
 

Våravslutning för HF Aktiva Kvinnor i 

Smedsbyn 

Onsdag den 8 juni hade HF Aktiva Kvinnor 

Smedsbyn sin våravslutning hos Julia  Andersson,  i 

gamla ”Becksvalls”, försommarens absolut 

blåsigaste dag!!  

23 medlemmar slöt upp till Aktiva kvinnors sista 

träff före semesteruppehållet! 

Vårterminen har som vanligt varit full med 

arrangemang, direkt efter julen påbörjades arbetet 

med att vara värdinneförening för Norrbottens 

Husmodersförbunds årsmöte, som i år hölls i 

Western Farm i Boden,  

sen har vi haft inbjudna,  mannekäng, föreläsare, 

blomauktion och förståss vävstugan som varit i full 

produktion.  

Styrelsen bjöd på förtäring och vi startade dagen som ett kulturarrangemang med historier från Smedsbyn, för 

dagen ägnades historien åt gamla hus på byn.  

Karin Lendholm läste från Smedsbyboken om ”Mårtis” som härrör från Mårten Larsson som bodde där på 1500-

talet och som senare blev riksdagsman Wallmarks huvudbyggnad, han blev riksdagsman 1885, och han blev högt 

ärad, folk stannade och tog av sig mössan när de mötte honom och ändå berättar historien om att han var långt 

från fullkomplig. Historien berättar hur han gav bort ett stort skifte till Johan Öhrlund, Wallmark var Johans 

svärfar. Johan var en mycket arbetsam karl och odlade upp skiftet, byggde lador mm. Sedan sålde Wallmark 

skiftet, för Johan hade inget ägarbevis, och blev hemlös i över 2 år, då fick han köpa ”gämmel-eorn” av 

svärfadern.  ”Mårtis” kallar vi idag ”isi Silverhults” efter Ester o Erik Silverhult som bodde mellan 30-60-talet och 

drev byns telefonväxel. 

”Marka” är en del av ”Becksvalls” (där vi för dagen har våravslutning) och mangårdsbyggnaden flyttades  ut mot 

skogen, där av namnet ”isi marka” och i anslutning till bargarstugan fanns portstugen där det berättas att ryssarna 

tog in under kriget 1809, det rummet blev sedermera postlokal mellan 1908-1935, sedan flyttades posten in i 

huset fram till 1965. 

Både berättelsen om telefonväxel och posten framkallade gamla minnen och många berättelser 

Julia Andersson berättade om makarna som ägde ”Becksvalls” gården, ett stort hemman byggt på 1600-talet. Det 

berättas att det finns lämningar av inte mindre än 22 husgrunder kring ”becksvall” Det finns mycket 

dokumenterat kring ”Becksvalls” både köpehandlingar och testamente.  

Ann-Louise Selberg läste kåseri på bondska mycket suveränt och framkallade många skratt. Även Gunilla 

Gahnström läste kåseri och Karin Sundström berättade anekdoter från Gemträsk. 

Vi tackade Julia för att vi åter har fått komma och våldgästa i hennes ”lekstuga”, kallt för dagen men varmt 

inombords. Vi startar hösten med att träffas i Gammelstad på Gillet, där vi också kommer att få en föreläsare. 

OM vädret tillåter så sammanstrålar vi i sommar för en båtutflykt till Klubbviken eller Uddskär, vi håller kontakt. 

Dagen avslutades och alla var nöjda och glada trots stormen som yrde utanför. 

Vid pennan/Karin Lendholm 


