
Mjölk från framför allt renar och kor har varit viktig för människor i Tärnaområdet under 
hundratals år. Det ser vi spår av på både Folkrörelsearkivet och Västerbottens museum. 
Här visas en del av det vi hittat i arkiv och samlingar på temat mjölk.

På Folkrörelsearkivet finns t.ex. Hushållningssällskapets arkiv – ett omfattande material.
Hushållningssällskapen bildades runt om i Sverige under 1800-talet för att förbättra förhållan-
dena på landsbygden. Västerbottens läns hushållningssällskap, som startade 1814, har haft stor 
betydelse för utvecklingen i länet! Efter att landstinget övertagit en del arbetsuppgifter i mitten 
av 1800-talet kunde Hushållningssällskapet ägna sig åt undervisning och rådgivning till ex-
empel när det gällde mjölkhantering och mejeriverksamhet. I handlingarna ser vi t.ex. att det 
fanns en mejerikonsulent. 

År för år redovisas läget i länet vad gäller mjölkproduktion och mejerihantering. 
1924 fanns hela 48 mejerier i Västerbottens län!

Här kan du läsa mer om Hushållningssällskapets historia. 

”De kor som gå på betet i kustlandet få leva ganska torftigt, 
i jämförelse med fjällkorna i Tärna, som vada i gräs och blommor”. 
Gustav Rosén, 1919

Om mjölk och mejerier

I handlingar från Kungliga Hushållningssällskapet från 1906 ser vi vilka som ingick 
i ”Filialafdelningens styrelsen” i Tärna socken.

https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-sallskap/hushallningssallskapet-norrbotten-vasterbotten/om-oss/var-historia/


I Västerbottens lapska museiföreningens samling, som 
finns på Västerbottens museum, finns flera föremål med 
anknytning till renmjölkning, t.ex. en napie att mjölka i och 
en ostform (från 1864). Det finns också en silduk, som an-
vändes för att sila mjölken. 

Fotot från museets bildarkiv (foto Göte Haglund) visar 
mjölkning av ren i Strimasund. Till höger Helena Jonsson. 
Kvinnan till vänster okänd. Här hittar du fler bilder från 
samma tillfälle. 

Getare kallades barnen som hade till uppgift att sköta kor och getter, ibland hästar, 
som betade i skogen och på andra marker utanför byn. Getaren skulle också skyd-
da djuren från rovdjur och de ibland jobbiga insekterna. Barnen hade sin matsäck i 
kontar på ryggen. Stellan Roséns bilder från Tärnaby, fotograferade 1919, som finns 
på Folkrörelserarkivet i Västerbotten.

https://samlingar.vbm.se/items?query=rengärde&submit_search=Sök&type%5B0%5D=5&query_type=exact_match&record_types%5B0%5D=Item&record_types%5B1%5D=Collection&record_types%5B2%5D=Individual&record_types%5B3%5D=Comment


Ovan: Det första mejeriet i Björkfors (nuvarande Hemavan) 
1895, med en skiss till höger på var det låg. Försöksmejeriet 
inrymdes i en matbod och en bagarstuga. Under perioden 
29 juli-19 augusti togs drygt 5 000 liter mjölk emot, som 
framförallt blev till smör, men också ost. Försöksmejeriet  
sköttes av J Cowan Nyberg, som i Hushållningssällskapets 
handlingar berättar att han hade hjälp av ”madame Cajsa 
Eriksson i Björkfors, hvilken under tiden blev så inöfvad, att 
hon mot slutet kunde anförtros att utföra arbetena i meje-
riet ensam”.  

Övriga bilder visar ladugårdar i Klippen, fotograferade av 
Stellan Rosén 1919. På bilden till vänster står en skrinda vid 
ladugården, som användes vintertid när varor fraktades till 
Mo i Rana.

”...det är fråga om gynnsamma naturliga betingelser för boskapsskötseln ... 
på fjellsluttningar och i dalar rådande växtlighet erbjuda nemligen ett bete 
och en slåtter, som i yppighet ej blott påminna om utan öfven närma sig i 
förra fallet Alpernas och i senare Hollands”. 
Länsmejeristen J. Cowan-Nyberg, i Hushållningssällskapets handlingar 1895.



Ur Gustav Roséns bok med Tidningsurklipp,, som finns på Folkrörelsearkivet i Västerbotten.



Exempel ur Hushållningssällskapets handlingar/Stambok som visar avel av tjurar. 
För att öka mjölkproduktionen höll man reda på boskapens stamtavlor (både kor och tjurar). 
I Tärnaområdet tycks Kung Håkan ha varit en ofta anlitad tjur för avel! Bild från 1910-talet.

Ovan till vänster: Exempel ur Hushållningssällskapets handlingar som visar statistik från mejerierna 1943. 
Tärna togs det då emot drygt 288 000 kg mjölk. 1948 hade produktionen gått upp till 850 000 kg.

Till vänster: Mejeriet i Tärnaby, som startade 1937. Foto: Västerbottens museum.


