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Kära Läsare       

Det är oktober och fortfarande växer gräset så att gräsklipparen måste 

fram. Men snön kommer, var så säker. Och kanske blir det mera tid till 

inomhusjobb (typ skriva i Byabladet) när det är kallt och mörkt ute. Vi 

har i alla fall tänkt hinna med ett nummer till innan årsskiftet. 

Som alltid i livet finns både positiva och mindre bra saker att 

rapportera. Glädjen över en ny liten bybo är naturligtvis jättestor. 

Husbyggena håller på att ta form. Svedjan Ost har fått ännu ett pris för 

sina goda ostar,  Det negativa är av mera vardaglig art och handlar om 

en kyldisk på affären som lagt av, vilket förstås innebär en stor kostnad 

för oss. Men vi ska nog klara det också.  

 

Jag var med på Landsbygdsdagen som hölls i Burträsk den femte 

oktober.  Den gav oss alla känslan av att man från kommunernas sida 

verkligen vill satsa på en levande landsbygd, men också att man har 

insett vad landsbygden betyder för tätorterna. ”Vi kommer att vara 

lyhörda för de önskemål som kommer fram och samarbeta för bygdens 

bästa” var budskapet i den avslutande paneldebatten. Självklart är det så 

att bästa resultaten kommer när vi jobbar tillsammans. Dessutom lovade 

Lorents att det inte ska släckas ner några fler gatlysen där det bor folk.  

 

Annonssida 

 ”Julutställning” i Bönhuset.  

I lådorna med julsaker finns det många vackra, roliga eller originella 

saker. Nu tar vi chansen och visar upp lite ur våra gömmor. Det kan 

vara gamla eller nyare saker, annorlunda eller alldeles vanliga saker 

eller bara något du själv gillar. Bonader, tomtar, julgranssaker – allt 

är av intresse. Lämna in det du vill visa (med namnetikett på) i 

bönhuset lördagen den 23 november mellan kl.10.00 och 12.00 eller 

kontakta Gun L. tel. 96008 eller Lisbet E  tel. 96019  Utställningen 

kommer att visas första och andra adventshelgen .     

Grötfest i Storkågeträsk 

 

Lördagen den 30 november 

kl. 9.30 – 12.00 

 

Lokal: Bönhuset 

Vi serverar gröt och skinka 

Kaffe och pepparkaka 

 

40 kr för vuxna, 20 för barn 

 

Lotteri och försäljning 

Har du något du vill sälja – 

kontakta Kerstin Kågström 

tel. 96113 

 

Alla är hjärtligt välkomna! 

 

Hembygdsföreningen 

 

EFS 
 

Julbord i bönhuset  

lördag den 7/12  

kl. 16.00 

 

Se information på anslagstavlan 

 

Gudstjänst söndag den 8/12 
kl.11.00 

med ÖKSM och Nils Hedlund. 

 

Juldagen den 25/12 kl.11.00 

 Gudstjänst med 

Mats Holmqvist 

 och sång  

av Kågströms 

 

               Välkomna! 

 



Kerstins samlingar 

När jag frågar Kerstin Kågström varifrån hennes intresse för byn och dess 

historia kommer, svarar hon att det nog är medfött. Hon minns att när hon 

var liten visade hennes farmor henne ett krutmått. Farmor berättade hur det 

användes och frågade Kerstin om hon ville ha det och det ville hon. Hon 

var väl ungefär fyra år då, men från den dagen har hon haft en speciell 

känsla för gamla ting, ett intresse som hon delade med sin man Olle. Han 

ville framförallt veta hur saker och ting fungerade. Under årens lopp har 

familjen samlat ihop otaliga 

föremål varav en stor del finns i 

hembygdsföreningens 

”Museum”. Somliga saker har 

övertagits från den äldre 

generationen, andra har ropats in 

på auktioner runt om i byarna. 

Men nu finns samlingen till 

beskådande i skolan och Kerstin har märkt alla saker så att man ska veta 

vad de användes till. Hon har dessutom skrivit listor där alla föremål finns 

noterade. De flesta sakerna har använts i jordbruket eller i hemmet och 

många har tillverkats i byn, i hemmen eller av byasmeden.                                                                                            

Det är lite synd att utställningen bara står där bakom låsta dörrar större 

delen av året. Inom Hembygdsföreningen har vi av och till diskuterat hur 

vi skulle kunna visa och använda samlingen t.ex. som föremål för 

berättarkvällar. Har du en idé så hör av dej!  

Lisbet         

 

 

Byns Historia 

I Storkågeträsk har det alltid funnits folk med intresse för byns historia. 

Därför finns en hel del handlingar sparade och det mesta finns i byakistan 

dvs. byamännens samlade papper - en riktig skattkista för forskare. Einar 

Holmqvist, Kerstin Strandberg, Ann-Marie Lindmark,Kerstin och Olle 

Kågström har också samlat in och sparat material som kom till stor nytta 

då vi gjorde Kågeträskboken. Mycket av det samlade materialet finns i 

pärmar hos Kerstin. Hon har 

dessutom pärmar med urklipp 

och ett antal album med foton 

tagna vid alla möjliga tillfällen. 

Kjell Bergmarks glasplåtar med 

kort tagna 1925-1935 

framkallades på Skellefteå 

museum och de finns nu i 

Kerstins fotopärmar. Där finns 

också foton från många av hembygdsföreningens aktiviteter t.ex. från 

pensionärsträffar, städdagar, pimpeltävlingar, Valborgsfirande, flottningen, 

textil- och broderi-utställningen, hemvändardagarna m.m. Dessutom finns 

bilder på alla bostadshus i Kågeträsk. 

Kerstin och Olle gjorde ett stort jobb när de tog sej an att tolka och skriva 

ner Greta (eller Lovisa) Dahlkvists dagboksanteckningar från  slutet av 

artonhundratalet, en spännande och jordnära skildring av livet på en 

bondgård med arbete och nöje, sorger och glädjeämnen .                         

Läs mer  på sidan Skellefteå-Storkågeträsk 1891 

  

 



Skellefteå-Storkågeträsk 1891 

”Då var snickaren Johan Johansson i Piteå d. 7-8 juli och predikade.   

Idag den 11 juli skola vi börja slå dera bränkärmira…”  

Med dessa rader börjar dagböckerna som Greta Dahlkvist (ev. ibland 

Lovisa) skrivit. Olle och jag fick dessa original i våra händer och som vi 

med stigande intresse började renskriva och tolka. Greta och Lovisa var 

Olles mors fastrar. Olles mamma hade också tillbringat sina första år i hos 

sina farföräldrar på grund av att hon vid tre veckors ålder förlorade sin 

mor.  

Hos farfars fanns då dessa fastrar (gammelstintor).Tack vare bindningen 

till Ante-Nors så kände Olle till de flesta av alla ställen och småtegar som 

med handkraft odlades. Allt eftersom vi skred framåt i tolkningarna levde 

vi oss in i och började förstå vad dagarna (livet) bestod av, nämligen arbete 

och åter arbete.                                                                                                                               

Jag begär inte att du som - förhoppningsvis ett par gånger – läser 

anteckningarna ska komma in i det som för dessa människor var meningen 

med livet. Någon har sagt: När livet var som bäst var det arbete och möda: 

Så sant! Icke sällan kom jag in i deras liv och förehavanden så att jag för 

min inre syn såg dessa kvinnor – mamman gammel-Gret, de två systrarna 

och även manfolken i familjen. Greta har jag sett i verkligheten – lång 

svart kjol - huckle på huvudet - graciös gång och ett språk som jag nog inte 

riktigt förstod. Jag var runt 8-9 år då. Bilden av henne sitter kvar på nät 

hinnan.                                                                                                                    

Den första dagboken fick vi i samband med en massa gamla papper, men 

den andra fann Einar Holmqvist bakom en tapet i Ante-Nors gamla hus. 

Han skulle då riva det. Tack och lov att han hade intresse för det han hade 

hittat - en skatt var det – den handlade om år 1899 .                                     

Ett råd: Läs och tänk!                                   Kerstin K.                                  

                                                                                                                                                                                       

Ps. Dagböckerna finns i byaboken Storkågeträsk Kågedalens pärla. Ds. 

Boktipset 

Luleälven  är  den näst mest vattenförande älven i Sverige och mycket av det 

vattnet samlas i dammar längs älven för att förse de femton kraftverken med vatten 

året om. Den största dammen är Suorva med ett 

innehåll på 6000 miljoner kubikmeter vatten. 

Dammarna övervakas ständigt men vad händer om 

dammen brister. 

Just känslan av att detta faktiskt kan hända i 

verkligheten gjorde att jag tvekade inför att läsa boken 

Fallvatten.  Men Mikael Niemis berättelse om 

katastrofen som drabbar alla längs Luleälven är också 

en berättelse om människans litenhet inför naturens 

krafter, om hur irrationellt vi handlar i kritiska 

situationer och om vår starka vilja att överleva. 

Persongalleriet är stort. Här är samen som kör 

sportsaaben, helikopterpiloten som egentligen tänkt ta 

sitt liv, Lovisa som kämpar för sitt och sitt kommande barns liv, 

kraftverksarbetaren som helt förlorar självkontrollen m.fl. och så folk som blir 

galna i kaoset på vägarna när hela området ska utrymmas på några timmar.  

Boken har ett högt tempo och en intensitet som gör att man måste lägga den ifrån 

sig den nån stund då och då och ta in vad man läst. Den stannar i minnet! 

                                                                                               Lisbet 

 

Minimarknad på Pärlan 

Om vädret tillåter kommer vi att ha en minimarknad på Pärlan under 

affärens öppettider lördagen den 7 december. Vill du sälja något du 

tillverkat ( kransar, hembakat, hemslöjd eller annat) så hör av dej till Lisbet 

96019. Välkommen med du också. Vi bjuder på glögg och pepparkakor.  

Kolla anslagstavlan för mer information 



Välkommen till världen Storkågeträsk två nya tillskott!! 

 

Mattis, Tommys och Felicias lillebror 

föddes den 11 oktober. 4140 gram visade 

vågen och 52 cm lång var Artur. 

De stolta föräldrarna heter Robert och 

Isabel Eriksson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frejas lillebror föddes den 24 oktober. 3480 gram och 49 cm lång. 

De stolta föräldrarna heter Patrik Hägglund och Linda Jakobsson. 

 

Hållbara sociala servicepunkter. 

Garagedörrarna är borta. Ture 

Lindgren, Håkan Brännström och 

Ulf Haglind har gjort ett stort och 

gediget arbete  i köket under 

affären. Entren är totalförändrad 

och rummet fick en helt annan 

karaktär. Det stora fönstret gör att det känns  ljust och välkomnande. 

Gardiner, nån matta på golvet och kanske nån tavla på väggarna kommer 

att göra det än mer hemtrevligt. Bokhylla, några stolar ett bord och 

någonting att hänga ytterkläderna på ska vi ordna. Den stora kopiatorn har 

lagt av, men vi har fått ärva en annan begagnad apparat som verkar 

jättebra. Projektorn och ”bioduken”  finns i bönhuset, men kabeln är inte 

klar. Det mesta av vad vi hade på agendan för projektet är gjort och de 

pengar vi fick löfte om är förbrukade. 

Under hösten har en grupp ”damer” från byn träffats och pratat mat. Vi har 

resonerat kring våra matvanor och om vad som redan finns på affären och 

så har vi gått igenom recepten som vi fått in från byborna. Vi har tagit fram 

en åtta veckors meny. Den gäller för huvudmålet under fem dagar per 

vecka och innehåller även  inköpslistor. Nu ska vi prata med personalen på 

affären och höra deras åsikter. Sen ska vi hitta något bra sätt att presentera 

menyn. De recept som inte kom med den här gången kommer också att 

kopieras och finnas i en pärm på affären. Tack ska ni ha för alla trevliga 

och goda förslag. 

Vid det senaste projektmötet fick vi ett glädjande besked då Karin 

Axelsson  sa att det kanske kunde komma att bli lite mer pengar till 

projektet. Men vi väntar och ser… 



Lisbet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Älgjakt                                                                                                                    

Bild från jaktstuga någonstans i närheten - tagen vid sjutiden första 

älgjaktsdagen 

 

Älgjakten kan bedrivas 

på många olika sätt. Det 

här verkar vara det 

skonsammaste för både 

älg och jägare.  

 

 

 

 

 

 

Måndag den 23/9 gick den av stapeln – höstens surströmmingsfest i 

bönhuset! 

Egentligen var vi lité tveksamma om vi skulle ordna en fest i höst, för det 

har inte varit så många som kommit de två senaste året. Eftersom vi inte 

har någon anmälan, så kan det bli lité spännande – man får helt enkelt se 

hur många som kommer! Blir det en massa mat över eller…..? 

Men vilken tur att vi ordnade fest, för i år var det drygt 40 glada och 

hungriga gäster som kom för att äta! Maten räckte till alla och vi hade en 

trivsam afton. 

Till kaffet fick vi lité hjärngympa i form av kluringar. 

Birgitta läste en tänkvärd krönika utav författaren Tomas Sjödin. 

Den handlade om ”Välsignelsen i att skjuta upp saker” 

Slappna av och ta det lugnt – det du inte hann göra i höst får du ta en annan 

gång – kanske nästa höst! 

Och förhoppningsvis blir det också då en ”Suringfest”! 

 

Nu ska ni få veta mer 

om denna by i denna spalt.  

Men låt nu inte lura er 

det kan va´ liten sanningshalt! 

 

Kerstin och Annmarie passerar. 

På var sitt fordon går starten 

Och hela marken vibrerar 

på två hjul tas kurvan i farten. 

 

I gula villan nära SEKÅ 

Planteras det numera contorta 

Det mesta går i Art Deco  

och alla små lador är borta. 

 

Någon gynnar elbolagen 

Så det nästan ryker runt huset. 

Kråkorna sitter och värmer 

magen 

Dag  och natt brinner ljuset. 

 

Håkan han städar och lagar  

all maten därhemma minsann  

Så Elsa hon har ledigdagar 

och gör så lite hon kan. 

Kurt han sätter sej på tvären 

och skickar Gudrun med 

kaveln 

När larmet går på affären 

han pillar sej blott i naveln. 

 

Så Gudrun hon springer i 

sinnet 

med kaveln i högsta hugg 

Medan boven tänker på 

svinnet  

och tjuvar inte ett dugg. 

 

Tror ni att detta är skämt ? 

Då är kanske det här är mer 

troligt 

att på vägen där blåser det 

jämt. 

Och ni hade i alla fall roligt. 

 

                              Ingegerd 

 

 

Byn mellan Burman och Lundberg 



Barnsidan 

 

 

 

 

 

De här fågelkakorna är roliga att göra och de behöver inte ens gräddas i ugnen! 

Du behöver följande: 

 5 dl fågelfrö 

 1 dl mjöl 

 0,75 dl vatten 

 5 tsk ljussirap 

 bakplåtspapper 

 flera kakformar 

 garn 

 bakplåt 

Blanda mjöl, vatten och ljus sirap till en slät smet. Lägg sedan i fågelfröna. Lägg ut 

kakformarna på bakplåtspapper och fyll dem med smet. Låt formarna torka i minst 

6 timmar. När du kan peta i formerna utan att degen ramlar isär, ta bort formarna, 

vänd kakorna och låt dem torka i minst 6 timmar till. 

Häng sedan upp dem med hjälp av lite garn utomhus. Gott för våra småfåglar! 

Rågmjölsrutor 

100 gram smör 

5 dl  vatten  

5 dl  mjölk  

100 gram  jäst  

0,5 dl  sirap  

4 tsk  salt  

2 dl  kli  

1 l  vetemjöl  

1,5 l  rågsikt  

 

 
Ca 40 bitar  

1.Smält smöret i en kastrull och blanda i vatten och mjölk. Värm 

detta till 37 grader. Smula ned jästen i en bunke och slå den varma degvätskan 

över.  

2.Tillsätt sirap, salt och kli. Arbeta sedan in de båda mjölsorterna lite 

i taget tills du fått en jämn och fin deg. 

 

3. Låt degen jäsa i 60 minuter, dela sedan degen i två lika stora bitar 

och tryck ut dem i två långpannor. 

 

4. Jäs i 40 minuter och grädda sedan i 225 grader i 30-40 minuter. 

 

5. Pensla det varma brödet med smält smör och strö solroskärnor, 

linfrön, pumpakärnor och russin över. Dela brödet i rutor. 

 

http://www.tasteline.com/Ingrediens/vatten
http://www.tasteline.com/Ingrediens/mjolk
http://www.tasteline.com/Ingrediens/jast
http://www.tasteline.com/Ingrediens/sirap
http://www.tasteline.com/Ingrediens/salt
http://www.tasteline.com/Ingrediens/vetemjol
http://www.tasteline.com/Ingrediens/ragsikt

