Mia Pettersson, Petterssons Livs,
Vebomark
Född: 9 februari 1900-02-09 i Västra Vallen, Lövångers socken.
Död: 6 januari 1988 i Lövånger
Min mor var en helt otrolig arbetskvinna. Hon föddes 9 februari
1900 i Västra Vallen, en mil strax norr om Vebomark, Skellefteå
kommun. i familjen fanns totalt åtta barn, varav Mia var nr. två i
raden.
Mias mor blev tidigt sjuk och dog vid 45 års ålder. Min mor fick då ta
över ansvaret för familjen och småsyskonen och kunde därför inte gifta
sig.
Mia ansågs duktig i skolan och fick därför hoppa över en klass. Det
var mycket passande eftersom situationen krävde att hon fanns
närvarande i hemmet. Hon önskade nog sig till högre studier men det
fanns inga förutsättningar. Däremot fick en yngre syster möjlighet att
utbilda sig till sjuksköterska.

Mia Pettersson, Vebomark, Lövångers
socken

Först vid 29 års ålder mötte hon sin Sigfrid Pettersson som kom från
Bissjön, född 1897-11-13. Vigseln skedde i Lövångers kyrka d 7 Juli
1929.

Med sin man flyttade Mia till Vebomark där den byggde sig en bostad med tillhörande lanthandel i den nedre
våningen. Till detta byggdes år 1929 även ett varumagasin och slakteri. Om- och utbyggnadsarbeten utfördes
1954 med garage för en lastbil och två personbilar. Nu försågs anläggningen med källare för bland annat en ny
panncentral samt större lagerutrymmen. Även kylrum och frysdisk installerades. 1970 byggdes affären om till
snabbköp för att möta den nya tidens krav på handeln. Även vid detta tillfälle utökades kapaciteten avseende frysoch kyldiskar samt utökat kylrum i källarplanet. Nu kunde verksamheten förvara färskt frukt och annat längre
perioder än tidigare.
Mia Pettersson fick tre barn, söner födda 1930, 1931 & 1933. Jag är således yngst. Samtidigt som hon drev
lanthandeln ansvarade maken Sigfrid för slakteriet.
Under krigsåren 1939-1945 då pappa Sigfrid var borta långa perioder för beredskapstjänst, fick Mia ta ansvar
för all verksamhet, butik och slakteri. Yngsta barnet var då i förskole-åldern. Under dessa besvärliga år ökade
intresset för skogens produkter. Under bär-säsongen, hösten 1941, köpte Mia in totalt elva ton lingon till ett pris
av 1 kr per kilo. Min egen insats var då 5,7 kilo handplockade lingon som inbringade 5,70 kr som min första
inkomst. Det var mycket pengar för en grabb som inte fyllt åtta år. I Mias verksamhet ingick även ett bär-renseri i
vilket hon var aktiv från vardag som helg, från tidig morgon till sena kvällen.
1969 uppförde paret ett mindre bostadshus i Vebomark där de på äldre dagar fick trappa ned på sina
arbetsinsatser i lanthandel och slakteri. 1978 såldes slakteri och lanthandel till SCAN Norrland som drev
slakteriet som nödslakteri men även affären fram till slutet av 1980-talet. Efter SCAN tog en privat aktör över
affärsverksamheten och drev denna till dess slutliga nedläggelse under början 2000-talet.
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