidare med skiftande 

ägarförhållanden fram till 1892 då dess saga var all. 



Ett bristfälligt källmaterial gör att vi inte kan säga i vilken utsträckning det producerades 

gevär till kronan. Det kan till och med vara så att man enbart inriktade sig på den privata 

marknaden. I mitten av 1900-talet skrev den mycket vapenhistoriskt intresserade rektorn 

Albert Johansson från Örebro län att endast fyra eller fem kända vapen från tillverkningen har 

bevarats fram till våra dagar. Tyvärr är detta spår det sista kända och var dessa eventuella 

rariteter finns idag är okänt. Några militära vapen med Meldersteins bruks stämpel torde inte 

finnas på våra muséer eller cirkulera i samlarkretsar. Jaktbössor utan brukets märke kan ju 

dock finnas bevarade -mer om detta längre fram. 

Den äldste smeden vid bruket som kan knytas till vapentillverkningen är den före dette 

soldaten Anders Jönsson Örn, född 1737 på gården Högsön no 9, Råneå socken. År 1764 

lämnade han den militära banan och flyttade till grannbyn Strömsund. I husförhörslängden 

1763-66 benämndes han klensmed och 1768-78 dagverkskarl, som de flesta arbetarna vid 

bruket. I dödboken för år 1808, då hustrun avled, kallades han för bössmed. Detta kan tyda på 

att han fortfarande var verksam vid bruket, då de civila bössmederna oftast kallades för bonde 

eller arbetare i kyrkoböcker och dylikt. När han själv dog kallades han för Mäster. Örns far 

Jöns Larsson tillbringade 17 år i karolinerarmén, men vi vet inte om han fick någon skolning i 

smide eller till och med vapensmide där eller om sonen fick lära sig hantverket när han 

började vid bruket. Bössmeden Anders Örn stannade på sin gård i Strömsund fram till sin död 

år 1809. 

Sju år yngre än ovan nämnde Örn var Nils Henrik Köhler (ibland stavat Chöler), född 1744. 

Denne var son till hammarsmeden Niklas Jakobsson Köhler, verksam i Melderstein. Nils 

Henrik står noterad som manufaktursmed vid bruket fram till 1791 då han flyttade till 

Gällivare och antecknas som pistolsmed och klockare där. Det torde knappast vara ett 

sammanträffande att denne erhållit kunskaper i vapensmide under sina år i Melderstein, 

eventuellt som lärling hos Anders Örn. 

Enligt en notering den 25 januari 1779 gick den då nittonårige Jacob Wännström i lära hos 

smeden Nils Henriksson Köhler vid Meldersteins bruk. Denne Jacob var född 1759 i Vännäs, 

Överkalix som ”oäkta” son till soldaten Jöns Wännström och Malin Gren. Senare flyttar han 

med sin mor till hennes hemsocken Råneå och börjar som lärling vid bruket. Efter en tid 

flyttade mor och son till Bensbyn utanför Luleå för att senare återvända till födelsesocknen 

Överkalix där han gifte sig 1787. Vid detta tillfälle noterades han som ”klensmedsgesäll från 

Luleå”. Tillsammans med modern och hustrun Cherstin Nilsdotter slog han sig ner i byn 

Orrasjärv och var där verksam som bonde och pistolsmed fram till sin död 1844. 

För att tillfälligt lämna detta kapitels huvudspår, nämligen Melderstein-Råneå, så ska vi 

bekanta oss med Lars Mickelsson Skott. Denne var född i Vännäs, Överkalix det vill säga 

samma by som Jacob Wännström föddes i 25 år tidigare. Då Lars Mickelsson lämnar 

hembygden och gifter sig i Innanbäcken, Nederkalix står han noterad som pistolsmedslärling 

och har då bytt efternamn till Bergman. Familjen flyttar flera gånger och kommer att bo i 

kalixbyarna Bondersbyn, Ytterbyn (noterad som pistolsmed) och slutligen Lappträsk, närmare 

Haparanda. Efternamnet Bergman överges till förmån för Skott, vilket torde ha med yrket att 

göra. Lars dör i Lappträsk år 1840, 65 år gammal. 

 

Åter till råneåtrakten. Anders Örn i Strömsund hade en son vid namn Johan Andersson 

Örnberg (1768-1818) som tog över faderns torp och fortsatte även i sin faders fotspår med 

bössmidet. Bouppteckningen innehåller bland de vanliga smedjeinventarierna även en 

”Dragbänk med Jernkjedja” samt ”Större och mindre, finare och gröfre Bössnafvare och 



Saxar”. En av de bössor som bevarats till våra dagar är en sälbössa med 20,7 mm kaliber, 

märkt ”JAÖ 1802”. (Se bilder nedan) Flera av hans bössor är märkta endast med årtalet, med 

stora siffror bestående av stansade punkter. 

Johan Örnbergs morbror, tillika Anders Örns svåger, hette Jöns Jönsson (född 1751) och var 

verksam som smed i bydelen Sundet i Råneå. Det finns inga belägg för att denne tillverkade 

bössor och detsamma gäller för sonen Fredrik Sundqvist (född 1795), även han smed på 

samma gård. I nästa generation framträder dock två stycken bössmeder, nämligen bröderna 

Fredrik (”Sme-Frek”, 1831-1905) och Nils Oskar Sundqvist (1837- ). Det är oklart i vilken 

utsträckning de två bröderna ägnade sig åt bössmidet men Fredrik benämnes som ”bössmed” i 

en husförhörslängd och han sägs ha tillverkat sin sista bössa så sent som år 1904. I 

husförhörslängden för 1858-68 upptas Fredrik Sundqvist under hantverkarna och noteras som 

”fattig”. Enligt uppgift skall hans pipor ha varit åttakantiga med åtta refflor. Av Nils Oskars 

tillverkning finns åtminstone en sälbössa från 1865 bevarad, märkt med initialerna ”NOSQ”. 

Denne broder var lotslärling under en period i sin ungdom, bosatte sig på Kilholmen i 

Strömsund utanför Råneå, emigrerade senare till Amerika där han blev kvar en tid för att 

sedan återvända till Kilholmen. 

Bara något hundratal meter från Sundet, där smederna Sundqvist hade sitt ursprung, ligger 

gården Heden som var hemvist för rånebygdens andra släkt av bössmeder - Wikströms. 

Fredrik Wikström (”Hed-Frek”, 1842-1921) är den av rånesmederna som bäst lever kvar i 

folkmun idag. ”FWS” återfinns stämplat baktill på pipans vänstra sida på vissa av de bössor 

han har tillverkat. Vissa av dessa har den ålderdomliga ”rånetypen” medan andra försetts med 

modernare stock av fransk modell. 

Låt oss stanna upp lite för att studera den äldre stocktypen som Fredrik Wikström stundom 

tillverkade. Åtminstone en av de bevarade ”FWS”-bössorna -en sälbössa, har en mycket 

speciell och vacker utsmyckning. Kolvlådan är försedd med tunna vertikala streck, 

grupperade på ett särskilt sätt. Längs kolvens ovansida löper ett diagonalt skuret rutmönster 

med en prick i centrum av varje ruta. Direkt framför låsblecket samt på motstående sida av 

stocken är ett kors med tillhörande prickmönster. Bägge stocksidornas mittparti är inramade 

med ett skuret kantstreck. 

Denna konstnärliga utsmyckning visar sig dock ha en betydligt äldre historia än så. Två 

stycken äldre lodbössor har exakt samma dekorationer och stockform. Den ena är försedd 

med slagsnapplås, vilket torde placera den tidsmässigt efter denna låsmodells införande någon 

gång 1820-30-tal men kanske före Fredrik Wikströms verksamma år började, omkring 1860, 

då den saknar dennes initialer. I detta resonemang ryms förvisso ett par osäkerhetsfaktorer, 

som att FWS kanske inte märkte sina bössor under inledningen av sin karriär, att pipan är 

utbytt etc. Den andra bössan är dock tveklöst betydligt äldre. Försedd med flintsnapplås samt 

en märkning på pipans bakre, vänstra sida från år 1772! Bredvid årtalet finns initialerna 

”EN2” eller ”ENS” med ”S” spegelvänt. Såväl bokstäver som siffror är instansade med en 

serie prickar på ett sätt som verkar mer slarvigt än den övriga utsmyckningen av bössan. Detta 

kan tyda på att det inte är smeden utan istället ägaren som ligger bakom den märkningen. 

Årtalet får ju dock tankarna att söka sig bakåt bland leden av rånesmeder. Fredrik Wikström 

var son till Per Johansson Wikström (1808-1892), som gifte in sig på gården ”Heden”. Pers 

svärfar, och företrädare på gården, var smeden Erik Persson Hedberg (1785-1862). I 

bouppteckningen efter denne finns bland annat ”bössnafvare”, vilket kan få oss att misstänka 

att det var han som lärde upp sin måg Per eller dottersonen Fredrik till bössmed. På något sätt 

torde detta yrkeskunnande, på samma sätt som släkten Sundqvists, härröra från 

meldersteinsmeden Anders Örn som tidigare omtalats. Örn dog 1809, så både han och sonen 



Johan Andersson Örnberg kan mycket väl ha varit läromästare till Erik Persson Hedberg, 

vilken i sin tur kanske låg bakom såväl Per Johansson Wikströms som bröderna Sundqvists 

färdigheter i bössmide. 

Efter Fredrik Wikström tog sonen Petter William Wikström (”Hed-William”, 1872-1948) 

över smedjan och ägnade sig åt vapenarbeten. I vilken utsträckning denne förfärdigade nya 

bössor eller om han mestadels ägnade sig åt reparationsarbeten är oklart. 

 

 

Du som vill läsa mer och fördjupa dig i bilder på bössorna och de olika smedernas 

kännetecken kan läsa vidare i min bok ”Norrbottniska lodbössor och deras tillverkare”. Har 

du lod- eller sälbössor i din ägo så är jag mycket intresserad av att få studera dessa för att 

kunna lägga ytterligare pusselbitar till historien om rånetraktens vapensmide. Hör gärna av 

dig! 

Thomas Lundblom, Töre 

Tel. 070-5461570  

 


