
S{åtter 
Vår första slåtter skedde efter gammal metod med räfsa och hässja 
Dels för att vi saknade annan utrustning dels av nostalgiska skäl. 

=-:er rådslag i familjen 
L "";)te vi senare slåtter
-::2.Skin som sönerna 
t..::de 

Även en del annan 
maskinell utrustning 
från olika nedlagda 
jordbruk inhandlades 
och kom till användning, 
Plog och 
potatisupptagare bl.a. 



:Potatisoafing 

,agra år odlade vi potatis till försäljning. Här har vi bett grannen Birger Hansson om hjälp 

=ed traktor plog. 

-; miiljemedlemmar ställde 
"".'P· Torbjörn lyfte de 

~- Jda tunga säckarna i 
~~1orskopan och barnbarnet 
: .l.:J.Ueline plockar potatis i 

'>..Il hink. 

En liten jordfräs köptes och var 
till stor nytta när potatislandet 
skulle skötas. 



Pörr 

!:aterial för att hässja hö 
1..)rdes ut på ängarna med 
.:J.51. 

:-:öbärgningen skedde 
~d.an helt manuellt. 
:-:5et räfsades 
..:op av kvinnor med 
=:-I...-.-Afsor eller kördes ihop 
=ed släpräfsa efter häst 
x:h männen hässjade upp 

Odling av blom
kål förekom 
också. 
Den såldes sedan 
på marknad i 
Boden. 

Även rovor 
odlades. 



Djur 
:)jur har alltid funnits på gården. 

Vi har lånat f'ar någon 
x>mmar. 

:::>e hälsade oss med 
.·,Tigt bräkande så fort 
-..i fanns i närheten. 
?å ett omsorgsfullt 
:.in betade de av runt 
:::J.Sen så gården hade 
:e:: välansat gårdstun. 

:-I.ästar från grannskapet 
:::ar haft sitt sommarbeta 
;iå ängarna. 

\1est privata ridhästar 
::ien även Islandshästar 
xh små Shetlandshästar 

:tidklubben i Råneå har 
xkså haft ett antal 
::ästar på sommarbete. 

Vi har även haft 
lånade getter. 

De hade inte lika 
stor aptit som 
f'aren så gräset 
växte högt. 



Kor och höns förr 

Kor och mjölkhantering var vanligt på gårdar liksom hönsskötsel. 



Hästenförr 

:S:ar var viktiga i vardagens arbetet på gården, men här avnjuts söndagskaffe i 6rröngräset 
..cier rönnen och hästen får en bit socker "serverad" på flickans handflata . 

..... 

Vinte1iid skulle avverkningar hem från skogen till varje gård i byn. En del av 
det hemkörda virket sågades och användes vid kommande byggnationer, en del 
blev ved till järnspisar och kakelugnar. 



r:lrufs 
0 rannens shetlandsponny Truls mådde inte bra av att gå i hage utan fick ströva fritt mellan 
;årdarna och beta Han promenerade till oss varje morgon när han släpptes ut, ställde sig med 

frambenen på bro-stenen och hälsade 
med att gnägga och fick en brödbit av 
Folke. Han höll vår gårdsplan väl
ansad, ställde sig intill en vedtrav och 
sov en stund och följde oss i olika 
sysslor och blev här klappad av Johan. 

Under potatisupptagningen var han en ständig följeslagare. 



Är någon hemma??? 
Truls sticker in huvudet genom bagarstug-dörren och gör sig påmind. En brödbit eller 
sockerbit skulle smaka bra som omväxling till gröngräset. 

-_s med Gustav och mig på gården. Han var inte intresserade av sina artfränder i hästhagen 
- ·.-aron med oss på gården var mera tilltalande och att få ströva fritt, om än det medförde 

~::-r.- på röd skyddsklädsel" under älgjaktstider! Truls fick sluta sina dagar av ålderskrämpor, 
:: 30 år gammal. 



Staffet rivs ocfi Logen rustas. 

::o av gårdens huslängor börjar med den bagarstuga som jag tidigare redogjort för 
~noveringen av. Bagarstugans ena gavel vetter ut mot trädgård, åkrar och Prinsnästräsket. 

:)en andra gaveln blev på SO-talet hopbyggd, via ett anskrämligt förråd, med en gammal stor 
=mrad loge. Logen satt sen ihop med en höbod som periodvis också tjänade som wigdjurs
xb f'arstall. Sist i längan stod ett lider och häststall i miserabelt skick. 

:..ogen befriades från rivningsobjekten på ömse sidor och en timring blottades, som behövde 
.:rgärdas från grundstenar, murkna nedre stockvarv, buktande stockväggar, till taket med 
;annplåtar, varav flera bortblåsta och en del fortfarande kvar, nödtorftigt fästade vid det 
~ a sticktaket. 

.-\terigen ställer vi oss frågan, var och hur ska vi börja? Och ska vi alls börja? ? ? 

JA, det ska vi! Och arbetet gick till så som följande bilder visar. 

Häststallet och 
höboden rivs. 

Johan i aktion med 
lastkran.på 
timmer-bil, 
välvilligt utlånad 
av Mikael Lövgren 

Stallet plockades 
ner i sektioner och 
bitvis stock för 
stock 



Ovanför stalldörren var årtalet 1877 inristat. Stocken med årtalet finns kvar 

Det mesta av det som revs fick brännas. T ex. hittade vi under ett tjockt 
lager gödsel i höboden ett plankgolv som förstås var oanvändbart. 

Folke och jag där stallet nyss hade stått. Tack och lov för maskiner 



Förrådsdelen rivs av Johan och Folke. Med den oumbärliga traktons långa bom och 
spännband kunde utrymmet tömmas. Gamla slåttermaskiner och släpräfsor lyftes ut 
liksom en stor mjölkkylare av senare datum. 

Gammalt handslaget tegel tillverkat på gården hittade vi flera hundra av. Två stenar hade 
årtalet 194 7 inristat 

-



Pyntfistaff 

I stall och intilliggande lider hittades följande. 

Krok vid stalldörren att hänga selen på Lokar och hästskor i massor och pingla. 



Logen 
September 2004. De nedersta stockar som var murkna togs bort och några grundstenar 
ersattes innan logen slutligen vägdes upp med domkrafter, hand.krafter och traktor. Pannplåten 
togs bort från taket och Folke byggde en ställning runtom hela logen. 

Med en lång borr gör 
Gustav hål för gängstång 
genom tre stockar. 
Dels timmerväggen i 
mitten, dels en lodrät 
timmerstock på ut-
resp. insidan av väggen 
s.k. pilastrar. 
Med brickor, muttrar och 
starka män drogs 
pilastrarna ihop och 
väggen rätades betydligt 

Tord och Lasse i arbete 
med att väga upp vid ena 
gaveln 



Ställningarna börjar 
· vara på plats runt 

om 
Den öppna gavel
spetsen spikas igen 



Många arbetstimmar gick åt till att stabilisera 
logens alla väggar 

Folke tillsammans med Tord Lasse och Gustav 
gjorde jobbet. 

Gustav hade också införskaffat jängstång, brickor 
och annat material som behövdes för det här 
momentet. 



Logen 

Tak.plåtarna lyfts upp med traktor 

De skruvades fast på den nya läkt 
som förankrats i den gamla tak.
konstruktionen 

Det gamla sticktaket finns också kvar 
synligt från insidan. 

Tak.läggningen avslutas av Folke 
medan höstdimman kryper allt 
närmre. 



Pyntf på fogen 

Man har "slagit tegel" på den här gården och det användes bl.a. på insidan av ladugårds
byggnaden, enligt Beryl Hanse'n, som var född och uppvuxen här och som brukade gården så 
länge krafterna stod bi. 
Vi har hittat mycket av teglet som inte kommit till användning och på två av stenarna var årtalet 
194 7 inristat. 

"Bark-skåvan" eller barkjärn (ett verktyg att barka med) på en sockerlåda av trä. 



En gammal plog att dra med 
häst har vi också hittat. 
Tillverkad i trä med metalldelar 

Diverse verktyg, bl.a. borr 
stämjärn och en tumstock av 
äldre modell och ett besman 



En mycket gammal lykta för levande ljus, med lite av den ursprungliga gröna färgen kvar. 
Väl använd att döma av hur färgen nötts bort. 

Bjällror, som hästarna förmodligen burit runt halsen. 

Skinnhandskar användes i skogsarbete och andra 
utesysslor. En mall för tillverkning av sådana 
arbetshandskar hittades liksom knivar i olika 
modeller. 



Logen 

Rödfärgning pågick både högt och lågt. Rolan och Alina stod på marken med pensel och färg 

Jag satt högre upp. 



o/ägen 
och 

Vattnet 

..d. 

I 

Varje vår är det lika spännande att se hur snösmältning och vattenmassor ska drabba väg
banken över Prinsnästräsket. Vissa år gör våren sitt intåg utan att påverka framkomligheten. 
Andra år blir vägen helt översvämmad, ofarbar och avstängd som bilderna visar. Isen har med 
sin kraft flyttat både båt och delar av vägen. 



Sk99savvertnin9 

Folke begrundar skogsmaskinernas framfart på skiftet, hösten 2007 
Prinsnäs-träsket glimmar till vänster om de höga granar som ännu stå kvar. 

Gamla tiders såg och yxa, liksom senare tiders motorsåg, kan lämnas hemma. 
Nu sköter Skördare med chaufför avverkningen 



Allt virke är framkört till 
vägen. 
Maskinföraren har gjort sitt 
och ser på när timmerbilen 
lastar och transporterar för 
vidare förädling. 

V eden körs till gården 
Sågas och klyvs och ska 
förhoppningsvis värma 
oss under kalla 
Norrbottens-vintrar 


