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I detta n
Sedan 1860-talet har över hundra m ejerier under 
längre eller kortare tid  bedrivit verksam het run t 
omkring i Västerbottens byar. M ånga var inriktade 
på osttillverkning, och västerbottensosten blev re
dan från början en specialitet som tillverkades i 
m ånga av länets mejerier.

Höstens num m er ägnar vi å t m ejerihistoria med 
tonvikt på osttillverkning.

Annika Hallinder, Skellefteå museum, beskriver 
i en artikel utvecklingen från bymejerier till indu
striell stordrift. I en annan  artikel hyllas de num era 
försvunna m ejerskorna för s itt pionjärarbete.

Cuno Bernhardsson, Folkrörelsearkivet i V äster
botten, h a r förtecknat de i länet verksam m a m ejeri
föreningarna.

I en artikel baserad på m aterial från mjölkbe
dömare E rik Backlund beskrivs m ejerierna i Ny- 
sä tra  socken.

Albert Magnusson, jordbrukare och hembygds- 
forskare i Mångbyn, klargör hu r det gick till när

bym ejerierna började sam arbeta och västerbottens
osten fick sin kontrollstämpel.

Björn Sigbjörn, mejeriingenjör i Sundsvall, berä t
ta r  om hur osten kunde m arknadsföras 1911.

Sune Jonsson, Västerbottens museum, presente
ra r  två nutidsdokum entationer, dels av hur tillverk
ningen av W ästerbottensost i B urträsk  gick till 1988- 
89 och dels av arbetet med getostfram ställning i 
Högås, Vindeln 1993.

Phebe Fjellström, prof. em. i etnologi vid Umeå 
universitet, redogör för den samiska osttillverkningen 
och orsakerna till a tt  den upphörde.

De flesta bilderna är häm tade från m useernas 
bildarkiv. Men fotografier och annat m aterial har 
också generöst ställts till vårt förfogande av Urban 
Bengtson och Björn Sigbjörn, söner till m ejeri
konsulenten och fotografen Olle Bengtson, liksom av 
hembygdsforskaren Stig-Axel Eriksson och N ysätra 
hembygdsförening. Tack! Vi tackar även Norrmejerier 
för gott sam arbete som resu lterar i en specialupplaga.
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FöreMålet

Två po jka r v id  m jölkbryggan i G um boda ham  n 1950. Foto i V ästerbottens m useum .

Det fanns 1951 inte m indre än 18.800 m jölkleveran
törer i länet. Alla levererade sin mjölk i m jölkkrukor 
som placerades på mjölkbryggan där mjölkbilen 
häm tade för v idaretransport till mejeriet.

Leverantörsnum ret var m ålat på krukor och 
brygga, som ofta delades av flera. Det fanns typrit
ningar för bryggorna, men m ånga byggdes efter eget 
huvud. Mjölkbrygga eller mjölkbord? Vad kallades 
de på olika håll i länet?

Vilka finns fortfarande kvar? Mjölkbryggan är nu 
kulturhistoria  och har blivit föremål för en studie av 
Torsten Sigfridsson vid Chalmers i Göteborg.

N är tankhäm tning  infördes under 1960- och 70- 
talen  behövdes inte längre mjölkbryggor och mjölk

krukor. Mjölkkvaliteten blev förstås högre och arbe
te t lättsam m are, men paradoxalt nog uppstod vissa 
problem i ostproduktionen, eftersom en del av den 
flora av mikroorganismer som har stor betydelse vid 
osttillverkningen försvann. Likaså h a r det num er 
vanliga ensilagefodret bidragit till a tt  förändra mjöl
kens sam m ansättning.

Så kan m odernt jordbruk och strängt kontrolle
rad  m jölkhantering ändra betingelserna för en trad i
tionell ystningsprocess som växt fram och i vårt läns 
första och efter dagens m ått m ätt prim itiva bymeje- 
rier fram gångsrikt utvecklats till den berömda väs- 
terbottensosten.

Britta M  Lundgren
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Från bymejeri 
stordrift
Annika Hallinder

Fram  till 1860-talet tillverk ad es all o st i 
de västerb ottn isk a  hem m en. G enom  H us
h å lln in gssä llsk ap ets försorg  kom  m ånga  
m ejerier a tt etab leras i län et i s lu te t av  
1800-talet för a tt nå sitt  största  an ta l 1924 
-  48 m ejerier. P rod u k tion en  var i huvu d
sak  inrik tad  på h e lfe t ost.

C entra lisering  och  m odern iserin g  har  
de sen aste  tre ttio  åren  le tt  till n ed lägg
n in g  av m ånga m ejerier. F ör närvarande  
fin n s tre kvar, Ersboda m ejeri i  Um eå, 
Burträsk  och  L ycksele m ejerier.

H ushållningssällskapet började redan på 1830-talet 
a tt  uppm untra och befrämja osttillverkningen. Det 
fanns dock e tt ringa intresse bland dåtidens jordbru
kare a tt  tillverka mjölkprodukter till försäljning. 
N är en tjänstem an från sällskapet på 1880-talet 
besökte Ersm ark, Skellefteå socken, rapporterade 
han: ”De större bönderna ha r det gott stä llt u tan  a tt 
sälja mjölken och de m indre h a r ingen mjölk a tt 
sälja.”

Robertsfors bruk var därem ot mycket m era in
tressera t och där lä t m an uppföra e tt eget mejeri,

Kolaboda nya mejeri stod  k la r t 1906 m ed  goda uppvärm ningsan- 
ordningar och lagerutrym m en. T ill höger fa n n s  ett inuägningsrum  
m ed våg och till vänster p ressru m  sa m t ostlager. På övervåningen  
fa n n s  e tt kök, m ejerskans och p ig a n s ru m  till höger sa m t ett v in d s
u trym m e till vänster. V id  K olaboda u tb ildades mejerskor. Fr.v. 
stå r två m ejerskepigor (okända), m ejerskan Lova Larsson, A u g u st 
Antonsson, okänd, O.J. A ndersson, o känd  och A u g u st H enriksson, 
M ejeriet fa n n s  kva r i bruk till 1965. Foto i V ästerbottens m useum .
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som stod k lart 1864. H ushållningssällskapet gav 
inte upp u tan  arbetade enträget vidare med sin 
mejeripropaganda. R esultatet uteblev inte och den 
18 november 1867 öppnades länets första bymejeri i 
Hössjö, Umeå socken. Anna Löfqvist från Roberts- 
fors bruksm ejeri blev sällskapets första mejerska. 
Aret därpå öppnades Selets mejeri i Lövångers soc
ken och Estersm arks sam t Flarkens mejerier i Ny- 
sä tra  socken. De fyra m ejerierna hade 1869 en inväg- 
ning av 177.000 kg mjölk.

M ejeriet i F larken. Foto i Västerbottens m useum .

En länsm ejeristtjänst inrättas
H ushållningssällskapet anställde 1868 en länsagro- 
nom, H.F. Rossing, som bl.a. skulle ge råd och under
visa om m ejerihantering. Ju s t dessa frågor kom dock 
a tt  uppta alltför mycket tid och 1887 inrättades en 
särskild länsm ejeristtjänst. Dess första innehavare 
var John F Nyberg och han började energiskt a tt 
utveckla m ejerinäringen. För a tt  åstadkom m a by
m ejerier samverkade H ushållningssällskapet och 
landstinget. Det förra anställde och avlönade under 
första året en mejerska, det senare beviljade e tt 
premium av 200 k r till varje mejeri, som varit igång 
i tre  år. Dessutom utdelades prem ier till mejeri
eleverna.

Länsm ejeristens insatser var mycket viktiga, 
men u tan  stöd av enskilda jordbrukare kunde inga 
m ejerier igångsättas. I de flesta byar startade pro
cessen genom a tt  några bönder intresserade sig för 
hu r andra m ejerier i bygden verkade. M an tog kon
tak t med länsm ejeristen och i regel reste denne ut 
till de berörda byarna. Visade det sig a tt  intresse 
fanns för e tt mejeri, genomfördes provteckning av 
andelar och uppräkning av an ta let kor inom områ-

Hushällningssällskapet -  till gagn för jordbrukets utveckling
Som en följd av uppsvinget inom industri och handel 
under 1700-talets senare del diskuterades nödvändig
heten av a tt  effektivisera det svenska jordbruket. Är 
1811 bildades Lantbruksakadem in, som fick i uppdrag 
a tt verka för jordbrukets utveckling. Bland uppgifter
na ingick bl.a. a tt  u tarbeta  en plan för hushållnings
sällskap ru n t om i Sverige. E tt sådant skulle finnas i 
varje län med landshövdingen som ordförande och 
denne skulle u tnäm na tolv ledam öter som i sin tu r 
invalde 21 ledamöter till förvaltningsutskottet.

V ästerbottens läns hushållningssällskap tillkom 
1814. M ålet var a tt  främ ja ”Landthushållningens för
bättring, genom uplysning, efterdömen, upm untran  
eller belöningar”. Som stöd för det som försörjningskäl
la otillräckliga jordbruket fanns redan ”Tjära-till verk
ning, Brädsågning, försäljning av bjelkar, plankor och 
skeppsvirke för bruken sam t någon skeppsbyggnad”.

Men sällskapet sökte nu ytterligare utveckla binä
ringar som pottaske-, terpentin- och salpetertillverk
ning som stim ulerades genom premiering.

För kvinnornas del uppm untrade m an bl.a. väv- 
nadskonsten, linberedning liksom osttillverkning. Det 
skulle dock dröja länge innan arbetet med m ejerinä
ringens utveckling kom a tt ta  fart.

Den första jordbruksskolan i länet tillkom å r 1859 
i Y ttertavle, Umeå. Den första lanthushållsskola s ta r
tades senare på Strömsörs egendom 1913.

År 1862 bildades landstinget och övertog då en 
mängd allm änna, sociala och ekonomiska arbetsupp
gifter. Sällskapet kunde nu alltm er ägna sig å t under
visning och rådgivning. F rån 1868 kom m ejerinäring
en a tt  dominera sällskapets verksam het i flera årtion
den framöver. Länsagronom, länsm ejerska och läns- 
m ejerist anställdes mellan åren 1868 och 1887. Dess-
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det. Länsm ejeristen utarbetade ritn ingar till bygg
naden. Vidare utsågs en m ejeristyrelse och en före
ståndare. Den senare var en mycket viktig person, 
eftersom han var ansvarig, inte bara  mot de egna 
m edlem m arna, u tan  även gentemot H ushållnings
sällskapet. Den absoluta m ajoriteten av länets meje
rier var bolagsmejerier. Dock förekom vissa priva
tägda m ejerier sam t Robertsfors bruks mejeri.

Sam tliga m ejerier fick efter e tt par å r  en m arkant 
ökad invägd mjölkmängd. H ushållningssällskapet 
propagerade nämligen också för en förbättrad vård 
av djuren, liksom för bä ttre  ladugårdar och foder. 
Svältfödning och vanvård upphörde, även om m er
parten  av länets ladugårdar befann sig i bristfälligt 
skick vid sekelskiftet. De olika faktorerna sam ver
kade för a tt  öka avkastningen och därm ed inkom
sterna av mjölkproduktionen. Det blev en stim ulans 
för kreatursaveln  och för jordbruket.

D e första  bym ejerierna i N orrland
Paul Hellström  påtalade i sin bok Norrlands jord
bruk, 1917 a tt  de första bym ejerierna i Norrland 
anlades i Västerbottens län och a tt  där även fanns de

m insta m ejerierna. De små m ejerierna kunde u te 
slutande koncentrera sig på osttillverkning, medan 
m ejerierna där m an satsade på smörtillverkning 
krävde större anläggningar. I Västerbottens län 
fanns endast e tt fåtal mejerier, som tillverkade 
smör, m edan de övriga nästan  uteslu tande produce
rade västerbottensost. Alla var eniga om a tt  bered
ning av sötmjölksost läm pade sig bäst för länet och 
a tt  den var m er lönande än smörtillverkning. Ost
produktionen gynnades dessutom av a tt  m ejeridrif
ten  i regel varade endast ca nio av årets m ånader.

De första bym ejerierna var mycket enkla och 
bestod i stort se tt av e tt mjölk- och ystrum  med en 
kittel, olika kar sam t ostpressar. Dessutom fanns e tt 
eller två rum  för ostlagret. I anslutning till mejeriet 
hade m ejerskan sin bostad, som ofta bestod av kök 
och kamm are. E tt bymejeri beskrivs närm are i a rti
keln om Mångby-osten, sidan 30.

Mjölken läm nades varje morgon till mejeriet 
utom söndagar och helgdagar. Söndagsmjölken re 
serverades för hushållets eget behov. Den opastöri- 
serade mjölkens ringa hållbarhet medförde bl. a. a tt 
uppsam lingsom rådets storlek blev beroende av hur

utom anlitades den ståtlige m ejeriinstruktören under 
några år.

M ejerikonsulenttjänsten överfördes 1936 till 
Svenska Mejeriers Riksförening (SMR) och sällskapets 
engagemang i m ejerihanteringen avtog.

H ushållningssällskapet arbetar fortfarande med 
den övergripande m ålsättningen a tt främ ja en levande 
landsbygd. För närvarande är 4 500 m edlemmar orga
niserade i 27 Hushållningsgillen.

F räm st genom kompetensstöd i olika former arbe
ta r  m an med a tt  utveckla företagsam heten på lands
bygden, både n är det gäller lan tbruk  och andra typer 
av landsbygdsföretag. En lika viktig verksam het är a tt 
med hjälp av bl.a. hem- och trädgårdskonsulenter föra 
in landsbygdens värderingar i stadsbygden.

z
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R itn in g  till Västra V allens mejeri 1890-1925. 1. Förstuga. 2. Ved
bod. 3. M ejerilokal. 4. Ostlager. 5. M ejerskans bostad. 6. Lagerlo
kal. Teckning: Barbro Frim odig.



M ejeriet i Hössjö startade 1867. Interiörbilden därifrån  visar m ejerskan v id  ystn in g ska re t i början av 1900-talet. I  bakgrunden ses 
sm örkärna, separatordelar, ostgrep och ostharpa. T.h. syns ångpannan  som  blev vanlig  i m ejerierna v id  sekelskiftet. Foto i Västerbottens  
m useum .

långt m an lämpligen kunde köra med häst. De n ä r
boende bönderna drog mjölken till mejeriet på kälke, 
spark eller skottkärra.

Vid 1800-talets slut hade m an vid vissa m ejerier 
bekymmer med bristande renlighet vid mjölkens 
behandling i hemmen. Ibland kyldes inte aftonmjöl
ken och rengjordes inte m jölktransportkärlen. Tydli
gen fanns uppenbara problem och länsm ejeristen 
klagade på m issförhållandena 1889. H an hyste då en 
önskan om a tt  mjölken skulle kunna levereras till 
m ejeriet två gånger per dag och omedelbart efter 
verkställd mjölkning.

U p psvin g  och  m odern isering
Utvecklingen inom m ejerinäringen blev mycket 
snabb. Ar 1880 var 15 m ejerier verksam m a i länet. 
De låg huvudsakligen i kustbygden. Efter fem år 
hade an talet utökats till 29 och 1890 fanns 41 meje
rier. D etta år invägdes en total mjölkmängd av 3 
miljoner kilo.

M ejerinäringens rik tig t stora uppsving kom åren 
1905-1914. Orsaken var kontrollföreningarnas till
komst. Dessa arbetade för a tt  befrämja nötboskaps
skötseln och för a tt  kontrollera husdjursskötselns 
inkom ster genom så hög avkastning som möjligt.
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M jölkleveranserna ökade och under tidsperioden 
fördubblades mjölkmängden vid länets mejerier. 
Jordbrukarnas intresse för m ejerinäringen ökade 
och m an började m odernisera och nyinvestera i me
jerierna. För a tt  få en m er ekonomisk och kontinuer
lig drift var det inte ovanligt, a tt  m an skaffade 
nettovågar, vassleseparatorer och ångmaskiner. Vi
dare lä t m an bygga större lagerrum . R esulatet u te 
blev inte. Ar 1924 var det högsta an ta let m ejerier i 
drift sam tidigt, nämligen 48 med en invägning av 14 
miljoner kg.

I början utgjorde varje mejeriföretag en enhet för 
sig. Fördelarna med sam arbete var dock påtagliga, 
och 1908 bildades Västerbottens Södra Mejerifören
ing med länets södra kustbygd som verksam hetsom 
råde. Skellefteortens M ejeriförening tillkom 1914 
och verkade i norra kustbygden. 1917 bildades Väs
terbottens läns mejeriförbund u.p.a. Inom några år 
vann den anslutning från så gott som sam tliga meje
riföreningar i länet. Dess uppgift var a tt för medlem
m arnas räkning sälja m ejeriprodukter, förmedla in 
köp av m askiner och förnödenheter sam t tillvarata  
m edlem m arnas intressen. För a tt  underlä tta  försälj
ningen av kronstäm plad västerbottensost bildades 
1929 föreningen Västerbottensosten, försäljnings- 
förening u.p.a. Föreningen verkade dock bara e tt par 
år och under 1930-talet sammanslogs den med meje
riförbundet.

I början dominerade tillverkningen av västerbot
tensosten; 1924 producerades inemot 700 ton. Sedan 
gick tillverkningen tillbaka till förmån för andra 
ostsorter. Sm örtillverkningen ökade också, liksom 
försäljningen av mjölk och grädde. På 1930-talet 
ökade tillverkningen av andra ostsorter sam t smör. 
Försäljningen av mjölk och grädde tilltog.

U nder 1920- och 30-talen hade bönderna besvär 
med avsättningen av mjölken. Arbetslösheten ledde 
till försäm rad köpkraft hos konsum enterna. Meje
rierna fick svårigheter med a tt  sälja sina produkter. 
M an tvingades lagra osten i flera år innan den kunde 
säljas och m jölkleverantörerna fick vän ta  på likvid. 
P riserna dumpades och ”pytsåkeriet” florerade. 
M ånga bönder i närheten  av städerna föredrog näm 
ligen a tt  sälja sin mjölk direkt till konsum enterna.

M jölkbedöm are H olger Persson avläser fettha ltsprov i Röbäcks 
mejeri. I  bakgrunden lådor och g la s för reduktasprovet, d.v.s. 
kontroll av m jölkens bakterieinnehåll. Foto Olle Bengtson.

K valitetsfrågor och  kontroll
Någon kontinuerlig kontroll var inte genomförd 
inom den norrländska m ejerihanteringen före 1930- 
talet. Det förekom dock en sporadisk kontroll genom 
jäsningsprov och smutsprov. Vissa mejerier u tru s ta 
des dessutom med butyrom eter, som bestäm de mjöl
kens fetthalt. Det hela resulterade i a tt  enstaka fall 
av mjölkförfalskning uppdagades.

Omkring 1935 utfärdade statens jordbruks
näm nd bestäm m elser om en obligatorisk mjölkkon
troll på den inkommande mjölken. M ejerierna blev- 
då skyldiga a tt  två gånger i m ånaden bedöma mjöl
kens fetthalt, bakteriem ängd, lukt, sm ak sam t ren 
het. A ntalet prov utökades sedan. Mjölkbedömare 
anställdes och m ejeriföreningarna fick ansvaret för 
kontrollen.

O m läggning och  cen tra liser in g
Vid slu tet av 1920-talet aktualiserades frågan om en 
sam m anslagning av de m ånga föreningarna. Kom-
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M ejeriet i Röbäck omkr. 1950. M jölken började fra k ta s  m ed  lastb il 
p å  1930-talet. Foton Olle Bengtson.

m unikationerna förbättrades och det medförde en 
ökad konkurrens m ellan de olika mejeriföretagen. 
Genom lastb ilstransporter skapades förutsättn ing
ar för större uppsamlingsområden. Ar 1930 togs 
beslut om a tt  centralisera m ejerihanteringen. Målet 
var a tt  samla m ejerierna under två m ejericentraler -  
Umeå mejeriaktiebolag och Skellefteortens m ejeri
förening u.p.a. I allm änhet satsade m an i länet på a tt 
bygga nya centralt belägna mejerier. T idpunkten 
ansågs lämplig, eftersom de gamla lokalerna m esta
dels var u ttjän ta  och färdiga för nedläggning. Vissa 
m ejerier var så kalla och dragiga, a tt  osten hade 
svårt a tt  mogna, eftersom den fordrar en jäm n tem 
peratur.

Centraliseringen ledde till e tt uppsving i mjölk
produktionen och m an kunde nu genom en bättre  
samordning och högre förädlingsgrad finna avsätt
ning för böndernas mjölkprodukter. Inom N ysätra 
mejeriförening diskuterades livligt om m an skulle 
höra till Umeå eller Skellefteå. Det slutade med en 
kompromiss 1935. Då bildades N ysätra mejerifören
ing, där Skellefteå och Umeå satsade hälften av 
vardera andelskapitalet. 1948 anslöt m an sig till 
V ästerbottens södra mejeriförening. Lappm arkens 
M ejeriförening tillkom 1941 med verksam heten för-

Skellefteå  mejeri byggdes 1934 vid  korsningen S  Järnvägsga tan  
och Trädgårdsgatan. A rk ite k t var B irger Dahlberg.

lagd till länets inland. 1943 ombildades Umeå Mejeri 
AB till en andelsförening, Västerbottens södra meje
riförening.

M jölk levereranserna m inskar -  
m jölkm ängden ökar
Centraliseringen medförde, a tt  an ta le t m ejerier 
m inskade m edan an talet leverantörer och invägd 
mjölkmängd ökade. Den invägda mjölkmängden var 
som störst 1951 med 158,1 miljoner kg. D etta år 
hade länets m ejerier inte m indre än 18.800 leveran
törer. De högsta siffrorna någonsin. Efter 1951 bör
jade en successiv nedgång och då framför allt i an ta 
let leverantörer. Bortfallet var störst i lappm arken 
och bland de små brukningsenheterna. N är småbön
derna slogs ut, slogs också de m indre m ejerierna ut. 
Inom m ejerinäringen eftersträvade m an alltm er 
koncentration och specialisering. De invägda mjölk
m ängderna förhöll sig dock konstant höga, eftersom 
de nya nötkreatursraserna var högavkastande. 1951 
års rekordsum m a kunde dock aldrig uppnås igen.

I början av 1960-talet infördes tankhäm tning i 
länet. Mjölken kunde därm ed förvaras på gården i 
elektriskt kylda tan k ar och häm tades varannan  dag 
med tankbilar. I sam band med övergången till tan k 
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häm tning försvann behovet av invägningsstationer. 
Nu möjliggjordes en om fattande centralisering av 
m ejerihanteringen.

Ar 1960 fanns 25 m ejerier i länet. A ntalet leve
ran tö rer fortsatte a tt  m inska med ca 500-600 per år, 
men m jölkkvantiteten per leverantör ökade. Reduce
ringen av jordbrukarkåren visade sig tydligt i meje
ristatistiken. Förändringen av länets m ejerihante
ring fortsatte mot en m er differentierad drift. Är 
1960 dominerades försäljningen helt av mjölk, 
skummjölk och kärnmjölk.

N orrmej erier
C entraliseringssträvandena inom mejerirörelsen 
fortsatte. Länets tre  föreningar slogs 1971 sam m an 
till en stor, Norrm ejerier med huvudkontor i Skellef
teå. Sam m anslagningen möjliggjorde på produk- 
tionssidan en ökad specialisering för varje mejeri.

Ar 1972 fanns 13 m ejerier eller driftsplatser i 
länet. Fyra av dessa var dock s.k. invägningsstatio
ner, där m jölkkrukor fortfarande togs emot och väg
des. A ntalet mjölkleverantörer fortsatte a tt  m inska 
och var 1973 endast 4.700. A nm ärkningsvärt nog 
levererade de dock inte m indre än 105,1 miljoner kg 
mjölk.

Norrmejeriers styrelse lade 1974 fram  utredning
en ”Långsiktig driftsplanering för m ejeriindustrin i 
Västerbottens kustland”. Förslaget som antogs av 
föreningsstäm m an förordade två m ejerier i länet - 
e tt i Umeå och e tt i Skellefteå.

Ersboda -  det kom pletta  m ejeriet
Hösten 1979 kunde det nya m ejeriet på Ersboda i 
Umeå invigas, u tru s ta t med högteknologisk ratio
nell drift. Tillkomsten av e tt helt ny tt mejeri inför 
1980-talet var en stor händelse. Det var e tt kom plett 
mejeri med produktion av konsumtionsmjölkpro- 
dukter, smör, ost och mjölkpulver. Där invägdes 
hälften av den inom länet producerade mjölken och 
anläggningen tog helt över länets smörtillverkning. 
Ar 1979 fanns nio m ejerier i länet. A ntalet kom dock 
a tt  m inskas successivt.

Tendensen ha r under 1980-talet varit entydig. 
Omkring 200 bönder slutade varje år a tt  leverera

Y stn ingsha llen  i Ersboda mejeri 1994. Foto Su n e  Jonsson.

mjölk och an talet kor minskade. Förbättrade avels- 
och utfodringsmetoder resulterade ändå i a tt  mjölk
avkastningen ökade. M jölkkrukorna försvann helt 
vid 1980-talets början och tankbilarna ersa tte  mjölk
bilarna. M jölkproducenterna m åste från 1988 kun
na leverera m inst 40 liter mjölk varannan  dag för a tt 
få tankhäm tning, vilket resulterade i a tt  ytterligare 
e tt an tal småbönder slogs ut.

E ndast tre m ejerier fanns kvar i länet 1990, med 
en total invägning av 124 miljoner kilo. Aret därpå 
fusionerades Norrbottens läns producentförening 
med Norrmejerier. Fusionen med dess samordnings
möjligheter ansågs nödvändig för a tt  k lara  avregle
ringen av jordbruket. Norrm ejerier ham nade nu 
bland de 500 största företagen i Norden.

M ejeriutredningens förslag till byggande av e tt 
ny tt mejeri i Skellefteå blev endast en papperspro- 
dukt. Någon tidpunkt för bygget fastställdes aldrig. 
Utvecklingen innebar istället a tt  Norrmejeriers hu 
vudkontor i Skellefteå stängdes 1993 och flyttades 
till Umeå. Styrelsen motiverade beslutet med a tt det 
fanns många fördelar med en närhet till Ersboda och 
med förbättrade konkurrensvillkor i Umeå.

E tt efter e tt h a r de försvunnit -  länets mejerier. 
Nu å te rs tå r tre  — i B urträsk, Lycksele och Umeå.
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Mejeriverksamhet

D e tre  m ejerier som  fin n s i län et 1994 har föregåtts av e tt hundratal. A rkivarie Cuno  
B ernhardsson  på  F o lkrörelseark ivet i U m eå har in för d etta  tem ahäfte  förteck n at län ets  
mej eri verksam het från  1860-talet och  fram  t ill  idag. F örteck n in gen  är dock in te  helt  
fu llstän d ig . D et kan  fin n as fel vad gä ller  b ild n in gsår, reorgan isationsår. I en  del fa ll har  
fören in g  b ild ats m en  in te  m ejeri verksam het.

M ejerifören ing på en  ort kan efter  några  år i fören ingsform  ha  övergått i  p rivatregi, för  
att y tter ligare  efter  e tt anta l år å terigen  uppstå  i föreningsform . För a tt få  d et korrekt 
m åste varje m ejerifören ing stu d eras i detalj, v ilk e t t id en  in te  m ed gett. Som  syn es saknas  
i  stort se tt  a llt  ark ivm ateria l från den  tid iga  m ejerirörelsen  i V ästerb ottens län.

Har du arkivhandlingar, rä tte lser  och  synpu nkter på förteck n in gen  kontakta  Cuno  
B ernhardsson , F olkrörelseark ivet i Um eå, tel 090/17 18 00.

M ej er  ifö r  e n in g B ild a d U p p h

Ava mejeriförening 1869 1875
Baggböle mejeriförening 1886 1902
B astutjärns mejeriförening 1927 1929
Bjurfors mejeriförening 1936
Bjurholm-Örträsk mejeriförening 1939 1975
Bjurholms mejeriförening 1886 1939

Björkfors mejeriförening 1895
Bodbyns mejeriförening 1878 1930
Broänge mejeriförening 1937
Brände mejeriförening 1885
B rännlands mejeriförening 1887 1894
Bråns mejeriförening 1872 1919
Bullmarks mejeriförening 1887 1912
Bureå mejeriförening 1922 1936
B urträsk  mejeriförening 1902
Bygdeortens mejeriförening 1921 1934*
Bygdeträsk mejeriförening 1913
Bygdsiljums mejeriförening 1886 1914
Byske mejeriförening 1936
Bäcks mejeriförening 1894 1932
Dalbacka mejeriförening 1915 1926
Degerbyns mejeriförening 1890 1894

U p p h ö rd  A n m ä rk n in g

Reorganiserad 1915 och 1936.
Övergick i Bjurholm och Ö rträsk mejeriförening

Reorganiserad 1934 
Reorganiserad 1936

*  Föreningens arkiv förvaras i Folkrörelsearkivet. 
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M eje r ifö re n in g B ild a d  U p p h ö rd  A n m ä rk n in g

Degerforsortens mejeriförening 1887 1935 Reorganiserad 1926
Dikanäs mejeriförening 1941 1942
Dorotea mejeriförening 1937 1941
D rängsm arks mejeriförening 1888 1946 Nedlagd 1900— 1914
E rsnlarks mejeriförening 1870 1930* Reorganiserad 1885
E stersm arks mejeriförening 1868 1941* Nedlagd 1872—1879
Fahlm arks mejeriförening 1909 1929*
Flarkens mejeriförening 1868 1936 Nedlagd 1872—1885
Gammelbyns mejeriförening 1869 1901
Ga vsele mejeriförening 1924
Grim sm arks mejeriförening 1885
Gräsm yrs mejeriförening 1885 1927
Gumboda mejeriförening 1887 1937
Gummarks mejeriförening 1869 1937 Reorganiserad 1913
G unnism arks mejeriförening 1889 1910
G unsm arks mejeriförening 1885 1936
Hjoggmarks mejeriförening 1886
Holmöns mejeriförening 1905 1913
Högdalsås mejeriförening 1913 1922
Hökmarks mejeriförening 1873 1937 Reorganiserad 1889
Hörnsjö mejeriförening 1885
Hössjö mejeriförening 1867 1925 Reorganiserad 1872, 1877 och 1914
Junkboda mejeriförening 1883
Jörns mejeriförening 1913 Reorganiserad 1936
K alvträsk mejeriförening
Karlsbäcks mejeriförening 1905 1916 Reorganiserad 1915
K usm arks mejeriförening 1887 1925
Kvarnfors mejeriförening 1869 1904 Reorganiserad 1880
Kåge mejeriförening 1889 1913
Kålaboda mejeriförening 1885 1923
Kålaboda nya mejeriförening 1906 1966
Lappm arkens mejeriförening 1941 1970* Uppgick i Norrm ejerier ek.för. fr.o.m.
Latikbergs mejeriförening 1924
Laxbäckens mejeriförening 1911
Legdeortens mejeriförening 1925 1930
Levar mejeriförening 1927 1936
Lillkågeträsk mejeriförening 1904 1916*
Ljusvattnets mejeriförening 1893 1930 Reorganiserad 1916
Lycksele mejeriförening 1938 1947
Långfors mejeriförening 1891
L ångträsk mejeriförening 1891 1894
Lögdeå mejeriförening 1891
M alåträsk mejeriförening 1943
Medle mejeriförening 1889
M jödvattnets mejeriförening 1879
Mångbyns mejeriförening 1885 1936
M örttjärns mejeriförening 1930 1938*
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M ej er  ifö r  e n in g B ild a d  U p p h ö rd  A n m ä rk n in g

Nolbyns mejeriförening 1904
Nordmalings mejeriförening 1923
Norets mejeriförening 1916
Norrfors mejeriförening 1924
N orrlångträsk mejeriförening 1898
Norrm ejerier ek.för. 1971
Norsjö mejeriförening 1870
N ysätraortens mejeriförening 1935
N äsets mejeriförening 1894
Nästansjö mejeriförening 1924
Ostviks mejeriförening 1915
R enbergsvattnets mejeriförening 1879
Renforsortens mejeriförening 1914
Rickleå mejeriförening 1887
Risbäcks mejeriförening 1935
Risböle mejeriförening 1872
Robertsfors mejeriförening 1880
Rödånäs mejeriförening 1915
Rödåortens mejeriförening 1917
Selets mejeriförening 1868
Skellefteortens mejeriförening 1931
Skellefteå mejeriförening 1914
Skinnarbyns mejeriförening 1885
Skråm träsk mejeriförening 1887
Slybergs mejeriförening 1913
Sorsele mejeriförening 1942
Spölands mejeriförening 1918
Storbrännans mejeriförening 1891
Storm ark-Fällåsens mejeriförening 1914
Storuman-Stensele mejeriförening 1942
Sunnansjö mejeriförening
Svanaby mejeriförening 1929
Svanströms mejeriförening 1922
Sävar mejeriförening 1886
T arsnäs mejeriförening
Tavelsjö mejeriförening 1885
Tjärnbergs mejeriförening 1924
Tväråm arks mejeriförening 1886
T ärna mejeriförening 1937
U ltervattnets mejeriförening 1921
Umebygdens mejeriförening 1870
U meortens mejeriförening 1908
U ttersjöns mejeriförening 1872
Vallidens mejeriförening 1923
Vebomarks mejeriförening 1869
Vilhelmina andelsmejeri upa 1928
Vindel-Anäsets mejeriförening 1886

Reorganiserad 1922

Sam m anslagning av Lappmarkens, Skellefteå mejeriförening 
Nedlagd 1872—1879
Uppgick i Västerbottens södra mejeriförening 
B ildat som N äsets andelsmejeri. Namnbyte.

Reorganiserad 1896

Reorganiserad 1871, 1875, 1908 och 1911 

Uppgick i Norrm ejerier ek.för. fr.o.m. 1971-01-01

Reorganiserad 1915 

Reorganiserad 1915

Reorganiserad 1944 
Reorganiserad 1898

Reorganiserad 1887 
Reorganiserad 1942

1930
1926
1937

1924

1934
1948
1933
1934
1923

1928
1902
1938

1912

1934
1929

1970

1934
1925

1936

1933
1936
1939

1942
1942*
1872

1936
1934
1933
1948*
1892
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Stensele mejeri. Tärnaby mejeri. V ilhe lm ina  mejeri. Foton: Olle Bengtson.

M eje r ifö re n in g  B ild a d  U p p h ö rd  A n m ä rk n in g

Vindelns mejeriförening 1925 1932
Vännäs mejeriförening 1889 1919
V ännäsortens mejeriförening 1927
V ästerbottens läns mejeriförbund 1917 Försäljnings- och m arknadsföringsorganisation
V ästerbottens södra mejeriförening 1908 1970 Uppgick i N orrm ejerier ek.för. 1971-01-01
V ästerbottensostens försäljningsforening upa 1928 1938
V ästra Vallens mejeriförening 1890 1925
Y tterrödå mejeriförening 1907 1910
Y ttertavle lantbruksskolas mejeriförening
Akulla mejeriförening 1885
Alidens mejeriförening 1922 1935
Ämlidens mejeriförening 1926 1929
Ans mejeriförening 1904 1929
A näsets mejeriförening 1890 1979
Asele mejeriförening 1941 Reorganiserad 1942
Ö stra Vallens mejeriförening 1916 1943
Överklintens mejeriförening 1885 1936 Reorganiserad 1898, 1926 och 1931
Övre Norrlands mjölkbedömningsförening 1945
W esterbottens Mejeri AB 1872 1875

K ällor
Västerbottens läns hushållningssällskaps arkiv, 
förvarat vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten: 

Förvaltningsutskottets protokoll 1860- 
Tryckta handlingar 1866- 
Tidskrift för V ästerbotten 1860- 
Koncepten (kopior på utgående brev från  säll
skapet) 1861-

Folkrörelsearkivet i V ästerbotten Umeå-Skellefteå:
A rkivinventeringarna från komm uner i Västerbotten.
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H ökm arks mejeri om kring  1915. Från vänster: E m m a  W ikström  f. Holm gren, E lsa  L undström , M aria L un d strö m  f. Holm gren, sam tliga  
frå n  H ökm ark, sa m t Jen n y  A ndersson  från B issjön. Foto i Västerbottens m useum .

Mejerska - yrket som
Annika Hallinder

M jölkning och m jölkhantering  räknades  
före m ek an iserin gen  och  m jölkm aski- 
n ern as in tåg  som  e tt  typ isk t kv innoarbe
te. L adugården var kv innornas sp ec ie lla  
arbetsp lats. E ndast i und antagsfa ll arbe
tade m än där och  m ycket få  karlar kunde  
handm jölka.

När m ejerier etab lerad es i byarna u n 
der sen are  d e len  av 1800-talet skötte  
kvinnor följaktligen  verk sam h eten  även  
där. P å 1930-talet började tek n isk a  hjälp
m edel u n d erlätta  arbetet i m ejerierna. 
Därm ed övertog  m ännen  arb etsu p p gifte
rna och  m ejerskan b lev  överflödig .

E tt yrke som  krävde u tb ild n in g
Barnm orska var länge det enda yrke som lands- 
bygdskvinnor kunde utbilda sig till. U nder 1800- 
tale ts senare hälft tillkom nya yrken, nämligen lä ra 
rinna och mejerska. Mejeriskolor fanns dock till en 
början bara i U ltuna och i Bergkvara. De hade hela 
landet som upptagningsom råde och kunde inte alls 
tillgodose behovet av yrkesutbildade mejerskor.

In tresset för anläggandet av m ejerier och anstä l
lande av m ejerskor var klent i början. Ar 1866 fick 
H ushållningssällskapet reda på a tt  en mejerska, 
som hade genomgått mejeriskolan vid U ltuna fanns 
i länet. Sällskapet hörde sig för ute i olika byar om 
m an ville ge m ejerskan kost och logi mot fri under
visning i m ejerihanteringen. Ingen by gick dock med 
på villkoren och m ejerskan blev aldrig anställd. Året
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därpå övertalades Hössjö by a tt  anställa  jungfru 
Anna Löfqvist från Kalm ar län och lå ta  inreda meje
ri i en stuga.

Det dröjde länge innan länet fick en mejeriskola. 
Undervisningen sköttes av kringresande mejerskor 
sam t av statens undervisare i mejeriskötsel. Avsak
nad av skolor fick till följd a tt  elever, som någon tid 
vistats på e tt mejeri, anlitades som mejerskor. Ar 
1880 fick dock länet sin första mejeriskola. Den 
flyttade från Bergkvara i Sm åland till Robertsfors. 
Den statliga mejeriskolan i Robertsfors kom under 
en följd av å r a tt  förse länet med dugliga mejerskor. 
U ndervisning bedrevs både i teori och praktik. Årli
gen fick sex elever utbildning av ladugårdsförestån- 
daren och mejeristen. På sommaren undervisade 
dessutom statsagronom en i m jölkhushållningens 
teori och slutligen gav brukets folkskollärare lektio
ner i räkning, rä tt- och välskrivning sam t läsning.

Behovet var stort av yrkesutbildade mejerskor. 
Riksdagen hade redan 1863 beslutat, a tt  anslå med
el till en ny skolform — m ejeristationer. P rivata meje
riägare skulle därm ed ersä ttas för a tt  under e tt års 
tid lå ta  en eller två elever prak tisera vid sina m ejeri
er. M ejeristation-system et genomfördes främ st i 
södra delen av landet. Kungl. Maj:t utfärdade så 
småningom e tt reglemente för m ejeristationerna, 
vilket fick till följd, a tt  de statliga mejeriskolorna 
upphörde. Robertsfors mejeriskola var i gång fram 
till 1896.1 sam band med indragningen övergick m an 
i länet detta  å r  till a tt  in rä tta  m ejeristationer. U t
bildningsgången blev tvåårig  och eleverna vistades 
först på första årets och sedan på andra årets m ejeri
station. Undervisningen var avgiftsfri och eleverna 
fick gratis kost och logi sam t beklädnadsbidrag av 
m ejeriinnehavaren. Sam tliga fyra m ejeristationer 
hade vardera två elever. 1915 utökades första årets 
m ejeristationer till tre.

Vad krävdes då av en mejerska? Länsmejeristen, 
som ofta biträdde m ejeriägarna med a tt  söka efter en 
lämplig kandidat, påpekade 1889: ”Renlighet, på
passlighet, ordentlighet och noggrannhet jem te kun
skap i facket äro egenskaper som m an gerna önskar 
se förenade hos den person, som åtager sig skötseln 
af e tt mejeri. För a tt uppfostra och utbilda mejerskor

m åste m an därför först och främ st se till, a tt  dessa 
vigtiga personer och deras närm aste biträden blifva 
så väl aflönade och behandlade a tt  personer med 
hufvud och nödiga kunskaper m å finna sin u träk 
ning uti a tt  söka söka e tt yrke, som n ju ter anseende 
och uppm untran istället för a tt, såsom nu m ången 
gång ä r fallet, nedtyngas med alltför mycket göro- 
m ål.” N är en flicka sökte som mejerskeelev, skulle 
hon bifoga skriftprov, intyg om skötsam het sam t e tt 
u tlåtande om sin fysiska status. M ejeriarbetet var 
nämligen helt m anuellt och krävde starka arm ar och 
rygg. Det kunde dock hända, a tt  elever blev sjuka 
eller råkade u t för olyckshändelser och då fick meje
rie t stå  för läkarersättn ing  och viss del av vårdkost
naderna. Som regel gällde det nog, a tt  den blivande 
m ejerskan skulle vara frisk och ha god fysik. U nder
visningen var mycket krävande från tidigt på morgo
nen och till sent på kvällen.

Trots a tt  an ta let undervisningsplatser utökades 
kom inte alla sökande in. Det var inte ovanligt, a tt 
uppåt 20 flickor sökte till en mejeristation. Utgall- 
ringen blev sålunda hård, då endast två personer 
kunde erbjudas plats. De sökande kom från hela 
länet och m ånga hade arbetat som mejeripigor i flera 
åi". Mejerielever med denna bakgrund kunde ibland 
få sitt mejerskediplom redan efter e tt år. Ju s t dessa 
mycket duktiga elever var mycket efterfrågade och 
ibland redan tingade av fram synta mejeristyrelser.

Mot 1910-talets slut utbyttes första årets meje
ristationer mot s.k. elevmejerier och andra årets 
m ejeristation mot en mejeriskola. Undervisningen 
vid mejeriskolan blev betydligt utökad och m ångsidi
gare än vid m ejeristationerna. Sommaren 1917 in
vigdes Flarkens mejeriskola. Denna blev mycket 
betydelsefull för länets mejeriväsen.

En ku n n ig  m ejerska var m ed veten  om  
sitt  värde och  sin  lön
Det var sannerligen inget latm ansgöra a tt  arbeta vid 
e tt bymejeri. M ejerskan ansvarade för arbetet. Ar
betsdagen började redan vid sextiden på morgonen 
och avslutades först omkring klockan nio på kvällen.

Mej er skans arbetslön varierade från mejeri till 
mejeri och efter hennes duglighet. Eftersom resulta-
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Personalen i H ökm arks mejeri om kring  1917. I  bakgrunden fin n s  ostpressar och ostformar. Foto i Skellefteå  m useum .

te t var avhängigt skicklighet och erfarenhet, ville 
alla m ejerier ha den bästa  mejerskan. Det förekom 
dock, a tt  delägare i m ejeriet ansåg a tt  lönen hade 
stigit till för stort belopp och således avskedade m an 
mejerskan. Istället anlitades en ung lågavlönad me- 
jerska. Kunniga och rutinerade m ejerskor hade dock 
inga svårigheter a tt  få ny anställning. Det hände 
även, a tt  delägarna ångrade sig, n ä r produktionsre
su lta te t för den nyutexam inerade blev sämre. Bön
derna försökte då å teranstä lla  sin gamla mejerska, 
och då kanske till ännu  högre lön.

F rån  bym ejeriernas tillkom st fram till centralise
ringen under 1930-talet steg lönerna. Siffrorna va
rierade eftersom det rådde individuell lönesättning. 
Omkring år 1890 var lönen för en duglig m ejerska ca

300 kr per år och under 1920-talet ca 800-1500 kr 
per år. På 1930-talet steg lönerna, men då skedde 
också en nedläggning av bym ejerierna och arbetstill
fällena minskade. Till löneförmånerna hörde fritt 
husrum  och fria mejeriprodukter. M ejerskan skulle 
dock hålla m aten för de övriga anställda vid mejeri
et. Anställningsvillkoren varierade, men i regel om
fattades arbetsåret av en livlig produktionsperiod, 
som följdes av en lugn sommartid, då m ejerskan 
endast skötte ostlagret.

Ostgrep som användes för om rörning.
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M ejerskan var en  arbetsledare
M ejerskan hade ansvaret för m ejeriets löpande arbe
te. Hon var dessutom arbetsledare för övrig mejeri
personal. M estadels hade m ejeriet en piga anställd, 
som skulle sköta personalens hushåll men även del
ta  i arbetet. Pigan fick t. ex. bära  in ved och se till 
ångpannan. På vintern eldade hon i en kam in i 
ostlagret för a tt  hålla en jäm n tem peratur och på 
sommaren bar hon is från isboden till särskilda 
isbaljor mellan osthyllorna. Det fanns dessutom all
tid arbete med tvättn ing  av ostdukar, skurning av 
osthyllor, rengöring av kärl sam t kokning av lu t till 
m ejeriets eget behov. Det förekom även a tt  e tt eller 
två m ejeribiträden anställdes för a tt  vara m ejerskan 
behjälpliga.

Mejerielever fick lära  sig sam tliga göromål i me
jeriet. Vanliga elevsysslor var dessutom a tt  portione
ra  u t vassla och kärnm jölk till leverantörerna sam t 
a tt  sköta olika arbeten i ystningsrum m et. All perso
nal deltog i ostvändningen. N aturligtvis blev den 
övriga m ejeripersonalen med tiden mycket kunnig i 
allehanda mejerisysslor. För a tt  få en tjänst som 
m ejerska fordrades dock i regel a tt  hon skulle ha 
genomgått mejeriskola.

H ögt aktad  och  resp ek terad
Många minns m ejerskan som en högt aktad och 
respekterad yrkeskvinna. Kvinnorna var nog på sina 
håll till en början negativa till a tt  läm na ifrån sig 
mjölken till en främ m ande mejerska. M otståndet 
övervanns dock snabbt och m ejerskan kom a tt tillhö
ra  det övre skiktet i byn och kunde jäm ställas med 
lärarinnan. Hon blev bjuden till m ånga hem på ju la r
na och alla var m edvetna om m ejerskans ställning, 
eftersom hon arbetade för böndernas bärgning. Med 
status följde auktoritet. En mejerska, som var stark  
och full av tillförsikt drog sig t. ex. inte för a tt  slänga 
u t en bråkig bonde, som anm ärkte på m ejeriproduk
tionen.

Trots detta  stack nog hennes priviligierade ställ
ning en del bybor i ögonen. Det påpekades i vissa fall 
och säkert med viss avund, a tt  m ejerskorna blev 
runda och präktiga av a tt ä ta  så mycket grädde, som 
m an trodde a tt  de gjorde. N är personalen under den

M ejerskan m ed p ig a n  och Jo h n  H edström  u tan för mejeriet i K us- 
m ark om kring  1920. Foto i V ästerbottens m useum .

varm a årstiden gick u t och drack kaffe för a tt  få 
svalka och frisk luft, sågs det heller inte med blida 
ögon.

Det ställdes dock hårda krav på de unga m ejers
korna. De hade det y tte rsta  ansvaret för produkten 
och de m åste lyckas med osttillverkningen. M ejers
kan fick följaktligen skulden om något gick fel. N är 
ostproduktionen vid Vallens nya mejeri inte höll den 
kvalitet som förväntades, lades hela skulden på den 
unga m ejerskan, som fick slu ta  sin anställning i 
förtid. Hon gav dock inte upp så lätt, u tan  lyckades 
tilltvinga sig e tt skadestånd på 200 k r av mejeriför
eningen. Vid e tt annat mejeri hade pengar stu lits u r 
m ejerikassan och styrelsen förde en diskussion hu 
ruvida mejerskan skulle bli ersättningsskyldig, men 
m an enades om a tt  låta  överföra förlusten på drifts- 
omkostnader.

R en ligh et var A och O
Det var oerhört viktigt med renlighet vid e tt mejeri. 
Personalen bar alltid förkläden och skydd för håret. 
Förkläden indränktes med kokt linolja som skydd 
mot vasslan, som rann  n ä r ostm assan östes upp u r 
karen och ostform arna placerades i ostpressarna. På 
huvudet bar de första m ejerskorna hilkor, medan
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m an senare övergick till mössor. M an fick absolut 
inte riskera h å rs trån  i ostprodukten. På fotterna 
hade m an träskor med läder under sulorna, så m an 
inte halkade.

Hygienen var minutiös. N är ystning, kärning och 
ostpressning avslutats för dagen, återstod för perso
nalen a tt  diska och skura  all m aterial, som använts 
i dagens arbete sam t a tt  skura ystningslokalen och 
invägningsrum m et. N ågra m jölkrester fick inte fin
nas kvar, som kunde äventyra nästa  dags ystning. 
Till det dagliga arbetet hörde också a tt  tv ä tta  ostdu
kar, annat linne sam t personalens kläder. Med jäm 
na m ellanrum , eller när ostpartiet såldes, togs hyl
lorna ned och rengjordes noga med lu tvatten  och 
rotborste.

Trots de höga kraven på renlighet var paradoxalt 
nog rå tto r e tt stort problem i m ånga mejerier. De 
gnagde sig nämligen in i ostlagren, även om lagrets 
nedre del var cementerad. M ejerskorna brukade 
dock med resignation och stor portion hum or betona, 
a tt  dessa djur ändå var de säkraste ostbedömarna. 
De å t nämligen alltid av de bästa ostarna.

A rbetet krävde kraft i arm
I ostlagret låg ostarna på hyllor och hyllraderna 
nådde upp till taket. A tt vända tjugokilos-ostar på de 
översta hyllorna var e tt kraftprov. Man tvingades då 
stå  på de lägre hyllorna och arbeta i en mycket 
obekväm och påfrestande arbetsställning. Mejers- 
kan skulle dessutom kunna lyfta tunga mjölkflas
kor. E tt annat påfrestande arbetsm om ent var, när 
vasslan tappades u r karet. Man stod då dubbelvikt 
över karkan ten  och arbetade ostm assan med arm ar 
och händer. Det kanske svåraste arbetet för mejers- 
kan var dock, a tt e tt par gånger om dagen vända 
ostarna i saltlaken. E tt tungt och kallt arbete, där 
frostkänslan gick igenom m ejerskans arm ar upp till 
nacken och sa tt i länge efter arbetets slut.

Det krävdes således av personalen, a tt  de var 
fysiskt starka, vilket också ingick i kravet för a tt  bli 
antagen till mejerielev. M uskelstyrkan var m an 
stolt över och m ejerskan blev mycket vältränad. 
Fysisk styrka ansågs då också som en självklar 
kvinnlig egenskap.

B egärligt byte  för byns ungkarlar
På söndagar och helger stod mejeriet stilla och då 
invägdes ingen mjölk. O starna m åste dock skötas om 
och därför blev det söndagsefterm iddagarna som var 
helt lediga för personalen. M ejerskornas lindrigaste 
period inföll i juli, då de flesta m ejerier höll stängt. 
M ejerskan var emellertid inte helledig, u tan  hon 
skulle sköta osten i lagret sam t u tlastningen av såld 
ost. Efter första världskriget blev det allt vanligare, 
a tt  m ejerskan fick ledigt en till två veckor under 
sommaren.

Personalen hade i regel sin bostad innanför meje
rilokalerna. Bostaden bestod m estadels av kök och 
kam m are. I detta  utrym me skulle all mejeripersonal 
samsas. På sommaren brukade någon flytta u t till 
m ejeriets uthusbyggnad.

Arbetsdagen inehöll endast korta ras te r för m at 
och kaffe. Någon egentlig fritid förekom inte. Hade 
m an någon tid  över, fanns det alltid arbete med a tt 
sy kantfållar på ostdukar.

De unga och duktiga m ejerskorna var mycket 
eftertraktade på äktenskapsm arknaden. M ånga be
undrare drogs till m ejerierna under lördagskvällar 
och söndagar. En del lyckades också föra sin brud 
därifrån. Det berättas, a tt  m ejeriet i Hökm ark blev 
något av en äktenskapsbyrå och i m ejerierna i Gum- 
m ark beräknade m an tjänstgöringstiden för en me- 
jerska i genomsnitt till knappt tre år.

Det var inte brukligt a tt den nygifta m ejerskan 
fortsatte a tt  arbeta inom sitt yrke. En gift kvinna 
skulle sköta hem, barn  och ladugård. Det var dessut
om säkert svårt a tt  kombinera husmoderssysslorna 
med det krävande mejerskejobbet. Det förekom gifta 
mejerskor, m en de var mycket sällsynta. Följden 
blev a tt  om sättningen på mejerskor var stor.

D en m est kända m ejerskan
Den enda m ejerskan, som blivit allm änt om talad i 
länets m ejerihistoria, ä r U lrika Eleonora Lindström 
vid mejeriet i Gammelbyn, Burträsk. Det var ovan
ligt jäktigt, n ä r hon en dag skulle göra västgötaost. 
Hon arbetade ensam  i m ejeriet och fick gång på gång 
avbryta rörningen i ostkaret för a tt sköta andra
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sysslor. Efterrörningen förlängdes därm ed till två 
tim m ar och det annorlunda ystningsförloppet resul
terade i -  Västerbottensosten!

Vem var då denna för s itt m isstag så kända 
mejerska? U lrika Eleonora föddes 1835 i en jordbru
karfamilj i Lappvattnet. Hon blev moderlös som 
ettåring. Fadern gifte om sig och barnaskaran, som 
ursprungligen var fem, utökades med sex barn, va
rav två dog i späd ålder. Fam iljen flyttade till Bod
byn och 18 år gammal städslades U lrika Eleonora 
som piga hos en bonde i byn. Hon bytte arbetsplatser 
e tt par gånger och kom 1867 som piga till gästgiva
ren i B urträsk  där hon stannade i två år.

M ejeriet i B urträsk  anlades 1869. Dess första 
mejerska var Johanna Bäckström. Johanna tjän st
gjorde i B urträsk  fram till 1872, då hon flyttade hem 
till Nordmaling. Troligen började U lrika Eleonora 
Lindström  a tt  arbeta som piga i m ejeriet redan vid 
starten  1869 och när Johanna flyttade, övertog hon 
tjänsten  som mejerska. Båda kvinnorna bodde i me
jeribostaden. Sedan gick åren. U lrika Eleonora för
blev ogift och fortsatte s itt arbete som byns mejer
ska. Under 1870-talet hade hon e tt par elever boende 
hos sig. Det hårda arbetet tog dock u t sin rätt. 
Troligen blev U lrika Eleonora alltm er sjuklig och 
1891 anställdes ytterligare en mejerska. U lrika Ele
onora avled å re t därpå i lunginflammation, endast 
57 år gammal.

F öreståndaren
Föreståndaren hade en viktig uppgift i m ejerirörel
sen. Det var alltid en m an och han  skötte räkenska
per, försäljning, inköp och tillsättn ing  av personal. 
På honom ankom det, a tt  se till a tt  det ekonomiska 
utbytet för mejeriet och därm ed m edlemm arna, blev 
fördelaktigt. Föreståndaren skötte m arknadsföring
en av m ejeriets produkter och han försökte på olika 
sä tt nå ekonomiskt starka  köpare.

E tt stort och nästan  olösligt problem för en meje
riföreståndare var a tt  kunna kontrollera sannings
halten  i påståenden om ostkvalitet. Grosshandelsfir- 
m orna försökte ofta pressa priserna på ost genom a tt 
påstå  a tt  ostleveransen hade tag it skada under 
transporten  eller a tt  ostarna inte höll den kvalitet

Mejeriet v id  ”K a m m en ” (vägen p å  åsen som  gick genom  byn) i 
G am m elbyn, B urträsk . Foto i Folkrörelsearkivet, Umeå.

som utlovats. I det sistnäm nda fallet begärde gros
sisterna ofta a tt  få partiet u tbytt mot bä ttre  ost. E tt 
litet mejeri kunde inte gärna betala returfrakten, 
u tan  i sådana fall slumpades ostpartiet bort. Det 
förekom till och med fusk. Vallens nya mejeri an lita 
de en gång en förtroendeman i Stockholm för a tt 
inspektera e tt ostparti m an levererat, men som av 
m ottagaren klassats som sekunda. H an fann dock, 
a tt  de lagringsskador som påtalats, med säkerhet 
tillkom mit hos firman. Följden blev a tt firm an tving
ades betala ostpartiet enligt e tt överenskommet 
pris. Först n ä r Västerbottens Mejeriförbund och se
nare Västerbottensostens försäljningsförening bil
dats, lättade denna nästan  omöjliga arbetsbörda för 
m ejeriföreståndaren.

Det var sålunda e tt inte alltid så tacksam t arbete 
a tt sköta affärsverksam heten för ett bymejeri. Ägar
na hade stora ekonomiska åtaganden. I regel hade 
föreståndaren provision på försäljningen och då me
jerie t redovisade gott resu lta t var m edlem m arna 
avundsjuka på föreståndarens vinst. Då resu lta tet 
därem ot blev dåligt, anklagade m an föreståndaren 
för a tt  inte sköta affärerna på rä t t  sätt. Rörelsefrihe
ten  varierade och vid vissa mejerier fick förestånda
ren inte sälja m er än 50 kg ost u tan  a tt  tillfråga den 
övriga styrelsen.
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M ejeristen  tar över
Från  början arbetade endast kvinnor vid mejerier. 
Mjölkning var liksom hemmets smör- och osttill
verkning kvinnogöra och följaktligen även m ejeriar
bete. I norra Sverige levde m isstänksam heten mot 
m än i yrket kvar långt in på 1900-talet. Så sent som 
på 1930-talet hade m an i m ånga bygder aldrig sett 
en mejerist.

M ännens intresse för m jölkhanteringen kom i och 
med m ekaniseringen. N är maskinmjölkningen in 
troducerades på 1930-talet och slog igenom efter 
andra världskriget var kvinnorna tveksam ma. D är
emot verkade det som om m ännens intresse stegra
des och de tog i regel över den dagliga mjölkningen. 
Dessutom medförde m ejerirörelsens allm änna ex
pansion på 1930-talet, a tt  m an insåg mjölkens vär
de. Förtjänsten var inte bara avhängig av mjölkens 
kvantitet, u tan  även av dess kvalitet.

Sam ma utveckling skedde inom mejerierna. Drif
ten ordnades som all industriell verksam het. Större 
m ejerier fick m er komplicerade m askiner än de m in
dre, och m ejeriarbetet förvandlades alltm er till ma- 
skinskötarjobb. Med centraliseringen förändrades 
arbetsorganisationen och i en övergångsfas fanns 
såväl mejerskor, m ejerister som m askinister. Vid de 
m ånga m ejerinedläggningarna under 1930-talet fick 
kvinnorna dock läm na sina platser, m edan de m an
liga föreståndarna erbjöds arbete som m ejerister vid 
centralm ejerierna. U nder depressionen hårdnade 
kampen om jobben. M ejerierna gynnade i första 
hand sina m anliga anställda. Man argum enterade 
för m anliga m ejeriarbetare och påtalade, a tt  de var 
familjeförsörjare, m er kom petenta sam t a tt de s tan 
nade längre i yrket än kvinnor. Kvinnorna i m ejerie
rna blev allt färre och fick en underordnad roll. De 
började utföra enkla passningsarbeten, skötte pa
keteringen, diskade och skurade.

M än började även i allt högre grad söka sig till 
mejeriutbildningen. Även h ä r gick utvecklingen fort. 
Är 1950 var sam tliga elever på de svenska m ejeri
skolorna män. Utvecklingen fortsatte med a tt  meje
rierna blev allt större. Centraliseringen gjorde a tt 
mejerier införlivades i större mejerifusioner, där di
rektörer eller disponenter tog ledningen.

M ejeriet i S k rå m trä sk  om kring  1930. M ejerskan A n n a  E riksson  
stå r t h v id  grytpastören. T  v stå r en långtidsvanna . B åda  a ppara
terna pastöriserade m jölken. V annor användes också som kylare  
av m jölk och grädde. Foto i Skellefteå m useum .

M ejeristen och p la tschefen  Göran Israelsson och C hrister N ord- 
ling  kontrollerar ostm assan  i Broänge mejeri 1986. M ejeriet 
lades ner 1988. Foto H enry Lundström , Skellefteå m useum .

Sam m anfattningsvis kan m an notera, a tt  m ejeri
hanteringen var e tt typiskt kvinnoyrke fram till 
1930-talet, då m ejeristerna tog över. Det m åste väl 
ses som en paradox, a tt m ännen ersatte  kvinnorna, 
n ä r m ekaniska hjälpmedel började underlä tta  det 
y tte rst ansträngande m anuella arbetet. Ingen tän k 
te då på a tt  m ejerskans slit i omoderna lokaler var 
det verkliga pionjärarbetet!
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M jölk invägn ing  vid  Um ebygdens m ejeri i Röbäck, Umeå på  1950- 
talet. M jölken töm s i vågen och fla skd isken  kontrolleras av m jö lk 
bedöm aren in n a n  krukorna  g å r  u t igen. Foto Olle Bengtson.

V ästerbottens södra m ejeriförening startade 1963 en P R -butik  för 
ost p å  Sko lg a ta n  50 i Umeå. I  snabbköpen ku n d e  m an v id  den  
tiden  endast köpa paketerad  ost, m en i ostbu tiken  g a vs kunderna  
m öjlighet a tt köpa sin  ost över disk. Foto Olle Bengtson.

R edan  1922 började västerbottensosten kvalitetsbedöm as. Folke 
E riksson, m ejerichef i A n ä se t t.v., Olle Bengtson, m ejerikonsulent 
i m itten  och P aul W ikner, c h e f för R ikso st i Umeå g ra n ska r  en ost 
trol. omkr. 1960. Bengtson var även en flitig  fo to g ra f och h a r  tagit 
m ånga m ejerib ilder under 1940—1960, varav en del visas i häftet.

B u tik sc h e f R une  Lundberg  expedierar en kund . I  bu tiken  såldes 
huvu d sa k lig en  svensk ost m en även lite u tlä n d sk  dessertost, t.ex. 
getost frå n  Frankrike. O stbu tiken  påverkade  livsm edelsaffärerna  
a tt å ter sälja  ost m anuellt. I  sa m b a n d  m ed fusionsb ildn ingen  
1971 upphörde butiken. Foto Olle Bengtson.
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En arbetsdag vi
WffWfJkå,

M ejerskan L innea L u ndgren  (t.v.) och en mejerielev väger in m jölk i F larkens mejeri. Fotoägare N ysä tra  hem bygdsförening.

Efter två år som elev vid e tt mejeri följde e tt års 
utbildning vid mejeriskolan i Flarken. Arton å r gam 
mal fick jag  1936 plats som mejerska vid e tt bymejeri, 
där ytterligare en flicka arbetade.

Vår arbetsdag började redan vid femtiden på mor
gonen. Då gick vi ned i m ejeriet och tände eld under 
ångpannan för a tt  få lite värme sam t ånga till varm 
vatten  och ystning. En manlig daglönare såg till a tt 
ved fanns tillgänglig så vi hade bara  a tt raka  u t askan 
och tända. Askan tog vi till vara och gjorde lu t av. 
E fter det tog vi upp ostarna, som legat i saltlaken 
några dagar, och bar u t dom till ostlagret. De ostar, 
som vi gjort föregående dag tog vi så ur pressarna och 
lade dem i saltlaken sam t rengjorde pressarna. Därpå 
vidtog ostvändningen i lagret. D etta arbete var tungt

och fanns det mögel eller annat på ostarna skulle de 
skrapas och rengöras.

N är första ostvändningen för dagen var klar, tog vi 
kafferast. Vid sjutiden brukade de första bönderna -  de 
som bodde intill m ejeriet -  komma med sin mjölk. Då 
skulle jag  vara k lar a tt väga in mjölken. De som bodde 
längre bort i de kringliggande byarna kom lite senare. N är 
en liten del av mjölken invägts, startades separatorn så vi 
fick fram lite skummjölk a tt dela u t till bönderna, som 
använde den både till sitt eget behov och till kalvar och 
grisar.

Den mjölk, som vi skulle ysta av, gick direkt till yst- 
ningskaret. N är all mjölk invägts gick vi in till vår bostad 
och rustade oss frukost. E fter frukostrasten började vi med 
a tt värm a och löplägga ystmjölken. Under tiden skurade vi
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m ottagningsrum m et och diskade all u trustn ing  vi använt. 
N är det var k la rt var det dags a tt ”bry ta” ostm assan och då 
m åste vi vara  två för a tt  kunna klara av det. K aret var så 
pass stort. A tt det var k la rt a tt bryta kände jag  genom a tt 
sticka ner fingret i m assan. V ar den så stel, a tt  kan terna 
ru n t det hål, som gjordes av fingret, var skarpa, då var 
m assan k lar för brytning. Till det användes e tt stort skär
verktyg, som skar ostm assan i ganska små fyrkantiga 
strimlor. Efter brytningen m åste en av oss röra i karet med 
en ostgrep till dess a tt ostm assan var mogen och klar för 
upptagning. Den som inte stod vid ostkaret eldade under 
pannan, diskade ostformar eller tvättade ostdukar.

N är ostm assan var mogen tappade vi av vasslan, som 
vi separerade. Av vasslegrädden kärnade vi sedan vassle- 
smör. Så arbetade vi ostm assan med händerna och arm ar
na så den inte klum pade ihop. Sedan öste vi m assan i de 
ostduksförsedda form arna, som vi stä llt i ordning. N är de 
var fyllda satte  vi in dom i pressarna, som sedan skruvades 
ihop ordentligt, a llt m edan vasslan rann  om våra ben. Det 
förekom också, a tt  vi satte  ned form arna i själva karet, när 
vi fyllde på dem, och då hjälptes vi å t a tt  ta  upp dem ur 
karet. E fter några tim m ar i pressen vände vi ostarna för 
första gången.

Efter ystningen kunde vi unna oss en kort kaffepaus, 
varpå vi satte  igång sm örkärnan för a tt  kärna  den grädde 
vi syrsatt dagen innan. U nder tiden skulle ostkar och alla 
de grejer vi använt i ystningen skuras och diskas. N är det 
blivit smör i kärnan  tappade vi av kärnm jölken och tog upp

smöret och lade det på e tt behandlingsbord. D är arbe
tades, knådades, sköljdes och saltades smöret, som vi 
sedan paketerade för hand i ettkilos-paket. Det här 
arbetet tog också ganska lång tid, innan allt var klart. 
Så vidtog disk av kärna  och smörberedningsredskap, 
städning och skurning av hela m ejerirum m et och ren- 
spolning av golven. Innan vi lagade middag skulle 
ostarna vändas ytterligare en gång. E fter m aten b ru 
kade vi ta  oss en stunds middagsvila. Den kunde bli 
olika lång beroende på vilken tid på året det var. 
U nder höstarna och mörka vintern var det som mest 
mjölk och då blev vilan inte lång. Det var b ä ttre  under 
sommaren.

Vid sjutiden på kvällen vände vi ostarna igen och 
bytte ostdukar på de ostar vi hade i press. Även ostar
na i saltlaken vände vi. Denna procedur tog kanske en 
timme och så var den egentliga arbetsdagen slut. Men 
då återstod a tt sum m era invägningsjournalen och li
kaså den journal, som fördes över u tläm nad skum- och 
kärnmjölk. Journalerna skulle vara  väl och snyggt 
förda -  med dem fick inte slarvas! Först då var jag  fri 
a tt  göra vad jag  ville och det blev i regel a tt  gå och 
lägga sig för a tt  orka med en ny dag.

Greta Eriksson
mejerska i Anäset, Flarken, Estersmark 
och Broånge

M ejerskorna E ster M arkgren och M ärta  A n d ers
son sa m t ku sken  K arl Sandberg  u tan för Norets 
m ejeri om kring  1931. M ejeriet startade 1914. 
M jölken kom från R agva ldsträsk , Noret, Gum- 
m ark och G ärdsm ark. I  m itten  av 1920-talet kom  
m ejeriföreningen i ko n ta k t m ed  konsum tionsför
eningen S ig u rd  i K iruna  och fick  m jölk- och 
gräddleveranser dit. D etta  blev basen fö r verk
sam heten  i Noret. Foto i Skellefteå  m useum .
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Mejerierna i N y
När reg ler om  m jölkkontroll b eslu tad es 1935 u tb ild ad es e tt  anta l k on tro llassisten ter . Erik  
B acklund  arbetade från 1936 i A näset som  m jölkbedöm are och  var även  en  noggrann  och  
engagerad  hem bygdsforskare. H an började på 1960-talet att sam la in  upp gifter  om  m ejeri
verksam heten  i N ysätra socken . H an han n  skriva  några tidn ingsartik lar, m en det m esta  av  
hans insam lade m ateria l förvaras hos N ysätra hem bygdsfören ing, som  han var m ed att 
grunda.

Följande upp sats är grundad på E rik  B acklunds artik lar och  på upp gifter  ur böckerna  
F larkens by (1975) och  E stersm ark, en  ådalsby... (1990). H em bygdsforskaren Stig-A xel E riks
son  har förm edlat B acklunds m ateria l och  bevarade orig inaldokum ent, bl.a  foton  ur 1912 års 
reklam skrift (läs m er om  denna på sid an  37).

På uppdrag av landshövding Almquist kom hösten 
1868 en m ejeriundervisare till olika bygder i V äster
botten för a tt  bilda bymejerier. A tt övertala allmo
gen om ny ttan  och betydelsen var för honom inte lätt. 
Det gick lä tta s t a tt  övertala dem som kunde avvara 
1-2 kannor per dag. De som hade 7-8 kannor tyckte 
sig inte behöva något mejeri (1 kanna = 2,6 liter).

På hösten 1868 startade de första bym ejerierna i 
N ysätra socken. Det var byarna F larken och E sters
m ark som fick var s itt andelsföretag. Påföljande år 
inspekterade m ejeriundervisaren Cederborgh sina

bymejerier. Flarkens mejeri erhöll de bästa  lovord, 
då m an här hade uppfört mer ändam ålsenliga loka
ler än vid de andra m ejerierna. Mot Estersm ark 
anm ärkte han, a tt  byggnaden var för trång  och a tt 
den anställda m ejerskan saknade erfarenhet från 
osttillverkning. Cederborgh framförde som e tt all
m änt önskemål a tt  endast utbildade mejerskor skul
le anställas vid bymejerierna.

På hösten 1880 fick m ejerihanteringen i länet 
s ta rk t stöd då statens mejeriskola flyttades från 
Bergkvara till Robertsfors bruk. Den blev kvar där

F larken vid  sekelskiftet. M jölken hä lls i ostkaret. O stm assan  tas upp. Tre foton ur reklam skriften  från  1912.
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till 1896. Gumboda by startade 1880 sitt mejeri. Men 
i fram gångens spår följde också strider och i e tt 
protokoll från  denna tid  heter det a tt  jo rdbrukarna i 
F larken år 1873, a lltså efter fem års drift, blivit 
oense. De tänk te  riva sitt mejeri, då de ville se 
betalning för mjölken före leverans till mejeriet. ”Jag  
kom dit i lämplig tid för a tt ena jordbrukarna”, 
skriver Cederborgh. Allt bottnade i m isstron mot den 
dåvarande m ejeriföreståndaren.

F ler by m ejerier
I Kålaboda by hade frågan om anläggande av ett 
mejeri varit aktuell i m ånga år. H är var det byns 
störste jordbrukare, korpral G. A. Hägg,som tog in iti
ativet. F ria  dagsverken gjordes efter det an tal djur 
som jordbrukaren skulle leverera mjölk ifrån. I an 
ställn ingskontraktet fick den nyanställda mejers- 
kan 100 k r i årslön jäm te fria m ejeriprodukter sam t 
husrum , vilket var en liten kam m are. M ejerskan 
kom a tt sköta Kålaboda gamla mejeri i n ära  40 å r till 
dess driften lades ner.

Samma å r s tartade också Gunsm ark sitt mejeri, 
där dagsverken utfördes för 1,25 k r per dag; arbets- 
ledaren fick 1,50 kr. Noggranna räkenskaper u tvisar 
resu lta te t per kg invägd mjölk. Om kostnaderna 
hölls nere och m ejeriföreståndaren som skötte rä 
kenskaperna och försäljningen av produkterna,

Lova Larsson vänder ost i K ålaboda mejeri.

sam t i övrigt hade ansvaret för mejeriet, hade en 
årslön av 20 kr. Sist i raden av bymejerier blev 
Brände och Anäset uppförda.

N är Anäsets mejeri startade i början på 1890- 
ta le t hade patron Rydin på Stenfors drivit egen 
mejerirörelse under m ånga år. Eftersom driften för 
honom blev dyr på grund av den lilla mjölkmängden 
ville han läm na mjölken till det nyanlagda mejeriet 
som låg hundra m eter från hans gård. Em ellertid 
nekades han av de övriga byborna och m åste därför 
köra sin mjölk till Estersm ark, fem km därifrån.

Kålaboda kom a tt  bygga e tt nytt m odernt mejeri 
med cementgolv och värm eledningar. Det uppfördes 
1906 och ansågs av m ejerikonsulenten Söderblom 
vara e tt m önster för länet. M ejeriet blev antaget som 
elevmejeri för blivande mejerskor (se foto sid. 2-3).

E ster sm arks m ejeri
M ejeriet i E stersm ark inrättades år 1868. Mjölktill
förseln var de första tio åren  ganska obetydlig. Så
lunda invägdes å r  1873 endast 22.709 kannor mjölk 
(=ca 42.500 kg).

Driften pågick hela året. Mjölken betalades un
der juli, augusti och septem ber med 18-19 öre per 
kanna och under övriga tiden av året med 17-18 öre 
per kanna.

De första åren tillverkades endast smör. Mjölken 
tappades på tråg  och fick stå  tills gräddsättningen 
var färdig, då grädden skummades av och kärnades 
till smör. Omkring 1880 påbörjades tillverkning av 
helfet västerbottensost.

Enligt beslut av H ushållningssällskapet skulle 
m ejerierna bidraga med 0,5 öre per skålpund tillver
kad ost till länsm ejeristens avlöning (1 skålpund = 
0,425 kg). 1895 vägrade Estersm arks mejeri a tt  bi
draga med denna avlöning under motivering a tt 
länsm ejeristen inte hade besökt dem under året. 
Vite blev dem förelagt och sum m an 49,50 k r u tbeta
lades.

E tt ny tt mejeri uppfördes 1894 där huvudsakli
gen helfet västerbottensost tillverkades fram  till 
1937, då driften övertogs av N ysätraortens Mejeri
förening.
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M ejerskebetyg från  E stersm ark 1869

”Mejeri-Eleven Christina Ek, född den 18:de 
September 1849 u ti Nysätra  socken af Vester- 
bottens län, ha r med understöd af Kongl. 
Landtbruks-Akademien härstädes n ju tit un 
dervisning 1 års tid  och derunder förvärfvat 
sig följande insigter:
Uti Smör- och Ostberedning, efter här brukli
ga m ethoder.........................................Godkänd.
U ti Boskapens vård och u tfo d rin g ................ -
Uti Förande af anteckningar och räkenskaper
öfver M ejerihushålln ingen  Försvarlig.
U nder v istandet härstädes ha r hon ådagalagt 
god arbetsflit sam t e tt stadgadt uppförande.

Estersmark den 31 Oktober 1869.
M. Löfling
A  Mejeristyrelsens wägnar.

A ttesteras
Ferd. Unander
Ombud för Vesterbottens läns
Kongl. Hushållnings-Sällskap

Betygen som tilldelas Landtbruks-Akademiens Mejeri- 
Elever, äro följande:
För insigter: berömliga, med beröm godkända, godkända, 
försvarliga.
För arbetsflit: berömlig, mycket god, god, ringa.
För uppförande: hedrande, mycket stadgadt, stadgadt, 
m indre stadgadt.

C hristina  E k  kom  till N orsjö mejeri d irekt från  skolan och hade  
a n stä lln in g  d ä r  i två  års t id  innan  mejerirörelsen lades ned. U nder 
tiden  hade det, efter vad hon sjä lv  sagt, ib land  varit så liten m jö lk 
m än g d  a tt hon inte k u n n a t ysta .
C hristina  ingick äk tenskap  v id  23 års å lder m ed  hem m ansägare  
A nton  B jörk i N orsjö och blev därigenom  bosatt p å  orten. Hon fick  
hela livet u t bära na m n e t ”m ejerska”. H on var en v ita l och d u k tig  
kvin n a  som  levde till 1926.

M ejeriet var en värdefull del i byns liv. Man fick 
stöd för jordbruksnäringen, lärde sig sam arbete och 
ekonomiska arbetsform er liksom ekonomisk budgiv
ning. Möjligheter till extrainkom ster gavs, t.ex för 
ved, virke och is-leveranser. M an lärde sig kraven för 
m jölkhantering och ungdom ar fick arbete .

M ejeriet blev även byns ansikte och samlings
plats. Ungdomar och barn  kunde tit ta  in. Mejeriet 
blev något av en äktenskapsförmedling.

Stämm or hölls bland ostkaren. E stersm ark och 
Brände byam än hade i m ejeriet en debattplats i 
ekonomiska och politiska frågor: höger och vänster 
och med tiden center kom till tals.

Teknik och m askiner introducerades genom me
jeriet. Telefon och post hade en tid  sin plats här. 
M ejeriet var liksom kyrkan m itt i byn. Det kom till 
som det första i en av N ysätra sockens stora byar, var 
med om a tt  utbilda mejerskor, överlevde svåra låg
konjunkturer, stod helst på egna ben, och överläm
nade sig i tak t med tidens centraliseringskrav slutli
gen till ortens centralmejeri.

År 1938 nedlades mejeriet i Estersm ark och mjöl
ken levererades därefter till det nyuppförda mejeriet 
i Ånäset, som fanns i bruk till 1979.

D etalj ur d ip lom  för ledam ot i H ushålln ingssä llskapet. Lägg  
m ärke till kon tro llm ärke t för västerbottensosten!
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In v ig n in g  av F larkens mejeri-skola 1917. Fotoägare N ysä tra  hem bygdsförening.

F larkens m ejeriskola
På sensom m aren 1917 invigde landshövding Schotte 
den nya mejeriskolan och hela bygdens befolkning 
hade m ött upp. Flaggorna spelade, sång och h u rra 
rop mötte landshövdingen då han första gången be
sökte jordbruksbyn Flarken. Efter a tt  ha gjort en 
rundvandring i mejerilokalerna, äntrade han  talar- 
tribunen. Sorlet tystnade. Nu var alla spända på a tt  
höra vad länets hövding hade a tt  säga vid detta  
historiska tillfälle. H an såg u t över folkmängden, 
harklade sig och sade:

— Härm ed förklarar jag  Flarkens mejeriskola in 
vigd för sitt ändamål.

P unkt och slut. M ånga undrade nog i s itt stilla 
sinne, varför landshövdingen talade så kort, då han 
hade rest så långt.

M ejeriskolan betydde mycket för bygden i m ånga 
avseenden. Skolan existerade till 1938 då den fly tta
des till Röbäck. I F larken utbildades m er än 100

mejerskor, vilka sedan fick platser på bymejerier 
ru n t om i länet. De flesta blev sederm era gifta med 
lan tbrukare i den bygd dit de kom.

Det gamla mejeriet på B rännan var den stora 
m ötesplatsen för bönder och drängar. M an transpor
terade mjölken till mejeriet i huvudsak med hästfor
don. Men de som bodde nä ra  skaffade dit mjölken på 
styrbjörn eller sparkstötting. Några mjölkbilar 
fanns inte på den tiden.

På m ejeriets nedre botten hade m an mjölkinväg- 
ning på rnornarna och produkttillverkning senare på 
dagen. Övre våningen användes i huvudsak för af
tonbruk av m ejerskan och mejerielever sam t av 
drängar och yngre jordbrukare i byn. De steg som 
dessa yngre m än tog till den övre våningen kunde 
ibland bli av avgörande betydelse för dem senare i 
livet.

M ejeriet som i huvudsak var uppfört av trä  blev 
alltm er nergånget, och i början av 1930-talet stod det
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Elever v id  F larkens mejeriskola, första årskursen  
1917. F öreståndare C. J. T jernström  till höger och 
m ejerskan A u g u sta  E dström  i m itten . Fotoägare Ny- 
sätra hem bygdsförening.

k lart a tt  e tt ny tt m åste byggas. Men nu var mening
arna synnerligen delade om var det nya mejeriet 
skulle placeras. För a tt  lösa tvisten om mejeriplace
ringen kallade byborna landshövdingen till e tt möte 
på lärosalen i gamla mejeriet. Landshövding Rosén, 
som var en resolut herre, sa tt och lyssnade e tt par 
tim m ar på de olika synpunkterna. Då reste han sig 
och sade:

-  Nu h ar jag  lyssnat länge nog på det h ä r pratet. 
Nu ska vi bestäm m a var m ejeriet ska stå!

Därmed gick han u t u r lokalen.
-  Vad ska det nu  bli, tänkte gubbarna och höll 

efter. Då de kom ut, stod landshövdingen och såg sig 
omkring en stund. D ärefter gick han i spetsen för 
m ötesdeltagarna raka vägen mot kapellet. M itt emot 
detta  på andra sidan vägen stannade han och sade 
med myndig ton:

-  H är ska m ejeriet byggas!
Vid samm a tillfälle beslutades också a tt vägen till 

Flarkbäcken, förbi kvarnen, skulle byggas.
Det nya mejeriet uppfördes 1937, men några jord

brukare behagade a tt  stå  utanför denna förenings- 
bildning och skickade sin mjölk till det två mil längre 
bort belägna mejeriet i Overklinten, som då också 
var nybyggt och ägdes av KF. Deras ideologi sam 
manföll närm ast med kooperativa idéer. Något an 
delskapital behövde de inte erlägga.

N ysätraorten s m ejerifören in g  b ildas
I början på 1930 var det kris på ostm arknaden vilket 
gav e tt mycket lågt pris. Följden av detta  blev a tt  två 
bymejerier i N ysätra började sända mjölk till 
Holmsund för konsumtionsföreningen och därm ed 
konkurrera med Umeå mejeri AB. Denna konkur
rens pågick till hösten 1936 då enighet nåddes.

Umeå mejeri AB och Skellefteåorten övertog till
sam m ans N ysätraom rådet och bildade därav en ny 
fusion, som kallades N ysätraortens mejeriförening.

Denna upphörde 1949 och övertogs då efter beslut 
av jordbrukare i Nysätrabygden av Västerbottens 
södra mejeriförening. 1954 upphörde Overklintens 
mejeriförening som självständig enhet och blev efter 
beslut av bygdens jordbrukare också ansluten till 
Västerbottens södra. Därmed upphörde alla stridig
heter jordbrukare emellan.

S ista  by m ejeriet
Sista tillskottet blev Kålaboda bymejeri när det med 
sina 54 leverantörer anslöt sig till föreningen. D etta 
var det sista bymejeriet i hela Norrland och trots 
m ånga storm ar och m otgångar hade det lyckats 
överleva. Men eftersom m askinerna nu var mycket 
nedslitna och en nyanskaffning skulle ställa sig för 
dyr, fanns det ingen annan möjlighet än a tt  nedlägga 
driften. D etta var den 15 juni 1965.
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Antalet kor i Västerbotten 1800-1993

80.000

60.000

40.000

20.000

Id a  Å ström , p igan  H ilm a  E riksson  m ed  kor i V indel-Änäset, 
Degerfors socken 1923. Foto i Västerbottens m useum . 
S ta tis tiska  källor: SC B, H istorisk  sta tis tik  och jo rdbruksräk- 
ningen, N orrlands natur, befo lkning och näringar, N orrlands  
jo rdbruk , H u shå lln ingssä llskapets h a n d lin g a r och tidskrift, 
Länsstyrelsen.

i i----------- 1------------1------------1------------1----------- 1------------1 i i------------1------------1------------1------------1------------1------------1------------1----------- 1 i - .......... i

1800 1850 1900 1950  2000

A ntal m ejerier M jölkm ängd, kg A ntal leverantörer
1869 4 177.000 ?
1890 41 3,0 milj ?
1924 48 14,5 milj ?
1940 24 76,2 milj 10.275
1951 27 158,2 milj 18.859
1960 25 127,9 milj 13.665
1973 13 105,1 milj 4.700
1993 3 121,1 milj 1.027

Alla hava vi enahanda ande, men märkvärdigast är ändå korna, inga andra levande varelser är så oppfyllda av ande 
och liv, juvret som dignar av saven och fruktbarheten och buken deras som rymmer fyra magar och ini alla fyra är 
det livet, och ögonen deras som förstår och förlåter meste allt, och skinnet som dallrar av glädjen. Korna, dem hava 
blivit beklädda med andekraft. Torgny Lindgren, ur Merabs skönhet.
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Mångbyosten och W-märkningen
Albert Magnusson

D et to g  lång  tid  innan  de m ånga o stt ill
verkarna i lä n et kunde en as om  en  ge
m ensam  kronstäm pel för att garantera  
o sten s kvalitet.

K am pen om  återförsäljare och  osten s  
avsä ttn in g  förh indrade sam arbete.

M ejeriföreståndare Joh an  B exeliu s i 
M ångbyn lyck ad es till s lu t få till stånd  
varum ärket för V esterbotten s F etost, nu 
m era V ästerb ottensosten .

M ejeriinstruktören Fredrik Cederborgh anställdes 
1868 av länets Hushållningssällskap och kom a tt 
spela en verkligt stor roll i utvecklingen av mjölk
hanteringen ute i bygderna. F rån  en inspektionsresa 
i början av sin tid  här, b e rä tta r han att: ”H är arbetas 
under prim itiva förhållanden. Sålunda saknar 
m ånga av de nyanställda m ejerskorna all erfarenhet 
i osttillverkning”. Cederborgh ifrågasatte också om 
inte sällskapet borde propagera för löpets nödvän
dighet, och ge anvisningar om dess rä tta  användan
de. Så blev det också, och en ganska likvärdig pro
dukt, m ejerierna emellan, blev resultatet. Men fort
farande arbetades det efter gamla metoder, och os-

t l

M ångbyns mejeri 1885-1937.
1. Förstuga, packbod.
2. Vasslekar.
3. lnvägningskar.
4. P lattform .
5. Ystn ingskar.
6. Kärna.
7. Vedpanna.
8. Ostpressar.
9. B ehandlingsbord,

10. Separator.
11. Kök.
12. K am m are.
13. B aljor för saltlake.
14. O stlager m ed hyllor. 
D essutom  fa n n s  ett u th u s m ed  
elevrum, vedbod, iskällare och 
dass.
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ten  sköttes och lagrades på samm a sä tt som m an 
alltid hade gjort, när tillverkningen utfördes hemma 
på gårdarna.

B ym ejeriet i M ångbyn
N är Thilda Moritz anställdes som mej er ska vid me
jerie t i M ångbyn 1885, hade hon med sig kunskap om 
hur ost tillverkades vid m ejeriet i Gammelbyn, B ur
träsk. D är var m ejerskan Eleonora Lindström verk
sam, enligt traditionen Västerbottensostens skapa
re, och det var alltså den typen av ost som även 
började göras vid Mångbyns mejeri. Läs m er om 
detta  i artikeln  om mej er skor.

Det var då sam arbetet mellan länsm ejeristen, 
föreståndaren och m ejerskan inleddes, vilket ledde 
till en produktionsutveckling som i slu tändan -  efter 
flera decenniers kamp -  fick det gemensamma nam 
net Vesterbottens Fetost.

N är osttillverkningen kommit igång på allvar, så 
m åste den färdiga produkten också m arknadsföras 
och säljas. I Mångbyns m ejeriarkiv finns väl doku
m enterat hu r e tt litet mejeri kunde slå sig in på den 
h å rt pressade m ellansvenska m arknaden. Genom 
redan etablerade kontakter -  en äldre broder till 
föreståndaren H enrik Bexelius var redan verksam  i 
en stor grossistfirm a i Kungl. huvudstaden -  kunde 
snabbt lämpliga försäljare knytas till Mångbyns 
mejeri.

K onkurrensen var hård, och i e tt brev till Bexe
lius m eddelar en grossist, a tt  han gjort en resa i 
Mellansverige -  han näm ner Örebro, Linköping och 
Uppsala -  för a tt  introducera Mångbyosten. Han 
uppger också a tt  denna alldeles speciella osttyp rönt 
e tt visst intresse, och a tt  det kunde säljas en hel del 
av den.

Efterhand som försäljningen ökade blev det k lart 
för mejeriledningen, a tt  denna typ av långrörd ost 
kunde säljas med god fram gång och gott ekonomiskt 
utbyte.

H ur kunde e tt litet och enkelt bymejeri nå sådant 
resultat? U trustningen var ofta mycket enkel. 
M jölkmottagningen skedde i m ånga fall inne i själva 
ystningsrum m et, med en väldig järng ry ta  inm urad i

spisen, och e tt par ystningskar på golvet. Vid M ång
byns mejeri avskildes redan från början en liten del 
av ystningsrum m et till e tt inm ätningsrum  med egen 
ingång. Vid någon av ystningsrum m ets väggar var 
ostpressarna placerade. De utgjordes av 6-7 tum s 
bjälkar, som rests på ända upp mot innertaket och i 
sin övre del belastats med stenar för a tt  få erforderlig 
tyngd. B jälkarna hissades upp genom e tt enkelt spel. 
U te i de blygsamma 
lagringsutrym m ena 
hade m an stora sofflik- 
nande trälådor, fodrade 
med plåt, för saltlaken.
U trustningen m oderni
serades efterhand, bl.a. 
med m ekaniska skruv- 
pressar, som var betyd
ligt effektivare och 
mycket m er lä tta rbe
tade M ekanisk  skruvpress

För a tt  nå goda resu lta t under dessa förhållanden 
krävdes det en noggrannhet utöver det vanliga. 
Först vid själva ystningen, sedan vid efterbehand- 
lingen och lagringen. Renligheten m åste vara m inu
tiös, så a tt  inga felaktiga bakterier fick möjlighet a tt 
förstöra osten. U nder vissa arbetsm om ent stängdes 
alla dörrar och ingen utom stående släpptes in. Allt 
arbete utfördes från  början helt och hållet med hand
kraft, omrörning, upptagning och pressning. Däref
ter skulle osten in på lagringshyllorna, och sedan 
vändas gång på gång, tvättas, saltas och skötas som 
e tt lindebarn.

Vid tillverkningen fick varje ost e tt eget nummer, 
och därigenom kunde varje enskild ost följas från 
ystningens datum  till försäljningens vikt och köpare. 
En ostlängd fördes där datum  för ystningen infördes, 
nä r osten togs u t u r lagret, vikt och försäljningspris. 
Av dessa ostlängder fram går, a tt  från de första årens 
tillverkning av ca 250-300 ostar, hade produktionen 
ökat till ca 1000 ostar per år vid sekelskiftet. Storle
ken på ostarna varierade något, från 8-13 kg i början 
av verksam heten till 18-19 kg vid sekelskiftet och 
senare. Det var alltså rejäla ostar som tillverkades 
vid mejeriet.
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K am pen om  återförsäljare
Den y tte rst noggranna produktutvecklingen hade 
således blivit en verklig fullträff för mejeriet, och 
snart var Mångby-osten känd som den verkliga deli
katessen på de finaste av bord. Efterfrågan var stor 
och avsättningen tryggad, trodde man, men annat 
fick m an erfara. I e tt brev m eddelar firm an C.E. 
Lange a tt en del återförsäljare börjar köpa likadan 
ost från annat håll, och snart uppdagades det, a tt  de 
ostarna hade kommit från mejeriet i Burträsk. Gros
sisten fick därför lägga ned stor möda på a tt  förklara 
för detaljisterna hu r äk ta  Mångby-ost såg ut, och hur 
den smakade. Någon form av ostm ärkning förekom 
inte vid denna tid, u tan  osten kunde prånglas u t 
under vilket nam n som helst.

Ar 1890 besöktes m ejeriet av den andra stora 
ostgrossisten i Stockholm, J.V. Norman, som blev 
mycket imponerad av verksam heten vid mejeriet. 
Efter besöket i länet -  då han erhållit försäljningen 
av ost från e tt flertal m ejerier -  ändrade han firm a
nam n till Västerbottens Ostdepå. Tyvärr blev denna 
depå ganska kortvarig, m an kunde inte hålla  ost
försäljningen samlad på e tt fåtal grossister. D etta 
rådde m ejerierna själva för, då de i en alltm er hård 
nande konkurrens själva gick u t på m arknaden och 
sålde ost direkt till återförsäljarna. Under hela 1890- 
talet, och det första decenniet på detta  sekel, var det 
en hård  kam p om återförsäljarnas gunst, och den 
kam pen fördes inte alltid med blanka vapen. Därom 
v ittnar en riklig brevskörd i m ejeriarkivet om. 
Mångbyns mejeri med sin kvalitetsost var e tt av de 
m ejerier som drabbades.

Henrik Bexelius, m ejeriets verkliga grundare, 
var en driftig företagsledare. Tack vare sina goda 
kontakter inom affärsvärlden hade han byggt upp 
en bra fungerande kedja av återförsäljare i M ellan
sverige. Bexelius var en tid även riksdagsm an, och 
vid sina resor i Sverige sökte han alltid nya m arkna
der för produkterna från  ”sitt” mejeri. Det räckte 
inte med enbart brevkontakter, u tan  han gjorde 
även personliga besök hos m ånga av återförsäljarna, 
och flera av dem bjöds också in till besök vid mejeriet. 
Det var inte enbart för sitt eget mejeri han arbetade, 
u tan  även för andra m ejerier i Lövångers socken.

F rån  K allv iken  skeppades stora m ängder ost till S to ckho lm s
om rådet. Foto frå n  1914 i Skellefteå  m useum .

Och det skedde inte bara  i försäljningsledet, u tan  
också på inköpssidan. Dukar, silduk, löpe, kontors
m aterial m.m. köptes in i stora partier och fördelades 
sedan till de allra flersta m ejerierna i trakten.

Det var därför en stor förlust m ejeriet gjorde när 
H enrik Bexelius dog 1910. H ans stora ekonomiska 
kunnande hade varit till nytta, inte bara  för mejeriet 
i Mångbyn, u tan  för hela socknen, och det var till stor 
del hans förtjänst a tt  mejeriet vid hans död hade en 
så god ekonomisk ställning.

M aning till sam arbete
Henrik Bexelius son, Johan, blev efterträdare på 
föreståndarposten och insåg genast, a tt  något dras
tisk t m åste göras å t den splittrade ostförsäljningen. 
Johan Bexelius propagerade ihärdigt för en samlad 
försäljningsorganisation inom mejerirörelsen i lä
net, men synpunkterna vann inte gehör i H ushåll
ningssällskapet. H an hade stöd av länsm ejeristen 
och båda var helt överens om a tt det felaktiga i a tt 
varje litet bymejeri var för sig gick u t på marknaden.

Det var framför allt tre  m ejerier i länet som 
käm pade om samm a m arknad som Mångby-mejeri- 
et. Det var m ejerierna i Spöland, F larken och B ur
träsk. Eftersom flera av H ushållningssällskapets 
ledam öter hade anknytning till Bråns mejeri, ansåg 
t.o.m. länsm ejeristen a tt  detta  var en orsak till a tt 
in te ostförsäljningens centralisering kunde genom
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föras. Det hade t.ex. visat sig vid kontroll a tt  dessa 
mejerier sålt sin ost i Mellansverige under beteck
ningen Mångby-ost. Det kunde givetvis inte m ejeriet 
i Mångbyn tåla, och då det var fastlagt i åtm instone 
e tt fall a tt  B urträsk  hade syndat, planerades en 
process mot m ejeriet under 1909.

Nu blev det nödvändigt för H ushållningssällska
pet a tt  m er direkt angripa problemen, trots a tt  man 
tydligt kan skönja dess ovilja a tt  åstadkom m a någon 
lösning, som kanske i fram tiden skulle missgynna 
den södra länsdelen.

Den 4 jun i 1909 hölls på anm aning från flera 
mejerier, e tt sam m anträde i Anäset med några av 
länets ostmejerier. Någon enighet nåddes inte be
träffande försäljningen, u tan  det m est betydelseful
la beslutet blev, a tt  en kom mitté tillsattes med upp
drag a tt  söka nya m arknader för länets ost. Johan

Bexelius’ förslag om e tt gem ensam t ostm ärke dribb
lades bort i beslutsgången.

Anledningen till a tt  ostförsäljningen blivit en 
stridsfråga var e tt brev från en av försäljarna i 
M älardalen, som förklarade a tt  han inte kunde för
stå  a tt  Mångby-osten, som tidigare varit så fin och 
haft så bra smak, nu helt plötsligt förlorat denna och 
blivit sur och osmaklig.

Tack vare sin u tm ärk ta  journalforing kunde 
Bexelius, som även gjorde en resa till försäljaren, 
snabbt k lara u t a tt  det inte var Mångby-ost det 
gällde. Genom a tt  gå bakåt i transportkedjan kom 
han  enkelt fram till a tt  osten producerats vid Bur
träsk  mejeri. D ärifrån förnekades i det längsta, men 
efter några upprörda sam m anträden insåg m an där 
a tt  det nog skulle slu ta med en förlust i en eventuell 
process, och en fredlig uppgörelse kom till stånd.

j m

F am iljen  B exelius’ herrgård i M ångbyn i början au 1900-talet. Foto i V ästerbottens m useum .
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E tt varum ärke för ”h e lfet  
V esterb otten sost”
Så förutseende var Johan Bexelius, a tt  han förstod 
vad överenskommelsen med burträskarna  var värd. 
Redan innan sista sam m anträdet med dem hade 
förberetts e tt motdrag, som skulle komma a tt  ställa 
andra mejerier och H ushållningssällskapet på sidan 
om i ostförsäljningen.

Bexelius hade lå tit fram ställa e tt ostm ärke, vil
ket skulle påstäm plas all kvalitetsbedömd ost från 
Mångbyns rn.fl. m ejerier i Lövångers socken. Vem 
som konstruerat detta  m ärke fram går inte av hand
lingarna, men strax efter det sista sam m anträdet i 
B urträsk  skickar Bexelius in m ärkesprovet till

Kungl. Patentverket, och begär det in reg istrerat 
som varum ärke för dessa mejeriers tillverkning av 
”helfet Vesterbottensost”. Som en kompromiss till 
bu rträskarna  görs tillägget, ”s.k. B urträskost”.

N är väl patenthandlingarna var klara, kunde 
H ushållningssällskapet endast konstatera, a tt 
Mångbyns m.fl. m ejerier i Lövånger, var i besittning 
av ensam rätten  till nam net Västerbottens helfeta 
ost. Efter en del skriftväxling överläts rä tten  till 
ostm ärkning 1910 på länets H ushållningssällskap, 
en rä t t  som sällskapet ägde till 1984 när den såldes 
till Norrmejerier.

V arum ärket skulle sättas på all Västerbottens 
fetost som uppnått m inst å tta  m ånaders ålder. V aru
m ärket skulle anbringas på ostens ena plansida 
genom en brännstäm pel. Ostens ålder angavs med 
en m ånadssiffra till vänster, och årta le t till höger om 
det centrala W-et i varum ärket. M ärket skulle alltså 
vara en garanti för a tt  osten hade en m inim iålder av 
m inst å tta  m ånader, och a tt  smaken hade den starka 
och am pra arom, som ä r typisk för ostsorten. Kron- 
m ärket började användas i maj 1911.

Egentligen var osten inte färdig vid å tta  m åna
ders ålder, u tan  enligt m ejeriet i Mångbyns ru tiner 
var lagringstiden m inst tolv m ånader. Kanske var 
den kortare lagringstiden en kompromiss med B ur
träsk  mejeri. Kronm ärket användes fram  till år 
1935, då e tt ny tt liknande m ärke inregistrerades 
vilket användes fram till å r 1951.

Man skulle väl nu kunna tänka  sig, a tt  ostförsälj
ningen härm ed kunde ha ordnats på e tt för alla 
godtagbart sätt, men det blev ingalunda fallet.

Alldeles uppenbart är, a tt  en del m ejerier inte 
ville använda sig av kronm ärket, u tan  prånglade u t 
sin ost till lägre priser hos återförsäljarna. Bråket 
fortsatte, och vid e tt sam m anträde i B urträsk  1914 
med mej erskor och föreståndare tillsattes en ny 
kommitté som fick uppdraget a tt  u treda den fram ti
da ostförsäljningen. Även denna gång var det bu r
träskarna  och Spölands mejeri som var de starkaste  
m otståndarna med viss hjälp av Flarken. E tt resul
ta t  av kom mitténs arbete var bildandet av V äster
bottens mejeriförbund 1917, vars uppgift var a tt 
sälja länets m ejeriprodukter.

( % VT y

B l  f i l. . . .  y  ^  . . .  

Ä K T A

WÄSTERBOTTENS
FETOST& k. BliHTRÄS I

p a t e n te r a d e  b r ä n n m ä rk e
i  m i d t e n  p å  i w a r j e  o s t

O s te n s  å ld e r
är afgörande för dess kvalitel 

M ä rk e t åsättes o sten  v id  8 m ånaders å lder af Hushåll*

venster m ånadsnum ret och till höger årtalet, n ä r märk» 
n ingen  skedde.

r 1
V arum ärket från  1910.
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M ejeriet i Mångbyn höll styvt på a tt  det nya 
ostm ärket skulle användas på all ost som tillverka
des och k lara t ostbedömningen vid det egna m ejeri
et. Osten höll också genomgående hög kvalitet och 
försäljningen gick bra.

Hela m ejerirörelsen var under omstöpning vid 
slu tet av första världskriget. Västerbottens mejeri
förbund startades 1917, men inte heller detta  kom 
a tt  läm na några djupare spår efter sig. Johan Bexe- 
lius hade under alla sina å r  som föreståndare för 
M ångby-mejeriet arbetat för en centralisering av 
ostförsäljningen och deltagit som ledamot i flera 
u tredningar och kommittéer. H an läm nade ledning
en för m ejeriet 1923.

K ris i o sttillverk n in gen
U nder några å r  i m itten av 1920-talet upplevde 
m ejeriet en svår kris. Kvaliteten på den tillverkade 
osten sjönk dram atiskt, vilket genast innebar m ins
kad försäljning. Stora partier ost kom i retur, då 
grossisterna vägrade befatta sig med den. Den var 
både sur och sprucken, och en av de stora försäljarna 
klagar i e tt brev: ”Jag  förstår inte h u r jag  ska kunna 
bli av med den förskräckliga Mångby-osten”.

En undersökning gjordes av m ejeriinspektören 
som fann a tt  givna instruktioner vid ystning och 
ostens vidare skötsel inte följdes, sam tidigt som me
jerie t hade övergått från a tt  använda ostlöpe till 
mjölksyra vid ystningen. Dessutom var osten alltför 
ojämn i storlek och vikt, ansåg han. Avslöjandet av 
dessa förhållanden ledde givetvis till a tt  såväl styrel
se som mejeriets arbetsledning byttes ut. Johan Bex- 
elius återkom  i ledningen som styrelsens ordförande 
och genom strängare kontroll vid m ejeriet reddes det 
hela ut, och produktionen blev normal igen, kvali- 
tetsm ässigt. Men det kom a tt  ta  betydligt längre tid, 
a tt  på ny tt återvinna den förlorade ostm arknaden i 
Mellansverige. Det dröjde faktiskt en bra bit in på 
1930-talet innan försäljningen fungerade bra igen.

N är det inregistrerade ostm ärket officiellt inför
des 1914 uppdrogs å t länets m ejeriinstruktör a tt 
kvalitetsstäm pla all ost. D etta blev e tt alltför tidsö

dande arbete för denne, varför sysslan överläts till 
betrodda personer ute i bygderna, som inom e tt visst 
område, t.ex en socken, skötte denna grannlaga upp
gift. För Lövångers del blev det hem m ansägare E i
na r Johanson i Broänge som under e tt par årtionden 
framöver provade, bedömde och stäm plade osten vid 
mejerierna. F rån  1926 skulle osten kvalitetsstäm p- 
las enligt gällande lag, vilket innebar a tt  en röd rand 
skulle anbringas ru n t osten. I slu tet av 1920-talet 
kom slutligen lönen för alla ansträngningar m ejeriet 
gjort. Vid en enkät som H ushållningssällskapet lät 
göra, framkom a tt  nära  nog sam tliga m ejerier i länet 
var positiva till samordnad försäljning av ost.

En försälj n in gsfören in g  b ildas
Ar 1929 bildades Västerbottensosten, försäljnings- 
förening i Skellefteå. Till ledamot i styrelsen inval
des Johan Bexelius, som kanske m er än någon an 
nan käm pat för en lösning av ostförsäljningen. Han 
hade under m ånga år som föreståndare för Mång- 
byns mejeri få tt erfara vad det innebar i förluster och 
besvär n ä r andra m ejerier går in på sam m a m arknad 
med sina produkter under falsk beteckning. ”Tillver
ka t vid Mångbyns mejeri” var på sin tid  e tt inte 
alltför ovanligt sä tt a tt  m arknadsföra produkten. 
Den nya föreningen blev också den fram gång man 
hoppades på.

A tt Mångby-ostens kvalitet var god, bevisades 
den dag en skrivelse anlände från Kungl. Hovför
valtningen i Stockholm. I den begärdes a tt  mejeriet 
omgående skulle sända tolv av sina finaste ostar till 
den kommande bröllopsfesten för prins Gustav Adolf 
och prinsessan Sibylla i Coburg, den 20 oktober 
1932. A tt tf. föreståndaren Adolf Öhm an var y tterst 
noga n ä r dessa ostar valdes u t u r lagret, ä r  givet, och 
a tt  nedpackningen gjordes med verklig omsorg, kan 
var och en förstå.

D etta förtroende för Mångbyosten var nog, trots 
flera andra fina u tm ärkelser m ejeriet erhållit genom 
åren, den finaste och största som vederfarits detta  
enkla bymejeri. Nu kunde m an med rä tt  kalla sig 
Kungl. Hovleverantör!
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Marknadsföringsresan 1911
Efter a tt  H ushållningsällskapet övertagit ansva
ret för varum ärkningen tog de itu  med en ovanlig 
sak -  en m arknadsundersökning kombinerad 
med m arknadsföring av Västerbottensosten! Det 
bekymm ersamm a m arknadsläget tillsam m ans 
med det nya varum ärket fick sällskapet a tt  anslå 
medel till länets m ejerikonsulent Johan Söder
blom a tt  under tiden 23 m ars till 8 april 1911 göra 
en resa i Mellansverige. På 15 effektiva dagar 
färdades han m inst 300 mil och besökte 69 ost
handlare och ostaffärer i Gävle, Uppsala, Stock
holm, Örebro, Linköping och Norrköping.

Söderbloms uppdrag var a tt  ”dels göra sig 
underrä ttad  om m arknadens läge för närvarande 
och söka om möjligt a tt  utvidga den, dels äfven för 
affärsm ännen bekantgöra afsikten med det inre- 
gisterade brännm ärke, som m ejerierna beslutat 
anlägga för a tt trygga varans bestånd i m arkna
den”. Med andra ord som häm ta t u r en modern 
bok i marknadsföring. Denna enorma insats re
sulterade sedan i en imponerande fyllig resebe
rättelse på 15 sidor. Söderblom rapporterade att, 
på alla platser, de flesta köpmän klagade på a tt 
Västerbottensosten ”ej längre var den pålitliga 
feta, am pra vara som förr”. Däremot var ”de gam 
la ostspecialisterna”, bl.a. Boivie, Norman, Arvid 
Nordquist ej bekymrade. De lagrade själva osten 
till 1 1/2 -  2 1/2 års ålder. Söderblom underströk 
a tt  ”vi äro dem tack skyldiga a tt  de ha r hållit 
kvaliteten uppe genom lagring tro ts konkurren
sen af lägre priser, men säm re färskare vara”. En

in tressan t beskrivning av vad ”fet” ost ä r finns i 
berättelsen. Författaren uppger a tt vid 1 1/2 år 
ålder blir osten så ”fet” a tt  ”afdunstningen äfven 
efter uppskärningen nästan  upphört”. Tydligen 
en kvalitetsegenskap som gått förlorad med da
gens moderna produktion.

Söderblom slu tar sin m arknadsundersökning 
med a tt  konstatera a tt m ejerierna m åste ligga i 
händerna på fackkunnigt folk och a tt  ”de m åste 
sä tta  sig in i betingelserna för varans överlägsna 
kvalitet och ej släppa den halffärdig i m arknaden, 
då den nämligen där num era ej alltid mottages af 
händer som ombesörja dess slutm ognad”. Denna 
slu tsats är giltig än idag -  a tt  ha full kontroll över 
ostens kvalitet från syrning till färdiglagrad 
vara.

A tt för osthandlarna förklara avsikten bakom 
varum ärket var tydligen en angenäm  uppgift. 
M ejerikonsulenten skriver sålunda: ”H äri behöf- 
ver jag  ej blifva mångordig, då nämligen alla, 
både minut- och partihandlare, voro ense därom, 
a tt  denna åtgärd var en verklig ljusning inom 
osthandeln. Kunde blott andra läns H ushåll
ningssällskap på liknande sä tt hejda den demora
lisation, som alltm er tränger in i osthandeln, så 
a tt  den utbjudna varans nam n svarar mot dess 
kvalitet! D etta var önskningar, som uttalades af 
m er än en redbar affärsm an”. Man undrar vad 
Söderblom idag hade haft a tt  säga om all billig, 
rödm ärkt ost som säljs num era med bara  priset 
som försäljnings argument.

Björn Sigbjörn
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Reklamskriften frän 1912
År 1912 utgavs en 30-sidig reklam skrift om ”Äkta 
Västerbottens Fetost” utgiven av ”kom mittén för 
anläggande av lagringsm ärke å Västerbottens 
Fetost”, där två kända m ejerimän var med — 
Johan Bexelius och Johan  Söderblom. Skriften 
riktade sig till försäljare, propagerade för varu
m ärket, skydd mot för tidig försäljning och angav 
30 godkända mejerier. Endast ”kronm ärkt” ost 
skulle försäljas.

M ejerierna var Bodbyn, Bjurholm, Burträsk, 
Bygdsiljum, Bäck, E rsm ark, Estersm ark, Fal
m ark, Flarken, Gumboda, Gumsmark, Hökmark, 
Karlsbäck, Kolaboda nya, Kolaboda gamla, Kus- 
m ark, Laxbäcken, Lillkågeträsk, Ljusvattnet, 
Mångbyn, Nolbyn, N orrlångträsk, Skråm träsk, 
Umeå, U ttersjön, Vallen, Vebomark, Vännäs, Ån, 
Änäset.

Skriften innehöll 15 fotografier däribland någ
ra  interiörer från Flarkens mejeri, se sid 24-25.

I skriften fanns också en artikel om ostpropa
ganda , ”M era Ost-diet!” skriven av konsulent P. 
Rundgren. H an argum enterade för a tt  svenskar
na skulle ä ta  m er ost p.g.a. de goda näringsvärd
ena och dess prisbillighet.

”Den svenska alposten utgöres av Äkta Väs
terbottens Fetost. Den bör ej saknas på något 
bord, i något hushåll. Den ä r arbetarens krafti
gaste föda. Den är lättsm ält. Den är rikem ans 
finaste delikatess. Den ä r kronan på den svenska 
m ejerihandteringens osttillverkning.”

Kontrollstämplar

o  T

1935 inregistrerades e tt n y tt varum ärke fö r ostsorten. 
U nder början av an d ra  världskriget m inskade  til l 
verkningen fö r a tt  he lt upphöra under 1941, eftersom  
helfet ost ej längre fick  tillverkas. 1947 upptogs t il l 
verkningen åter. E fte r  det långa uppehållet var m ejeri
företagen m ycket intresserade av a tt få  fra m  en god  
kvalitet, som  sku lle  vara värdig  kronm ärket, Osten  
m åste  bedömas och norm erna anpassas till tidsläget.

N ya  bestäm m elser fö r  kva lite tsbedöm ning  och kron- 
stä m p lin g  fa ststä lldes 1951. Blev osten efter noggran
na p rö vn ingar g o d kä n d  åsattes m edelst e tt e lektrisk t 
brännjärn  det vä lkä n d a  kronm ärket.

1974 upphörde kronm ärkn ingen  m ed  brännjärn av 
m iljöm ässiga  skä l och ersattes m ed  en gu ld o b la t m ed  
kronm ärke t på.
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Wäs t erbo ttens
En dokumentation av Sune Jonsson

Ystning på hantverksvis -1 9 8 8

Sedan  1869 har d et y sta ts  västerb otten sost  
vid  m ejerier  i B urträsk . U nder de sen aste  
d ecen n iern as cen tra liser in gs- och ratio- 
n aliser in gssträvan d en  har B urträsk  m eje
ri b eh å llit s in  ostp rod uktion  trots n ed slit
na lok aler  och  ökande problem  m ed ost
k va liteten .

Inför en  om fattande om byggnad till da- 
tastyrda  p rocesser  1988 dokum enterade  
Sune Jon sson  den  h an tverksm ässiga  till
verk n in gen  (s. 38-48), liksom  även  e tt  år  
sen are  den  d atoriserade (s. 49-57).

Ystmjölken pum pas in i karen från pastören och 
separatorn. M jölksyrakultur och salpeter tillsätts i 
ystm jölken som får mogna i en timme.
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Ostmästaren Yngve Persson häller i ostlöpe. Till ett helt ystkar (5.300 liter) tillsätts 1,5 liter ostlöpe. Ystmjölken 
rörs om några m inuter och koaguleringen börjar, d. v.s. ostämnet fälls ut och vassle bildas. Av detta blir det så 
småningom 26 Wästerbottensostar å 20 kg. Varje dag (måndag-fredag) ystas åtta kar.
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Ostmästare Yngve Persson kontrol
lerar koaglets fasthet. Det är viktigt 
att bryta koaglet i rätt tid  för att få 
lämplig konsistens på ostmassan. 
Väntar man för länge blir vattenhal
ten i osten för hög. Bryter man för 
tidigt får man för mycket slam och 
för låg vattenhalt. Den exakta bryt
ningstiden får man genom att snitta  
i koaglet och lyfta det med en kniv. 
Då kan man tydligt iaktta vassleav- 
skiljningen. Det är alltså fråga om 
”okulärbesiktning” byggd på stor er
farenhet.

För att bryta koaglet används ett 
sorts instrum ent med metallsträng
ar, harpan. Helge Brännström och 
Yngve Persson drar harpan fram  och 
tillbaka i karet både längs med och 
tvärsöver ett visst antal gånger. E f
ter brytningen apteras åter omrörar- 
na, varvid vassleavskiljningen p å 
börjas.



Vasslen ska avtappas. Med en ost- 
grep för Yngve Persson ostmassan  
åt sidan så att vasslen kan rinna ut 
till vassleindunstningen. Vassle- 
pulver säljs till bönderna som svin
foder.

Den slutliga omrörningen för Wäs- 
terbottensosten pågår i cirka fyra  
timmar.
Ystkaren är försedda med en mantel 
genom vilken het ånga strömmar 
och värmer vassle och ostmassa i 
intervaller.
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Ostformar av rostfritt stål kläs med 
linnedukar och placeras på en vagn. 
Över ostformarna läggs en fördel- 
ningsplåt.

Vid upptagningen av ostmassan 
används en s.k. alborntumlare, en 
roterande trum m a som avskiljer 
vasslen då ostmassan pum pas upp 
ur ystkaret med en ostmassapump. 
Ostmassan fördelas över vagnens 
alla formar och packas så jäm n t 
som möjligt, för att storleken på os
tarna ska bli densamma.
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Inne i pressrum met viker Tomas Nilsson (t.v.) och Tomas Rudin  (t.h.) upp linnedukarna över ostmassan. 
Därefter läggs en plan rostfri bricka över formen.
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Stig Holmgren vid ost
pressen som manövreras 
med tryckluft. Inlednings
vis pressar man med två 
kilos tryck.
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Tomas Nilsson (t. v.) och Tomas R udin  (t.h.) arbetar i pressrummet. Då osten pressats i ungefär 20 m inuter ska 
den blötvändas. Den tas då ut ur formarna och dukarna blöts i en hink med saltlösning. På så sätt sköljs de 
äggviteämnen bort som pressats ut ur osten och ytan  blir bättre. Vid vändningen renskärs också kanterna. 
Ostarna sveps åter in i dukarna, placerade i formarna. Lock och bottnar läggs på. E fterhand ökas trycket. Som  
mest pressar man med fyra kilos tryck fram  mot eftermiddagen. Under den kommande natten sänks åter trycket 
till två kilo. A llt pressas åter till nästa dag.
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Följande dag torrvänds osten. Då ersätts den med saltlösning 
indränkta ostduken med en torr linneduk för att ytan ska torka ut 
så att den kan stämplas. Osten vänds och pressas sedan ungefär en 
timme. Därefter tas den ur, stämplas och läggs på hyllor i saltlake
utrymmet.

Då osten legat på  hylla i ett dygn läggs den i saltlake i stora 
bassänger som rymmer en hel ystning.
I  saltlaken ligger osten i fem dygn. Varje dag snurras ostarna. 
Saltlakens uppgift är att härda ostens yta. Ju  längre osten ligger i 
saltlake, desto kraftigare blir dess yta, vilken är nödvändigt för en 
ost som ska lagras länge.
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Osten ska nu delvocid- 
behandlas, en procedur 
som skyddar osten mot mö
gelangrepp. Som antimö- 
gelämne användsprim ari- 
cin, ett pulver som blan
dats ut i vatten och sprayas 
över hela osten. 
Platschefen Sigvard Pet
tersson lyfter in ostarna i 
maskinen.
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1 ostlagret läggs ostar
na på hyllor. Man låter 
osten ligga ett stycke 
utanför kanten, efter- 
orn det är nödvändigt 
att den torkar så 
snabbt som möjligt. 
Lagret rymmer unge
fär tre veckors tillverk
ning. Ostarna vänds 2 -  
3 gånger i veckan. Det
ta görs dels för att för
dela fuktigheten, dels 
för att osten ska bli så 
kantriktig som möjligt. 
Den ska också torka för 
att kunna paraffineras 
vid centrallagret i 
Skellefteå, där den lag
ras i ett år. Det är vik
tigt att hålla konstant 
temperatur och lu ft
fuktighet i lagret.

En Wästerbottensost 
väger omkring 20 kg. 
Då osten är tio m åna
der gam m al bedöms 
smak, konsistens och 
utseende. Vid detta till
fälle avgörs om osten 
ska runm ärkas eller 
inte. Efter märkningen 
lagras den i ytterligare
2 månader. Då sker 
KVB-bedömningen, 
osten kvalitetsbedöms. 
Om någon ost inte hå l
ler måttet, kasseras 
hela ystningen och 
säljs till lägre pris. 
Wästerbottensost säljs 
i så fall som No?'rlands 
starkost.
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Ystning i dataåldern 
-1 9 8 9

Efter ombyggnaden 1988 har dato
rer installerats som numera styr 
osttillverkningen. I  maskinsalen 
skerpastörisering och separering av 
mjölk och vassle. Under en m ånad  
produceras över en miljon liter vass
le. Inget får släppas ut i avloppet 
utan allt samlas upp. Mjölksocker 
och fett tillvaratas och resten körs i 
tankbilar till svingårdar i kom m u
nen.

M jölktankarna rymmer vardera 
10.000 liter. Ystmjölken pum pas 
från dessa till ysteriet och vasslen 
pum pas ut efter ystningsprocessen 
till de bortre tankarna.I en silotank 
som rymmer 50.000 liter lagras 
mjölken från leverantörerna.
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Den överbyggda ystningstanken rymmer 15.000 liter mjölk. Dataanläggningen sköter hela ystningsförloppet. 
Ostmassans pH-värde kontrolleras noga under processen. För att få optimal kontroll på pH-sänkningen värms 
massa och vassle i intervaller. Brytningen sker i en automatprocess. Varje vecka görs fjorton ystningar 
Wästerbottensost. Här kontrollerar ostmästare Yngve Persson pH-värdet.
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Ostmassan pum pas sedan till ostupptagningsmaskinen som fördelar massan på fördelningspläten ner i de 
linneklädda plastform arna som skram lar mindre och är lättare att hantera än de rostfria formarna. M attias 
Pettersson kontrolleraratt massan blirjäm nt fördelad. I  bakgrunden ostpressarna i vilka plastform arna klätts  
med linneduk och förberetts för användning. M an får ut 80-84 ostar från varje ystning.
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Urban Lindgren (t.v.) och Mats 
Gustafsson (t.h.) viker ostdukarna 
över massan i ostformarna.

Plastlocken läggs på ostformarna 
som- placeras i pressarna. Fr.h. 
Mats Gustafsson, Urban Lindgren 
och Lars-Erik Rönnlund.
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Efter 15-20 minuters pressning påbörjar Urban 
Lindgren blötvändningen. Han vänder på  ostformar
na så a tt osten ramlar ur.

Linneduken tas av osten och doppas sedan i svag 
saltlösning innan den åter läggs på.

Ostduken läggs åter över osten och formen trycks ner 
ovanpå.

Locket läggs på ostformen. Osten har nu vänts och 
ska sitta i press till följande dags morgon, då den åter 
vändes. Den gamla linneduken byts mot en torr in 
nan ny pressning tar vid i 1-2 timmar.
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Efter vägning och stäm pling läggs 
ostarna på vilställ i ett dygn innan 
de placeras i saltlakebackar, som 
syns i bakgrunden. I  fyra dygn lig
ger ostarna i saltlaken (ca 22%-ig) 
som ständigt cirkulerar i backar
na.

En del av ysteripersonalen i press
rummet. Fr.v. Urban Lindgren, 
M attias Pettersson, M ats Gustafs
son, Tomas Rudin  och Lars-Erik 
Rönnlund, alla från Burträsk.
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I  laboratoriet provar biträdande ostmästare Tony Bäckström pH-värdet i en ost som är ett 
dygn gammal. I  detta stadium  bör pH-värdet vara 5,4 i en normal ost. Varje ystning testas 
på detta sätt före torrvändning.
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Med hjälp av en eldriven lyftanord
ning, Kågerödslyften, placerar Lars 
Gunnar Andersson backarna i närhe
ten av delvocid-maskinens bana, där 
ostarna får sin antimögelbehandling.

Med vacuumsug, en vacuum-mygga, 
lyfter Lars Gunnar Andersson ostar
na ur backen och placerar dem på  
matarbandet.

Den dubbla vacuumsugen har se
nare ersatts med en enkel som inte är 
beroende av a tt ostarna är exakt lika 
höga. De behandlade ostarna skickas 
sedan via hiss ner till lagret.
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Ostarna är stämplade med U863, 
vilket är mejeriets U-nummer (ur- 
sprungsnummer). +50 betecknar 
fetthalten i torrsubstansen. Vidare 
finns tillverkningsdagens datum  
och ystningsnum ret (186). Detta 
börjar med 1 för årets första yst- 
ning och därefter löpande num m er 
för varje ystningstank.

I  lagret forvai'as ostarna i ställ som 
rymmer 28 ostar. Under tre veckors 
tid vänds de tre gånger i veckan. A ll 
vändning sker med en eldriven BT- 
truck med vändaggregat. Gunnar 
Brännström sköter här vändning
en.

Ostarna transporteras därefter 
till centrallager i Skellefteå eller 
Anäset, där de paraffineras flera 
gånger. E tt år efter tillverkningen 
säljs de till affärerna.
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Om ystning
A tt kunna bevara mjölken genom beredning av 
smör, fil och ost var viktigt i självhushållets tid. 
Dels tryggades m atförråden, dels kunde över
skottet säljas och ge inkomster.

Det äldsta sä tte t a tt  ysta  ost h a r varit a tt  lå ta  
mjölken självsurna. Mjölksyran gör då a tt  mjöl
ken skär sig, äggviteäm nena koagulerar. Ge
nom a tt  värm a den påskyndas processen och 
ostm assa bildas.

En känd surmjölksost ä r gammelosten som 
ursprungligen gjordes av självsurnad rän n 
mjölk, glottermjölk. Denna värmdes och m assan 
östes över till en träform , ostkaret, över vilken 
en gles duk lagts. N är osten ru n n it av kram ades 
det ihop och knöts ordentligt in i duken. Sedan 
lades knytet i vassla och kokades i ungefär en 
timme.

Efter kokningen pressades osten i en form. 
Den fick dock in te bli för h å rt pressad u tan  
m åste vara lucker för a tt  kunna mogna. Osten 
lades på hyllor för a tt  torka och därefter lagra
des de i särskilda trälådor i fuktiga stenkällare 
upp till e tt år. U nder tiden mognade osten och 
fick en möglig yta. Det kräm iga, ammoniaklukt- 
ande innehållet fick ofta han teras med sked.

Gammelosten fram ställdes i senare tid av 
skummjölk och löpe. Kvinnor i Asele socken 
b e rä tta r på 1960-talet om gammelosten som de 
minns den. Den gjordes av separerad sötmjölk 
och löplades med kalvens löpmage. Ostm assan 
pressades i rotkorgar. Osten förvarades sedan 
inlindad i handdukar och halm  i träbyttor med 
lock i stenkällare.

”Ibland var han  så gammal så han rann  
själv.” (Björksele)

”H an var alldeles som en lever, han rann  
nästan .” (Varpsjö)

”Det kunde komma jägm ästare och bolags- 
he rra r och skogsherrar, vi hade huset fullt i folk. 
Inte tordes m an sä tta  fram  gammosten på bor
det, den var å t bönder och grovt folk.” Istället 
bjöd m an gästerna i Algsjö på mesefil: vispad 
grädde med smulad mese och socker som åts på 
smörgås.

En iakttagelse som tidigt m åste ha  gjorts när 
m an slaktade lamm, killingar och kalvar (innan 
de börjat ä ta  hö) var a tt löpmagens innehåll av 
sm ält mjölk koagulerat till ostmassa. Löpmagen 
innehåller chymosin, e tt enzym som får mjölk
protein a tt  fällas ut.

Man tog alltså reda på spädkalvens löpmage 
vid slak t och torkade den uppspänd på en träk ly
ka. N är m an sedan skulle löplägga mjölken 
fanns olika tillvägagångssätt. Antingen så dop
pades magen (tjesen) i mjölken eller så klippte 
m an några b itar av skinnet i mjölken. E tt tredje 
sä tt som näm ns ä r a tt  magen eller delar därav 
lades i vatten  eller vassla från  tidigare ystning 
och a tt  den erhållna vätskan användes till löpe.

Ordet tjese kommer från det germ anska käse 
(av latinets caseus=ost)

Metoden a tt  använda maglöpe infördes san
nolikt till Norden med kristendom en och klos
terhushållen. Men kanske hade bönderna och 
renskötarna redan tidigare upptäckt finessen 
med a tt förvara mjölk i m agsäcken på en kalv?
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O stkar frå n  N orrvik , Lycksele socken. B ottenp la ttan  h ar utskuren  
dekor och borrade hål. På sidorna  fin n s  in itia lerna  D B S  och 
årta let 1809. T illhör Västerbottens m u seu m s sam lingar. Foto 
S tellan  Wengelin.

B u n d en  ostkorg av rot frå n  Vallsjö, Dorotea socken. B rita  
H ellqu ist frå n  R örström  ba n d  korgen då  hon som  elvaåring  
var getare i Vallsjö 1897-98. I  korgen tillverkades getarens  
lilla  m atsäcksost. P riva t ägo.

O stform  tillverka d  i svepteknik. B o ttenp la ttan  h ar skuren  dekor 
m ed spegelvända bokstäver och årta le t 1900. Dekoren är p å  vissa  
stä llen  genom bruten. B otten ä r fä s t m ed  rottågor. T illhör V äster
bottens m u seu m s sam lingar. Foto S te lla n  Wengelin.

Laggad  ostform  frå n  Å ku lla , B ygdeå socken. E n  cirkel m ed  
kors, ringar och tvärstä llda  lin jer ä r  u tsku rn a  i botten som  
h ar borrade hål. Locket h a r  m otsvarande mönster. T illhör  
V ästerbottens m u seu m s sam lingar. Foto S te lla n  Wengelin.
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Överst: Ostform  av trä från  
B rännan , Skellefteå  socken. 

T  v: Ostform av p lå t frå n  B urträsk . 
F orm arna tillhör Skellefteå m useum s  

sam lingar. Teckningar: Sixten W igenstam .

M er att läsa:
”Byam ejerier i skelleftebygden '. Studieförbundet

Vuxenskolan i Skelleftebygdens cirkelprojekt 1985-
1986.
Övrigt cirkelm aterial:
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Renost -  en värdefull
Phebe Fjellström

R enosten  var i det forna sam esam hället 
en  värdefu ll produkt. D en gav vid  försälj
n ing, särsk ilt på fjordm arknader i Nord- 
norge, kon tan ter  till hushållet; den gavs  
som  tion d en  till prästen , m en även  som  
gåva till denne, s.k. ”h ä lsn in gsostar”.

R en osttillverk n in g  var e tt ypperligt  
sätt a tt konservera  renm jölk och  osten  
har varit e tt om tyckt livsm ed el i sam er- 
nas kosthåll, m en den  har också  använts  
som  e tt  m ed icinsk t botem edel.

Att tillverk a  ren ost
Mjölkning av vajorna, renkorna, skedde särskilt un 
der ju li och augusti, men även sporadiskt före mid
sommar. M an mjölkade inte varje dag, som bönder
na gjorde med sin boskap, inte heller dracks renmjöl
ken som komjölk. D etta berodde på a tt  renmjölken 
ä r mycket fet.

Mjölken hos kor innehåller 3,7% fett, 3,6% äggvi
ta, och 4,6% mjölksocker m edan renmjölken har 
17,1% fett, 10,9% äggvita och 3,8% mjölksocker. Den

M jölken frå n  renkon sa m la s upp i en nappie. Foto: E rik  Bergström., 
Västerbottens m useum s bildarkiv.
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S a m isk  ostkorg från  Dorotea. T räpla ttan  i botten h ar skurna  ornam ent och borrade hå l för vasslan. P riva t ägo.

höga procenten äggvita (protein) i renmjölk medför 
rikligt med kasein, som i sin tu r  bidrar med snabb 
koagulerande verkan, betydelsefullt i osttillverk- 
ningsproceduren.

Vid varje mjölkningstillfälle erhölls bara en dryg 
kaffekopp renmjölk. All mjölken samlades i en ren- 
våm, som sänktes ned i en kallkälla -  d.v.s. detta  i 
lappm arkerna uppbubblande grundvatten som sta 
digt håller ca -8°C.

Då m an erhållit ca fem liter mjölk hälldes den i en 
stor kittel, som användes endast för osttillverkning. 
Mjölken koagulerade redan vid uppvärm ningen på 
grund av kaseinet. Med tillsats av löpe (i detta  fall 
b itar av torkad löpmage av ren) koagulerade m assan 
snabbt. Den togs upp och pressades ned i en låg rund 
ostkorg (ca 20-25 cm i diameter), gjord av björkens 
rötter, som inte ger smak av kåda, vilket en rotkorg 
bunden av gran- eller tallrö tter gör.

Med knuten näve pressades genom korgens ”hål” 
all ostvassla u r ostklumpen. Om vassla blev kvar 
kunde osten mögla. En duktig kvinnna kunde göra 
bra ostar som inte möglade och inte sprack. M ännen 
skröt gärna om en sådan duktig hustru.

R en osten  -  kvin nop rod uk tion  som  
gav kontanter
Det bör särskilt påpekas a tt osttillverkning var helt 
och hållet kvinnans speciella arbetsinsats i rensköt
selekonomin. Vid sommarflyttning till Norge hade 
kvinnorna renostar med i klövjebagaget och sålde 
dem på m arknader i ijordbottnarna. De kunde istä l
let köpa varor till hushållet, t.ex. kläde till koltarna 
eller ullgarn till de flätade skobanden eller vetemjöl.

Renostar var en begärlig artikel på norska sidan. 
M an skulle kunna säga a tt renosten var en symbol
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för den sam iska kvinnans jäm ställdhet med m annen 
i det forna sam esam hället. Det var hennes uppgift 
a tt  sköta barnen och hushållet, a tt  risa kåtans golv, 
a tt  samla ved, skohö, bär och örter, sy koltarna och 
tennbrodera, a tt  hjälpa till a tt vakta renhjorden 
sam t a tt  göra renost; det sista en arbetsuppgift som 
direkt gav kontanter.

R enm jölk som  juobm o och  m ed icin
Renmjölken kunde också konserveras på andra sätt. 
Genom a tt  blanda i hackade örter i mjölken, t.ex. 
Angelica archangelika  (kvanne) och värm a lä tt 
bringades mjölken a tt  koagulera. Den blev som en 
grönprickig keso, kallad juobmo  eller gompa -  en C- 
vitam inrik rä tt, vilken bevarades i renvåm m en un 
der vintern och åts på våren.

Då gav den kraft och hälsa. Även olika rumex- 
arter (ängssyra och saltgräs) blandades i mjölken och 
anrättades på samm a sätt.

Renostens medicinska användning gällde fram 
för allt m unsår. Osten värmdes och fettet smordes på 
såret.

Em ellertid -  renskötselformen är idag annorlun
da, ja  helt förändrad inom Såpmi. Vajorna mjölkas 
inte längre, bara  i undantagsfall för a tt  få kaffegräd
de eller för a tt  göra renost vid något festligt tillfälle. 
Renosten är num era en sällsynthet. Anledningen är 
h istoriska skeenden på Nordkalotten.

G ränsstängningar på N ordkalotten
År 1852 stängs gränsen för rendriften mellan Fin
land och Norge, särskilt h å rt drabbas då norska 
Finnm arkssam er, bl.a. Kautokeinosamerna, efter
som betet förminskas för hjordarna. Kautokeinosa
m erna fly ttar nu söderut -  in i norra Sverige och 
Torne lappm ark. Poängen var den a tt gränsen mel
lan Sverige och Finland ännu var öppen -  alltså 
kunde renskötarna ta  sig via Torne lappm ark till 
sina gamla beten i F inland i Enontekis socken.

En flodvåg av norska sam er ström m ar in i 
Sverige, trycket blir h å rt på svenska betesm arkerna 
och än mer ökar det då gränsen också mot Finland 
stängs 1888.

Redan 1866 kan en renbeteskommission notera 
a tt  renmjölkningen av tar m ärkbart i norr och a tt en 
ny sorts renskötsel träder fram i nordligaste Sverige. 
Bandet mellan renskötare och hjord ä r inte lika fast 
som förut. Renhjordarna lever m er i ”vildan”.

Den nordsam iska rendriften breder u t sig kring 
1900-talets början. År 1919 skapar den norsk-svens- 
ka renbeteskommissionen helt nya villkor för ren 
skötseln på Nordkalotten. Den m ånghundraåriga 
traditionen a tt  vandra fritt över fjällryggen från 
Sverige till Norge inskränktes. Svenska sam ers be
tesrättigheter i Norge förminskades radikalt. Torne 
lappm arkssam er pressas i sin tu r  söderut -  en våg 
når ända fram till Arjeplog-området på 1920-talet- 
och med följer den nordsam iska formen av rendrift, 
som alltså innebär a tt  renhjordarna från flera hus
håll ”går i vildan” och mot hösten-vintern samlas de 
i en jä tte lik  inhägnad, där ägarna med lasso fångar 
in sina djur, som föses in i speciella m indre fållor.

Renskiljningen -  e tt skådespel vi ibland ser på 
TV-skärmen -  visar ju st detta. Denna renskötsel
form h ar inte plats för forna tiders renmjölkning, då 
m an vaktade hjorden dag och n a tt -  något som var 
särskilt typiskt för sydsamisk renskötsel, t.ex. i Väs
terbottens samebyar, och som till resu lta t gav hus
hållet bl. a. den begärliga renosten.

Renosten symboliserar således, sett i e tt större 
sam m anhang, e tt väsentligt skede i sam isk historia. 
Renosttillverkningen var en del av deras forna livs
m önster och spelade en roll ekonomiskt, socialt och 
medicinskt. A tt forska kring enkla sm å ting som 
renost ä r  inte oväsentligt. Tingen kan ge oss fördju
pad kunskap -  tingen är m ening och kultur.

M er att läsa:
Phebe Fjellström, Sam ernas sam hälle i tradition och nu

tid. Norstedts. 1985. Andra uppl. 1986.
Israel Ruong: Om renmjölkningen på sydlapskt område.

Svenska landsm ål 1953-54.
M at i Västerbotten. Umeå 1985.
V ästerbotten 4/83 (om rotkorgar).
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Getost från Högås
Sune Jonsson

Sedan  1978 har K aren B orup-Jörgensen  och  Ulrik  
D ige b ott i byn  H ögås i V indelns kom m un. De kom  
från D anm ark i sam band m ed a tt U lrik  fick  en  
tjänst som  läkare på region ssju k h u set i Um eå.

K aren är u tb ildad  arbetsterap eu t, m en  började i  
stä lle t m ed  m ejeri verksam het. D et var in get obe
kant, eftersom  m ejerskeyrket finn s i släk ten .

G etagården i H ögås ger jobb året om  för både  
K aren och  Ulrik. O starna säljs främ st i södra Väs
terb otten  och  även  i Jäm tland.

Ulrik Dige och Karen 
Borup-Jörgensen

Foderbordet de lar upp la d u 
gården  i två delar. L ä ngst 
bak fin n s  ” up p sa m lin g en ”, 
ett u trym m e som v id  m jölk- 
ningsdags stängs av m ed  
g rin d a r  och d ä r  getterna  
stå r  och vän tar på a tt bli 
mjölkade. E fter m jölkning- 
en å tervänder getterna till 
foderbord och kraftfoder- 
giva  och låses a u to m a tisk t  
fast. N ä r  alla getter m jö l
ka ts gä ller lösdrift.
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F rån uppsam lingen leder en 
ram p in till m jö lkningssta l- 
let. D är stä ller sig  getterna i 
en sträng  hierarkisk  kö för 
a tt m jölkas. E tt  tio ta l getter 
ä r m ycket m edvetna om i v il
ken ordning de ska ll m jö l
kas. I  varje om gång tas fyra  
getter in i m jölkningssta llet. 
V artefter de m jö lka ts hoppar 
de genom  den vänstra  g lu g 
gen ner i ladugården och sö
ker Upp en p la ts  v id  foder
bordet.

G etterna m jö lkas en i taget 
och spannen  hänger i en våg, 
så a tt m a n  lä tt kan kontrol
lera h u r  m ycket varje get 
m jölkar. A vkastn ingen  note
ras kontinuerlig t, så a tt fo- 
dergivorna kan  varieras ef
ter varje d ju rs behov. A v 
kastn ingen  per get och år lig 
ger fö r närvarande i sn itt  på  
800 liter, vilket anses vara en 
fö ru tsä ttn in g  fö r hygglig  
lönsam het. I  början av lakta- 
tionsperioden m jö lkar g e t
terna 80 liter p er dag. F ra m 
å t hösten m in ska r  m jö lk 
m ängden  m arkant.
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T  v: I  kyltanken  sparas cirka '200 liter m jölk  
innan  ys tn in g  sker. Från kyltanken  p u m p a s  
mjölken d irekt upp iy s tk a re t i mejeriet de tre 
dagar i veckan då ost ystas.

N ed a n  t v: Då ge tterna  m jölkats, trakteras de 
m ed m elass som  b landats m ed vatten.

N edan t h: Ystgrytan  är ho lländsk och av en 
typ som tillverkas speciellt för gårdsm ejerier. 
Den rym m er 300 liter, är term ostatreglerad  
och försedd m ed a u to m a tisk t rörverk för h a r
p or och omrörare. Då m jölken värm ts till 30 
grader, tillsä tts  vitm ögel och syraku ltur , l ik 
som mejeriostlöpe. Sedan rörs m jölken i två 
m inuter, varefter den få r  sta n n a  och koagule
ra. E fter 30 m in u ter  h ar koaglet få tt  rä tt fa s t
het.

■V, '
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T  v: In n a n  koaglet bryts, kontrolleras fastheten m ed  ett kn ivsn itt. 
Koaglet h a r  h är börjat brytas av harporna som vandrar ru n t i 
karet. Den vänstra harpan g å r  endast längs karets kan t, m edan  
den högra under invecklade cirkelm önster bearbetar koaglets hela  
yta.

N edan t v: Då verktyget va ndra t ru n t några m inuter,och koaglet 
ä r orden tlig t sönderdelat i sm å ostb itar som  s im m a r ru n t i vasslen, 
tas harporna av. Istä lle t g å r  en spade ru n t i gry tan  några gånger, 
skrapar dess väggar och botten så a tt all ostm assa kom m er med.

N edan: Den rörn ingav  o stm assan  som  nu ta r v id  görs i tre etapper. 
Under 20  m in u ter rörs den 30-gradiga ostm assan m ed en stor trä 
slev. De a lltför stora o stb itar som  kom m er upp sönderdelas m ed en 
kniv. S edan  värm s ostm assan till 38 grader och om rörningen fo rt
sä tter i 20  m inuter. H arporna körs därefter baklänges i den  vä rm 
da m assan. D enna sista  rörning varar i 30-50  m inuter, beroende 
p å  h u r  torra ostkornen ska  vara fö r den ost som ska  tillverkas.
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T  v: H ögås G etagård erbjuder ett rä tt stort sortim ent av getost: vitost, mese, feta- 
ost, camem bert, brie och kaffeost (färskost). S a m tid ig t m ed de stora ystn ingarna  
y sta r  Karen kaffeost några gånger i veckan i en tjugoliters gryta. Det görs små  
satser ,  eftersom det är v ik tig t a tt den a lltid  är färsk.

N edan  t v: Vasslen avtappas i om gångar ur ystka re t och hälls över i mesegrytan. 
H ä r öses ostm assa n upp m ed d u rksla g  och packas noggrant i rostfria  fo rm ar för  
a tt bli vitost.

N edan: S tengodsform ar används då  cam em bert och brieostarystas. C am em bert 
m ognar p å  6 -8  veckor, m edan brie behöver fe r a  m ånader innan  den n å tt fu ll  
m ognad.
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O van t v: De stengodsform ar som  anvä n d s i H ögås har tillverka ts av U lrik Diges dotter, 
som är keram iker på  N ord jylland , F orm arna h ar h a lv t sfäriska  bo ttnar och ostarna vänds  
fö r a tt  få  en ru n d a d  form . U nder ystn ingsdagen  vänds de e tt a n ta l gånger, m en också 
under följande dag. S edan  läggs de i ka llt vatten och i saltlake, d ä r  de få r  ligga i en och en 
halv tim m e.

Ovan t h: K affeosten görs i rotkorgar. E n  kund , R agnar Ö hm an från A d a k  lärde K aren  
göra så efter g a m m a l sed och h ar under årens lopp försett henne m ed  rotkorgar. Ostarna  
få r  stå och rinna  av och paketeras sedan i sm örpapper för a tt de ska torka p å  y tan . M ånga  
brukar på  trad itione llt sä tt torka eller röka kaffeostarna så a tt de blir hårda. U rsprungli
gen var det väl också för a tt få  osten ä tbar igen som  den lades i he tt kaffe. IH ö g å s föredrar  
m an a tt ä ta  den fä rsk  tillsa m m a n s m ed hjortronsylt.

T  h: Lagerrum m et. Getost hå lls  i lager under hela året. U nder som m aren h ar osten högsä
song, därem ot sjunker försäljn ingen m a rka n t under vintern. De sm å dessertostarna tar  
slu t m en vitost, mese och fetaost lagerhålls hela året.
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För närvarande fin n s  på  H ögas G etagård 26 m jö lkande getter. Varje dag  året om m otioneras de vid  
en efterm iddagsprom enad. V in tra r m ed d jup  snö är dock problem atiska . Därem ot g å r  getterna  g ä r
na p å  skarsnö.
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Nära n
U nder denna rubrik  är korta  n o tiser  från län ets hem bygdsfören ingar  
och m useer välkom na. Program , projekt och  in itia tiv  är spännande  
och  v ik tig t för andra att ta  del av. Skicka n o tiser  e ller  id éer  för nästa  
häfte  till redaktören  sen ast den 10 oktober 1994.

Tvä nya Kulturum
Västerbotten h a r i sommar fått två nya kulturum , 
d.v.s. inform ationsutställningar om platsers na tu r 
och kultur. K ulturum  Fatmom akke invigdes på mid
sommardagen av biskopen och K ulturum  Olofsfors 
en vecka senare av riksantikvarien.

U tställningen har producerats av Västerbottens 
museum. I produktionsgruppen ha r M aria Wikman, 
Eva Hellerqvist och L ennart Jarem an  ingått. En 
broschyr finns a tt köpa. U tställningen hålls öppen 
dagligen under sommarsäsongen.

K ulturum  Fatm om akke
I en av de gamla kyrkstugorna finns nu utställn ing
en, ”A tt mötas i Fatm om akke”.

Med föremål, foton och texter skildras i temaform 
m änniskors möten i kyrkstaden.

På en sam isk sam lingsplats byggdes de första 
kyrkkåtorna redan på 1700-talet. Under 1800-talet 
kom nybyggarna för a tt  bosätta sig i trak terna. Kyr
kan blev för trång  och en ny kyrkobyggnad restes. 
Fatm om akke blev en naturlig  m ötesplats för sam er 
och nybyggare under de två kyrkhelger som inföll i 
sam band med sam ernas flyttningar. Bröllop, dop och 
jordfästningar ägde då rum. I slu tet av 1800-talet 
kom även handeln till Fatm om akke och så sm åning
om turism en. Möten uppstod mellan handelsm än 
och kunder, ortsbefolkning och turister, överhet och 
vanligt folk, föreningsdeltagare, kvinnor och män.

K yrkstaden består idag av närm are 80 kåtor och 
20 kyrkstugor. Dagens kyrka byggdes 1881-84 och 
h a r renoverats senast under 1970-talet.

K yrkstadens roll som m ötesplats genom  tiderna beskrivs i u t
ställningen. Foto Lars F lodström .
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K ulturum  O lofsfors
I den gamla brukshandeln visas utställningen om 
Olofsfors bruk, grundat 1762 av den engelske indu
strim ännen John Jennings, som själv som m öter vid 
entrén, sittande på en osynlig häst. På utställnings- 
skärm ar i m aterial som hör ihop med jä rn  och trä  
berättas bl. a. om lokaliseringen till Leduåns små 
forsar, järnm alm transporter från Roslagens gruvor 
till det å tråvärda träkolet som kolartorpare i Nord- 
malings socken tillhandahöll.

En film inspelad 1918 i Korså bruk och Ag, ”Från  
malm till stångjärn”, visar den process som använ
des i Olofsfors masugn från 1870. Produkterna, jä rn 
stäm plarna och vattenkraften  förklaras sam t u t
vecklingen mot den m oderna industri som idag till
verkar slitstål till väghyvlar. M ånga äldre fotografi
er berä tta r om liv och arbete vid bruket.

I K ulturum  Olofsfors finns även en liten musei- 
butik med produkter av trä  och järn . Böcker och 
broschyrer säljs. Guidade tu rer ru n t bruket erbjuds, 
då ibland smide demonstreras.

U tställningen h a r producerats av Kulturinfor
m ation Hugin & M unin och hålls öppen dagligen 
under sommarsäsongen.

I  Olofsfors fa n n s  vattenkraft, skogar a tt  kola och v illig  a rbets
kraft, Jä rn m a lm en  koin från  Roslagen. Foto Torsten N ilsson.

o

Bildutställning i Anäset
I ju li h a r bildutställningen Härliga gamla N ysätra 
visats i tingshuset i Anäset. E tt å ttita l insam lade 
och förstorade bilder berä tta r bygdens historia till
sam m ans med en innehållsrik textkatalog. In itiativ
tagare ä r Stig-Axel Eriksson, Örnsköldsvik, bördig 
från Anäset. I sam band med släktforskning har han 
inspirerat en grupp personer i N ysätra hembygds
förening a tt söka bilder och identifiera dessa. Detta 
h a r skett i studiecirkelform under vintern.

Bilderna visar kyrkan och kyrkstugorna, m ark
naden, hantverkare, byskolor, gästgiverier, pano
ram abilder, sågverk, Stenfors, fritidssysslor och för
eningsliv, barn, jordbruk, bymejerier, fortskaff-

ningsmedel, handel och banker, säljakt och Gum- 
boda hed. Den äldsta bilden är från 1860-talet och 
den yngsta från 1940. Fotograferna är i m ånga fall 
okända, men åtskilliga bilder är tagna av folkskollä
rare Olof Carlsson, fotograf C J  Tirén och Almar 
Löfgren, sam tliga verksam m a i Anäset.

Ca 1200 besökare har ivrigt studerat bilderna på 
skärm ar och väggar i det vackra tinghuset och bi
dragit med ytterligare uppgifter. Gösta Öhlund har 
påpassligt spelat in m ånga historier och berättelser 
av publiken. H an h a r även tagit nya färgbilder från 
samm a plats som en del äldre foton eller på besökare 
som varit avbildade när de var unga, som i fallet
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skom akarlärlingen Almar Löfroth, och fäst intill de 
äldre fotografierna, e tt b ra grepp som ger yngre 
generationer möjligheter a tt  känna igen sig lä tta re  
och förstå vidden av bygdens förändring.

Gösta Ohlund ha r också visat sina akvareller i 
lokalerna. Motiven han valt a tt  fånga med penseln 
ä r även de kulturm iljöer på väg a tt  försvinna, näm 
ligen ladorna i landskapet.

U nder u tställningstiden h a r olika program a r
rangerats för a tt  locka publik, kvällar med diktupp
läsning, fotografering i ateljé och musik.

Det lovvärda utställningsprojektet i Anäset visar 
a tt  det fortfarande finns m ånga bilder kvar i byrålå

dor och fotoalbum. De är viktiga a tt  bevara, inte bara 
inom familjen, u tan  kan ge mycket information till 
oss alla om olika företeelser i vårt gemensamma 
kulturarv. I bilder kan vi läsa detaljer som t.ex. a tt 
det tydligen var mode vid sekelskiftet i borgeliga 
miljöer, som på Stenfors gård, a tt  lå ta  gardinerna 
släpa och ligga i vackra våder en bit u t på golvet. 
Samma gardinmode kan m an för övrigt se i Karen 
Blixen-museet i Rungsted Kyst utanför Köpenhamn. 
U ndrar var patronfrun Rydin på Stenfors hade sett 
modet ifråga?

M arknadsbilden från Nybyn vid sekelskiftet 
b rä tta r  om klädmode och varuutbud.

V in term a rkn a d  v id  kyrkp la tsen  i N ybyn  k rin g  sekelskiftet. Fotoägare N ysä tra  hem bygdsförening.

Länsm useets bildarkiv lånar gärna in bilder för reprofotografering från Västerbottens län. Alla 
tidsepoker ä r  in tressanta, även nutiden. Foton i album behöver inte lossas u tan  reprofotograferas 
direkt. Fotoägaren får förutom orginalet åter, en 10 x 15-kopia gratis som tack. M useet behåller 
repronegativet för arkivering, eget bruk och fram tida beställningar.

Vänd er till bildarkivet, Västerbottens museum, Umeå.
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Järnvägen och Jörn hundra år
I augusti 1894 fick Oscar II anledning a tt  åka norru t 
för a tt  inviga ännu en järnvägssträcka, den mellan 
Vännäs och Boden. Det var en kunglig syssla som 
han älskade a tt utföra, och han fick vara med om 
åtskilliga.

Invigningen ägde rum  den 2 augusti 1894. Redan 
klockan sju på morgonen avgick tåget från Vännäs. 
Enligt noggrant uppgjord tidtabell skulle det vara 
framme i Jö rn  12.23, efter m er än fem tim m ars

gångtid. H astigheten var inte imponerande. Säkert 
hölls tiderna exakt; m an hade ju  kungligheter som 
passagerare, inte bara  kungen u tan  även kronprins 
Gustaf.

I Jö rn  skulle sällskapet ä ta  frukost, som var 
beställd till klockan 12.23 (ordet lunch var ännu inte 
införlivat med det svenska språket).

M åltiden bestod av rä tte r  från det karga Norr
land och viner från  soliga södern. M atsedeln finns

K ungligheterna, k lädda  i am ira lsun iform er, stiger av tåget och vandrar m ellan stänger m ed  unionsflaggor. g irlanger av g ranris och 
naturlig tv is en m ängd  vördnadsfu lla  underså tar över till Järnvägshotellets entré. M ycket folk hade sam lats. D am er i långa kjo lar och vida  
h a tta r och herrar i kostym er av vadm al eller m örkt tyg och m ed eleganta kna llha ttar . Fotot är säreget pä det sättet, a tt m an på  m inu ten  
kan säga när det var taget. Fotoägare Göran M arklund .
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bevarad på järnvägsm useet i Gävle. Det var mycket 
a tt  ä ta  på de trettio  m inuter som disponerades, 
innan tåget klockan 12.53 gick vidare norrut.

Kvart i sex på eftermiddagen skulle tåget vara i 
Boden och klockan sex skulle den högtidliga invig
ningen hållas. Nu var faktiskt tåget tre  m inuter 
försenat, men det störde säkert inte glädjen. Enligt 
en tidning ”simmade hela bygden i e tt h a f af flaggor”, 
n ä r tåget gled in på stationen. En m ilitär m usikkår 
spelade Finska ry tteriets marsch, m edan konungen 
vänligt leende och hälsande och åtföljd av kronprin
sen och sin svit besteg den kungliga tribunen och 
med klangfull stäm m a uttalade bland annat följande 
fosterländska meningar:

”Oskar den I:es odödliga ära  och förtjenst hafva 
fa tta t kungatanken om Sveriges statsjernvägar. 
Eriksson var den man, som med sitt snille stod 
honom bi och gaf tanken  form. Båda vunno stöd af 
svenska folkets stigande insigt. Visserligen blef 
hvarken min ädle fader eller hans snillrike medhjel- 
pare den lyckan förunnad a tta n n a t än från aningens 
siarehöjd få skåda det efterlängtade målet. Deras 
tanke var dock i alla fall -  jag  vet det väl -  a tt  äfven 
Norrland i sinom tid skulle varda delaktigt a f  den
välsignelse som jernvägarne m edföra.----

Svenska män, låtom  oss framför allt lyfta eniga 
tankar, och varm a hjertans känslor till den Högste 
med tack och pris för a tt  vi få tt upplefva denna 
m äktiga dag! Hvile H ans skydd och välsignelse öfver 
denna nu färdiga norrländska stam bana, h vilken jag  
i denna för mig så dyrbara och efterlängtade stund 
förklarar vara förenad med det öfriga stam banenä- 
tet, öppnad för allm än sam färd sam t invigd till sin 
fram tida vigtiga bestämmelse! Ske alltså!”

Hela stam banan genom övre N orrland var där
med invigd och den sista sträckan Jörn-Boden öpp
nad för trafik. Kungligheterna fortsatte sedan till 
Gällivare efter den redan tidigare byggda L uleå- 
Ofotenbanan, där kungen efter a tt  ha blivit hyllad av 
ortens pamp överstelöjtnant Bergman ”formskönt” 
svarade med a tt  på stående fot u tnäm na Bergman 
till överste.

Till Jörn  hade rallarna  byggt färdigt redan under 
1893, och sträckan H ällnäs-Jörn  öppnades då för 
trafik. Då var också det fina stationshuset och övriga 
byggnader för järnvägen färdiga, och i närheten  av 
dem började också annan  bebyggelse ta  form. Statio
nen placerades sex kilom eter från den gamla kyrk
byn, och e tt helt ny tt samhälle växte fram.

Under året 1993 firades därför i Jörn, a tt  både 
järnvägen och Jörns stationssam hälle fyllde hundra 
år. Det blev e tt m innesrikt å r  med en lång rad 
evenemang spridda över hela året. Jörnsborna bjöds 
på både m usik och teater. En rad  lokalhistoriska 
kvällar hölls i biblioteket.

F irandet nådde sin höjdpunkt 30/7-1/8 då utflyt
tade jörnsbor kom hem i stora skaror. Det sedan flera 
å r nedlagda järnvägshotellet öppnade och inreddes 
med Skellefteå museum s hjälp i sekelskiftesstil, och 
den lunch som Oscar II och hans sällskap å t 1894 
serverades på nytt, e tt populärt inslag i program met 
där m änniskor stod i kö i tim m ar för a tt  få vara med. 
Det med åren allt tomm are stationshuset fylldes 
också med aktiviteter, utställn ingar, konsthantver
kare och e tt tillfälligt postkontor, där vykort stäm p
lades med jubileum sstäm pel. E tt ångtåg från  Malm
banans Vänner i Luleå gav minnesupplevelser från 
tider som flytt, och en tävling med gamla tram pdres- 
siner passades in m ellan de tåg  som med jäm na 
m ellanrum  passerade.

En historisk kavalkad spelades upp framför jä rn 
vägsstationen. Där ingick en lång rad personer som 
på olika sä tt haft med stationen a tt  göra, från  skäg
giga rallare till eleganta officerare på de tysktåg som 
passerade under andra världskriget. E tt spännande 
veteranbilsrally ingick också i programmet. Och na
turligtvis en lång rad  artister, de flesta med anknyt
ning till Jörn.

En lokalrevy sattes ihop, en jubileum sm arsch 
komponerades och en hundraårsbok skrevs för a tt 
nu näm na ytterligare insatser för a tt  fira Jö rn  och 
järnvägen.

Göran M arklund.
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Kunskapskällan -  Skellefteå museums faktarum

Kunskapskällan invigdes i april förra året. M useet 
h a r därm ed fått en trivsam  och funktionell forskar- 
sal för fördjupning och källforskning; e tt viktigt 
komplement till m useets övriga verksam heter. H är 
kan vi erbjuda en faktabas för kulturhistorisk  ”forsk
ning” på alla nivåer, från  skolelever till mer avance
rade hembygdsforskare.

I dagsläget innehåller Kunskapskällan: 
B ildark iv  — ca 40.000 kopior (av våra to ta lt cirka 
500.000 negativ).
P erson h istorisk t arkiv  — ett eldorado för våra 
flitiga släktforskare med bland annat mikrofilmade 
kyrkböcker, to ta lt cirka 13.000 mikrofiche. Man kan 
också släktforska via term inal och e tt dataprogram  
på CD-skiva, ”Skelleftebor under 200 å r”. H är finns 
kopior, register och avskrifter från olika arkiv, släk t
utredningar m.m.
K lipparkivet — ett fascinerande möte med hem 
bygden genom klipp u r länets tidningar från 1920- 
ta le t och fram åt.
R eferensb ib lio tek  — valda delar av vårt bibliotek 
h a r flyttats ut, t.ex. byaböcker, bebyggelseinvente
ringar, handböcker, tidskriften Västerbotten. Ge
nom modem kan vi ringa upp Länsbiblioteket och 
Universitetsbiblioteket i Umeå.
D okum entationer — resultaten  av m useets doku
m entationsverksam het i form av rapporter, invente
ringar och sam m anställningar, t. ex. från m useets 
m ångåriga sam verkan med studieförbunden. 
Kartor — nu finns endast lantm äteriets kartor på 
rullfilm och fornläm ningskartor med tillhörande 
fornläm ningsregister på plats. Under året blir skif
teskartor, ekonomiska kartor m.m. tillgängliga. 
Från andra arkiv — mikrofilm från Riksarkivet, 
Krigsarkivet och landsarkiven med t.ex. jordeböcker 
och roterings- och utskrivningslängder för länet. 
V ideofilm  — i videohörnan som rymm er ca fem 
personer visas e tt tjugotal filmer, bl.a. gamla jou r
nalfilm er från  Skelleftebygden.
R egister och  förteckn ingar — över m useets sam 
lingar och från t.ex. Folkrörelsearkivet och Kom
m unarkivet.

D atabaser — m useets föremålssamling, delar av 
bildarkivet och andra delar av m useets arkiv. Via 
modem nås flera externa databaser, bl.a. Nordiska 
m useet och H istorisk museet/ATA. I olika datapro
gram  kan besökaren slå i Stora Focus uppslagsverk, 
söka i Arkivregister Stockholms län eller segla Vasa. 
T illgång till m u seets h e la  m inne — annan infor
m ation kan häm tas fram på begäran. Vid behov kan 
arkivm aterial från andra institu tioner lånas in.

Ö ppettider
M åndag—torsdag 12—19, fredag och söndag 12— 
16. Lördag stängt. Grupper tas emot före kl 12.

Pia Sagesen

F orskarsalen ä r centralt p lacerad i m useets u tstä lln ingsbyggnad, 
bem annad  m ed m useipersonal och m ed generösa öppettider. M ed  
K unska p skä lla n  h a r  resulta te t av över 100 års sam lande  bliv it 
betydlig t m er tillgänglig t och sa m tid ig t erbjuds en u tökad  och 
personlig  service! Foto K rister H ägglund.
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Utställningar
28.8 - 2.10 Com bi-naciön, Im agen Sueca

En utställn ing med konstnärerna Lars 
Ahlström, E rnst Billgren, Max Book, 
Casmo Info (Alfredo Castro och Hans- 
Anders Molin), Maya Eizin, Peter Jo 
hansson, Tuija Lindström, Stig Sjölund 
och Måns Wrange.
U tställningen med detta urval av svensk, 
ung sam tidskonst prem iärvisades vin
tern  1993-94 i Mexico City.

8.10-27.11 Sune Jon sson  -  retrospektiv
Bilder från 40 års verksam het som do
kum entärfotograf av framfor allt m än
niskor, liv och landskap i Västerbotten. 
För detta  arbete belönades Sune Jons
son med 1993 års stora Hasselbladspris.

30.10- B rottet och straffet
Om krim inalvårdens utveckling från 
cirka 1860 till idag. U tställning och pro
gram verksam het. Samarr. med Krim i
nalvården i Umeå.

I nästa nummer
Den västerbottniska naturen  presenteras av Per- 
Erik Persson, verksam  vid länsstyrelsens miljövårds
enhet, i nästa  num m er som beräknas utkomm a i 
m itten av november.

H äftet kommer a tt  fungera som en naturguide i 
länet och blir med sin information och sina m ånga 
färgbilder en given julklapp!

U tflykt v id  B ieliteforsen v id  K ults jöns södra utlopp 1895.
F r v: A d a  Danielsson, B erta  Zetterberg, E rika  Ingberg och Lars  
D ahlstedt. Foto i V ästerbottens m useum .
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