
Ytäbyiji i Malax runt 1950
Malax museiförenings och Malax Pensionärers gemensamma arbetsgrupp gav år 
2011 ut boken Öväbyiji i Malax runt 1950. Den handlar om hur gårdarna kallades på 
den tiden och vilka som bodde i dem. Genast uppstod behov av en bok om Ytäbyiji i 
Malax runt 1950. 
      Det är ett vågspel att beskriva en by för 65 år sedan. Var och en har sina min
nesbilder av hembygden, att avgöra vad som är rätt eller fel är omöjligt. Vägar änd
rar sträckning och nya tillkommer, hus rivs och byggs. Som exempel kan vi se på 
Byåkersvägen, 1,2 km lång. År 1950 var vägen betydligt längre, den gick i krokar 
och kurvor nedför kyrkbacken förbi Schvennis (Hydén), Schvennas (Lindell), Hagi 
(Hägen), Fåodas (Damsten) och Uddis (Bonnäs) till gamla strandvägen (Storängs
vägen) vid Stobråo (Stora åbron). Längs vägen fanns det infart eller gårdsväg till 17 
bostadshus och uthus med hästar, kor och får. Idag finns sex av de husen kvar, ett 
bebott, tre obebodda och två fritidshus samt 19 nya bostadshus, ett parhus och de tre 
tvåvåningshusen vid Stobråo men inga hästar, kor eller får. 
       En arbetsgrupp med Gunnel Smulter som sekreterare och medlemmarna Ann
Mari och Vidar Björknäs, Siri Hagback, Kerstin Hägen och Göran Strömfors tog fri
modigt itu med att dokumentera gamla gårdsnamn i Yttermalax. För uppgifter om 
bebyggelsen kontaktades bybor, också utflyttade och emigranter, med minnen från 
omkring år 1950. Flera personer har bidragit med texter, som belyser byn före, runt 
och efter 1950. Alla dessa personer har en nyckelroll, tack vare deras medverkan har 
boken kunnat sammanställas. Även äldre texter om byn har getts utrymme i boken. 
     I arbetsgruppen har benämningar och uttryck grundligt diskuterats, sade man si eller 
så på Ytäbydialekti? Ibland var förslagen lika många som deltagarna. Minnesupp gifter 
kan ifrågasättas i det oändliga, men nu har arbetsgruppen satt punkt. Och du som läser 
och minns, ler och förargas: dokumentera! Fotografera, filma, skriv ner viktiga händelser, 
namn och årtal så finns det material för en ny hembygdsdokumentation om så där 50 år.

Pris 30 €. Säljs på ortens affärer, Andelsbanken, Kommungården och av arbets-
gruppens medlemmar. 


