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Kyrkbäcken 
Premiären i Kyrkbäcken sker den 19/6 klockan 10.00. Det kommer att planteras 
in 190 kg regnbågsöring till dess. Välkomna! 

Cecilia 

Skråmträsk Kvarn och Skråmträsk sko 
Snart drar kafésäsongen i Skråmträsk Kvarn igång. I sommar har vi öppet 26/6–
15/8, kl. 11-21 alla dagar. Som vanligt serveras både fika och lättare maträtter. 
Skråmträsk sko har sommaröppettider under samma period, kl. 12-17 alla 
dagar. 

Asta & Erik Hellgren 

Metartävling 
I år återuppstår metartävlingen den 15/8 kl. 17.00. Fisket sker från båt eller land 
med metspö och mask. De som vill fiska från båt får utgå från stranden efter 
klockan 16.30 men inte börja fiska förrän startskottet går 17. Fisket pågår till 
18.30. Efter det är det invägning och prisutdelning. Fina priser till vinnarna samt 
gratis fika och korv till alla. Vuxenklass och barnklass. 
Startavgift 30 kr för alla över 15 år. Barn fiskar gratis. Ingen föranmälan krävs 
utan anmälan sker på badstranden från 16.30. Efter tävlingens slut kan man 
gärna stanna kvar för att umgås vid elden. Välkomna! 

Metargruppen 

Byaloppis 
Årets byaloppis kommer att bli lördag 31/7 mellan kl. 10.00-14.00. Det innebär 
att man har en loppis hemma på sin gård eller alternativt att man står ihop med 
sin granne om man hellre vill det. Det kommer att finnas en karta på Handlarn 
och på Facebook med alla hushåll som deltar så man vet vart man kan åka för 
att fynda. Håll utkik på Facebook för vidare information. Anmälan med adressen 
sker endast via sms till 0730971027 mellan 5/7–19/7. I år kommer jag bara ta in 
anmälningar för Skråmträsk. Vill intilliggande byar också ha loppis samma 
datum eller en annan dag får någon person från varje by ta in anmälningar för 
dem. Det finns möjlighet att få hjälp med kartor från byaföreningen, kontakta i 
så fall mig eller någon i byaföreningen. 

Cecilia 



Fotboll 
IFK Bjurfors har tagit beslut att inte anmäla något lag till vårens sjumannaserie. 
Anledningen till detta är att man inte fick tag i tillräckligt mycket ”eget folk” till 
laget. Man fick visserligen flera erbjudanden om spelare från andra klubbar. Men 
de ansvariga ansåg att om man skulle spela så skulle det var med i huvudsak 
egna produkter. En liten lapsus finns dock: Man kan anmäla sig till höst-
säsongen omkring den 15 juli, så vi får se hur det ser ut då, meddelar Hans-Ove 
och Andreas Forssell. 
Detta innebär att IFK Bjurfors endast har ett ungdomslag i spel denna säsong. 
Ungdomslaget har påbörjat sitt matchande. Resultaten har varit blandade, men 
entusiasmen är det inte något fel på. Man har roligt på sina matcher och kämpar 
väl. En och annan boll trillar in i respektive mål med jämna och ojämna 
mellanrum. Ytterligare ett ungdomslag är igång, men de håller än så länge 
endast på med träning. Matchandet får vänta ett tag till. Men enligt uppgift, så 
är det ett väldigt talangfullt gäng. 

Sten 

Inställt midsommarfirande 
P.g.a. rådande restriktioner så blir det tyvärr inget traditionellt midsommarfi-
rande på Bjurfors IP i år heller, men liksom ifjol så kör vi midsommarlotteriet. 
Som vanligt siktar vi på att sälja minst 100 lotter. Om detta lyckas så blir vinst-
planen med 100 sålda lotter: 1 vinst på 5 000 kr, 1 vinst på 2 000 kr, 2 vinster 
på 1 000 kr och 2 vinster på 500 kr. Om du vill köpa en lott kan du kontakta 
mig (Sten Sjöberg) på 070-611 89 86 eller via Facebook. Försäljningen pågår 
t.o.m. kvällen innan midsommarafton. 

Sten 

Fastighetsbolagets årsmöte 
Eftersom Fastighetsbolaget är ett AB så krävs ett årsmöte innan halvårsskiftet. 
Vi genomför därför ett årsmöte vid Bönhuset tisdag den 15 juni kl. 18.30. Om 
vädret tillåter så hålls mötet utomhus. 

Per-Olov 

Samfällighetsföreningens årsmöte 
Årsmötet kommer att hållas senare i höst när fler har blivit vaccinerade och om 
inte pandemin tar ny fart. 

Per-Olov 
 



Dråpet på Gabriel Gabrielsson 1837 
Sommaren 1837 inträffade en tragisk händelse i Skråmträsk. Två unga bönder 
kom ihop sig efter en del alkoholkonsumtion och det slutade med katastrof för 
båda parter. Här är ett ordagrant utdrag ur häradsrättens protokoll: 
Skråmträsk den 2:a juli 1837 
Till undertecknad har blifvit anmält att bonden Gabriel Gabrielsson i Skråmträsk 
förleden afton klockan omkring 10, blifvit av ett svårt styng i bröstet mördad uti 
bonden Johan Nordström i Skråmträsk gård, så inställde sig undertecknad 
kronolänsman jämte kronolänsman J F Enberg för att sedan äfven bonden 
Gustaf Mattsson uti samma by blifvit såsom biträde påkallad, anställde under-
sökning om förloppet, och vidtaga de åtgärder vartill de uppleggningar en sådan 
undersökning lämnad för att leda kunna, dervid först besiktning af den dödes 
kropp, och befarats att den döde fått ett kraftigt styng på venstra sidan i bröstet, 
som visade sig hafva varit så absolut dödande att liket fallit på golvet utan att 
det minsta hava rört sig i det från såret utströmmande blodet. Ansiktet var blånat 
som likväl icke kunde gifva anledning till den förmodan att den tillkommit genom 
några våldsamma slag utan endast genom blodsprängning i huden och för 
öfvrigt kunde icke några yttre våldsamheter förmärkas. 
Härefter företogs undersökning av förloppet vid mordets begående därvid 
drängen Johan Arvid Abrahamsson först hördes och omtalade att Abram 
Andersson och Gabriel Gabrielsson förliden afton omkring kl. 7 begifvit sig till 
Sunnanå gästgivaregård hvarest Gabriel Gabrielsson bytt hästar hos gästgivare 
Lagerlöf och dervid jämte mat erhållit 2 supar hvarefter vittnet och Gabriel 
Gabrielsson anträtt resan hem till Skråmträsk då de på vägen nära Klutmark 
påhunnit bonden Johan Nordström från Skråmträsk som varit stadd på 
hemresa, till vilken Gabriel Gabrielsson då gått och åkt med honom samt 
anmanat vittnet att köra förut, vilket också efterkommits, under vägen fram till 
Skråmträsk hade då vittnet väl förmärkt att ordväxlingen förefallet mellan 
Nordström och Gabrielsson, sådan att vittnet kunnat tydligen sluta sig till att de 
varit oense, dock icke så att vittnet hört vad om fråga varit. 
  



Ankomne fram till Nordströms gård i Skråmträsk hade Nordström bjudit på en 
sup som också förtärts, därefter hade ordväxling genast börjat mellan 
Nordström och Gabrielsson, utan att vittnet kan bestämt säga hur detta börjat, 
utan hade vittnet endast hört Gabrielsson säga till Nordström att han skulle 
avstå med att gå till Liden, därmed efter vittnets öfvertygelse, i anledning af 
öfvriga resonemanget, uppfattat att Nordström skulle sluta med den bekantskap 
han skulle hafva med Gustaf Nilssons hustru i Liden, varifrån Nordström och 
Gabrielsson i vredesmod fattat tag uti varandra, och Gabrielsson först haft ikull 
Nordström, hvarefter Nordström genast uppstigit, bägge utgått under beständigt 
grälande, åter inkomna i Nordströms stuga hade de ånyo fattat tag uti varandra, 
då Gabrielsson medsamma vittnet kommit i dörren fallit på golvet ur Nordströms 
armar, död där liket nu befunnits ligga och blodet synts framströmma ur bröstet. 
Som af denna åsyn skrämdes att genast taga kännedom om förhållandet, 
sprang genast till grannen Pehr Olofsson som följde vittnet till Nordström då 
Gabrielsson låg död på samma ställe där vittnet sett honom falla, och blodet 
strömmade ur såret på bröstet, vid tillfället då stynget gavs Gabrielsson hade 
ingen annan varit inne än Nordströms hustru, Eva Maria Gabrielsson (faster till 
Gabriel) och deras döttrar Anna Kajsa och Eva Johanna. Ingen hade doch varit 
nära Gabrielsson med hvilken endast Nordström kämpat. Sedermera tillkallades 
flera grannar och beslut fattades att sända bud till kronobetjäningen. 
Nordström hörd öfver denna berättelse erkände dess innehåll och ? att sedan 
Gabriel Gabrielsson ? under färden från Klutmark efter föregången ordväxling 
gjort försök att med fingrar och halsduk strypa Nordström som anmanat honom 
att stiga ur kärran för att på ett vänskapligt sätt överenskomma, hade 
Gabrielsson börjat tilldela Nordström slag under beskyllan det att han sprang 
och bedrev otukt med Gustav Nilssons hustru, vilket så uppretat Nordström att 
han satt sig till strängt motvärn och hemkomna i Nordströms hus hade 
Nordström på anmaning bjudit Gabriel på en sup, hvarefter slagsmål dem 
emellan åter påbörjats, då Nordström fattat en vid fönstret sittande kniv med 
hvilken han i vredesmod gifvit Gabrielsson dödsstynget. 
I anledning av vad sålunda förekommit, beslutades att Nordström genast skulle 
fängslas och avföras till sockenarresten, samt rapport om förhållandet till Herr 
Häradshöfding Helleday, och bör liket af dess släktingar till kyrkan framskaffas, 
dock ej begrafvas förr om domstolen henne om sättet förordna. 
År och dag som ofvan 
O L Bjuhr Johan Enberg 
Epilog: Rätten bedömde att Nordström ofredades i sitt hus och straffet blev 
därför lindrigt. I april 1838 fördes N. till Vaxholms fästning och den 29 augusti 
1839 blev han frisläppt. 
Nordström torde ha bott vid berget som ligger nära Storhällstjärn och 
Gabrielsson bodde på östra sidan byn vid korsningen Flodabacken- 
Brännvattsvägen. Nordström var vid tillfället 41 år och Gabrielsson blev 32 år. 
Nordströms dotter Anna ägde hemmanet år 1877, vid laga skifte, men hon fick 
inga barn så släkten finns inte kvar i Skråmträsk. Ättlingar till Gabrielsson finns 
dock kvar. 

Per-Olov 
  



Nyinflyttade 
I f.d. Lilltrollets hus i Bjurfors har ungdomarna Jonathan Lind 24 och Kajsa 
Edström 22 flyttat in. De kommer närmast från Skellefteå där de bodde i 
lägenhet. Båda längtade dock ut på landet och när huset blev till salu, så slog 
de till. Läget var riktigt passande eftersom Kajsa har bott i Gärdsmark och 
Jonathan i Forsbacka, Krångfors. Då blev ju Bjurfors ungefär mitt emellan. 
Jonathan är civilekonom och jobbar som revisorsassistent hos 
Revisorkompaniet i Skellefteå. Kajsa jobbar med säljsupport åt Bavaria Bil i 
Skellefteå. På fritiden så jagar Jonathan älg, vilket han har gjort under många 
år. Även insjöfiske lockar honom. Kajsa har ett visst fotbollsintresse, hon har 
tidigare spelat fotboll, men hon vill framhålla att hon inte är någon fotbollsnörd. 
Dessutom sysslar hon med nagelvård. Båda är dessutom stora fan av Skellefteå 
AIK ishockey. I familjen finns även hunden Jack. 

Sten 

 

Badstranden 
Då coronaläget ännu inte var stabiliserat så anordnades en städvecka under 
v.22 istället för en specifik dag. Många frivilliga hjälptes åt att göra fint inför 
sommaren –Tack för det! 
Även i år kommer det att sitta en klipplista på Handlarn och vi hoppas att alla 
som nyttjar stranden ställer upp och klipper gräset när man har möjlighet. 
Tänk på att hålla avstånd när ni vistas på stranden och ha en härlig badsommar! 

Badstrandsgruppen 

  



Byaföreningens årsmöte 
Byaföreningen hade ett elektroniskt årsmöte den 9/5 där 14 deltagare var med 
digitalt. Det diskuterades om problemet med mycket kontanter i kassan från 
försäljning vid arrangemang. Bankerna tar inte emot kontanter och föreningen 
betalar fakturor elektroniskt. Mötet tyckte man skulle uppmana kunder på 
arrangemang att betala med Swish eller kontokort. Det framkom önskemål om 
utegym på badstranden.  Möjligheten att uppföra det ska utredas av föreningen. 
Det har under fjolåret varit problem med nyckeln till bagarstugan som är hos 
Handllarn. Därför är planen att sätta upp ett nyckelskåp med kodlås där nyckeln 
kan förvaras. Protokoll från mötet finns på hemsidan. Byaföreningen anordnade 
färre arrangemang under fjolåret på grund av pandemin. Men vi får hoppas att 
framtiden blir ljus och möjligheterna att träffas på olika arrangemang ökar. 

Håkan 

Handlarn 
För några månader sedan ställde vi en fråga på våra sociala medier om 
önskemål för sortimentet på Handlarn. Det gav stor respons och många bra 
förslag vilket vi är väldigt glada och tacksamma för. Vi försöker hela tiden 
anpassa vårt utbud så fortsätt gärna att komma med nya förslag och önskemål. 
Prata med personalen eller kontakta oss på mail/sociala medier. 
Under sommaren kommer en solcellsanläggning att installeras vid Handlarn. 
Det blir en markanläggning som, tillsammans med de befintliga solpanelerna på 
taket, kommer att producera största delen av vårt energibehov. Så nu hoppas vi 
på en riktigt lång och solig sommar! 

Asta & Erik Hellgren 

Kalkfilteranläggningen 
Elisabeth Berggren rapporterar att vatten smiter förbi uppsamlingsbrunnen i 
kalkfilteranläggningen vid Skråmträsket. För att åtgärda detta kommer det att 
behövas en insats från byaföreningens vattengrupp. Dessutom bör materialet i 
filterbrunnarna bytas ut inom ett par år. För att täcka kostnaderna för dessa 
åtgärder har bidrag sökts från länsstyrelsen. 

Håkan   

https://www.skramtraskbygden.se/om-bygden/skramtraskbygdens-byaforening/


EFS 
Skråmträsk EFS hade Gudstjänst med årsmöte ute vid bönhuset den 6/6. Karin 
Carlsson talade och årsmötesförhandlingarna leddes av Gertrud Hellgren med 
Anna Lundström som sekreterare. Det mesta blev återval och budgeten stämde 
väldigt bra. 
Kommande möten: 

sön 11 jul 11.00 Gudstjänst i Lia. Birgitta o Erika Kågström talar och 
sjunger. Ta med fika. 

sön 15 aug 11.00 Gudstjänst på bönhusgården. Lars-Martin Lund. Ta med 
fika. 

lör 21 aug 18.00 Eventuellt surströmming 

lör 4 sep Marknad på bönhusgården 

sön 26 sep 11.00 Utdelning av barnens bibel för 4- och 5-åringar. Karin 
Carlsson medverkar. 

Inger L 

 

SPF 

Beachparty och planering 
I strålande solsken kom många seniorer från Skråmträskbygdens SPF till en 
medlemsträff på badstranden onsdagen den andra juni. Förutom trevlig 
samvaro bjöd föreningen på parisare efter en tipspromenad inom området. 
Styrelsen har gjort en grovplanering för vidare aktiviteter framöver: 

• Augusti: Ev. lunch 

• September: Årsmöte 

• Oktober: Surströmming 

• Dec: Julgröt. 
Vi återkommer med mer information om träffarna genom mejl och annons på 
anslagstavlan vid Handlar’n. 

Styrelsen gm Ann-Gerd 

 

BYABLADET ges ut av Skråmträskbygdens byaförening som verkar för 
utvecklingen av byarna som ingår i Skråmträsk skolområde. 
Är du inte redan medlem i Skråmträskbygdens Byaförening så kan du betala 
årsavgiften på plusgiro 137 65 61-5 eller till swishnumret 123 149 24 79. 

Årsavgift: 100 kr/person eller 250 kr/familj. 
Byabladets redaktion: Håkan Nordmark, Per-Olov Andersson, Cecilia 
Burlin och Sten Sjöberg. 
Utgivningstillfällen: februari, april, juni, september och november. 


