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I detta nummer
Hösten 1979 genomförde Västerbottens museum 
en etnologisk inventering av näringsliv och bebyg
gelse inom den del av Åseleälvens dalgång som skul
le komma att beröras av vattenreglering genom an
läggandet av Stenkullaforsens kraftverk. Området 
avsåg älvsträckan från kommungränsen m ot Vilhel
mina i norr till Åsele samhälle i söder. Arkeologiska 
undersökningar genomfördes av Riksantikvarieäm
betet. De etnologiska och arkeologiska undersök
ningarna bekostades bägge av Statens Vattenfalls- 
verk. En ortnamnsundersökning var även planerad, 
men genomfördes ej.

Kraftverksutbyggnaden är nu genomförd. Älv
landskapet har genomgått stora förändringar genom 
dämning och kanalbygge. Vid Almsele har vatten
nivån höjts, men de flesta gårdar finns kvar. Skogs
torpet Tallnäs ligger däremot under vatten. Nedan
för kraftverket präglas landskapsbilden nu av 
schaktmassor för kanalen ner mot Blåviken. De sis
ta bilderna i häftet visar något av hur landskapet 
ser ut idag.

När gamla innehållsrika landskap förändras ge
nom exploatering, finns de dock kvar i bilder och i 
människornas berättelser. Vår dokumentation av 
byar och gårdar vid Åseleälven ger förhoppningsvis 
några bilder och berättelser som kan befästa min
net av människornas liv och arbete i den älvdals-

miljö där människans spår inte längre kan avläsas 
som förr.

Vår dokumentation tar upp några mindre områ
den som representerar olika faser i traktens bebyg
gelseutveckling. De byar och gårdar som berörs är 
17OO-talsbyarna Almsele och Torvsele, 1800-tals- 
ny bygget Algo vik, kronotorparbyn Tallnäs-Bergvik 
och ett arbetarsmåbruk i Torvsele. Tyngdpunkten 
är lagd på 1900-talet, med en kort historisk bak
grund och uppföljning till 1979 för varje område. 
Arbetsåret i ett hushåll skildras under 1920—30- 
talen respektive 1950-talet. Det har varit möjligt 
tack vare minnesgoda, hjälpsamma och intresserade 
sagesmän: Birger Almroth (Almsele), Verner 
Jonsson (Torvsele), Gösta och Sally Eriksson (Torv
sele), Gustav Larsson (Algovik), Alfons Tallbom 
(Tallnäs) och Magnus Magnusson (Bergvik). Det är 
först som sist deras förtjänst att vi har kunnat göra 
detta häfte.

Dokumentationsarbetet har utförts av antikvarie 
Eva Vikström, som också svarar för texten i häftet. 
Fotografierna är tagna av museets fotograf Göte 
Böhlin, om inte annat anges. De kartor som visar 
landskapets nyttjande för olika aktiviteter kring de 
olika byarna är ritade av Anders Eide, Riksantikva- 
rieämbet. Teckningarna är gjorda av Maria Olsson.
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Förord och

VÄSTERBOTTEN har under många år på ett själv
klart sätt förknippats med Per-Uno Ågren. Genom 
hans ideer om hur ett museum kunde nå sin publik 
omvandlades den gamla årsboken i slutet av 1960- 
talet till en tidskrift, som senare under hans redak
törskap skulle få sin nuvarande prägel. Mången läsa 
re har kanske funderat över vad en tidskriftsredak
tör egentligen har för uppgift. A t t  bestämma vad 
som skall stå skrivet kan väl inte vara så märkvär
digt, speciellt om man inte behöver skriva själv?
I  och för sig kan det nog ändå vara det, men i reali
teten kanske det blir så efter e tt tag att det känns 
enklare att skriva själv än låta andra göra det. Vad 
nu detta kan bero på. Per-Uno har efter trettio år 
slutat vid museet och är nu universitetslektor vid 
den museiinriktade kulturvetarlinjen på Umeå uni
versitet, utställningsproducent och redaktör för 
»Svenska museer».

När VÄSTERBOTTEN nu har få tt en 
ny redaktör, blir nog många oroliga och 
undrar vad som komma skall. Ja, vad ska 
jag tro? Möjligtvis att det i bästa fall inte 
kommer att märkas någon större skillnad.
Det finns just ingen anledning a tt förändra 
det som genom åren visat sig uppskattat. Tid- a 
skriften har ju fått en särprägel inte bara genom 
sitt innehåll, utan även genom sin grafiska form.
Så länge de medarbetare som svarar för den biten 
finns kvar, kan man bara vara tacksam.

Apropå Per-Unos insatser kom jag, givetvis helt 
osökt, att tänka på kejsar Diocletianus som efter 
tjugo års regeringstid drog sig tillbaka till sin födel
sebygd. Då han blev uppmanad att återta makten

påstås han ha svarat: — Om ni kunde se hur den kål 
växer som jag planterat med mina egna händer, skul
le ni icke söka övertala mig att vända åter.

Per-Uno har väl emellertid inte dragit sig tillbaka 
i den meningen, och hans kålgårdar ligger tydligen 
heller inte i Obbola.

Bo Sund in
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M änniskor vid älven •  Eva Vikström

År 1674 slog sig finnen Nils Andersson ner som ny
byggare i Gafsele. Det var ett år efter det första 
lappmarksplakatet och nybygget var det första i 
Västerbottens lappmarker. Den fortsatta kolonise
ringen av Åsele lappmark följde Ångermanälvens 
dalgång. Nybyggena lades huvudsakligen vid strän
der av sjöar och sel och uppe i frostfria lider. Vanli
gast är selbyar vid älvens spakvatten mellan forsar
na, t  ex Gafsele, Söråsele, Torvsele och Almsele.
Här fann de första nybyggarna strandängar, goda 
fiskevatten och kommunikationer.

Ängermanälven förenar Åsele lappmark med 
Ådalen och Ångermanland på flera sätt. Det gäller 
t  ex byggnadsskicket, där manbyggnadernas planty
per skiljer sig från dem som dominerar i övriga de
lar av Västerbotten. I andra avseenden finner vi va
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riationer inom länet mellan kustland och lappmar
ker. Här har självhushållet och dess former för re
sursutnyttjande levt kvar längre än vid kusten.

Näringsmönstret i Åseleälvens floddal avviker 
knappast från den traditionella ekonomi med 
tyngdpunkt på boskapsskötsel, som varit allmän i 
lappmarkerna och som har studerats av forskare 
som t ex Åke Campbell och Erik Bylund. Någon 
särpräglad teknologi finner man inte vid Åseleälven. 
I stället ser man hur bönderna i området under skil
da tider med olika betingelser har strävat efter att 
utöva de näringsformer som etablerades av det tidi
ga 1700-talets kolonisatörer. Detta gäller för män
niskorna på de äldre och yngre nybyggen, bolags- 
hemman, kronotorp och arbetarsmåbruk som be
skrivs i detta häfte. Deras olika villkor har givit
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formvariationerna inom området.
Under 1700- och 1800-talen dominerade här ett 

sammansatt näringsmönster baserat på utnyttjan
det av naturresurserna skog, jord och vattendrag 
för boskapens bete, för foderfångst, jordbruk, jakt 
och fiske. Detta sammansatta näringsmönster ka
raktäriserades av en periodicitet där olika sysslor 
gled in i varandra, av extensivt bruk som krävde sto
ra arealer och av en hushållning som var arbetskraft
intensiv och kalkylerade med ett minimum av kon
tanter.

Ett sådant näringsmönster krävde också kunska
per som förvärvades stegvis från den tidiga barndo
men. Ett barn blev tidigt medlem i det arbetslag 
som utgjordes av hushållet. I hushållet, som vanli
gen omfattade tre generationer och tjänstefolk, ha-
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B irger A lm r o th , A lm sele .

de män och kvinnor givna sysslor och roller. Går
den var centrum i ett stort aktivitetsfält, där främst 
männen var rörliga medan kvinnorna hade gården 
som sin domän.

Fram till 1800-talets senare del var också bön
derna i Almsele och Torvsele sörkörare, d v s de var 
handlande som for till Stockholm med lappmarks- 
varor som renprodukter, gråfågel och viltskinn. De 
sålde även smör i viss mån, vilket visar att jordbru
ket vid denna tid gav en avkastning som gick utöver 
de egna hushållens behov. De bytte lappmarksvaror- 
na mot det agrara samhällets viktigaste köpevaror: 
sockar, salt och kaffe.

Näringsmönstrets förändringar fram till det tidi
ga 1900-talet avsåg främst boskapsskötselns och 
jordbrukets expansion på jaktens och fiskets be
kostnad. Jordbruk och boskapsskötsel innebar en 
fastare bosättning och var mera kapitalkrävande. 
Husbehovsfisket förblev långt in på 1900-talet en 
väsentlig komponent i hushållningen, även om dess 
periodicitet kolliderade med jordbrukets. Vår- och 
höstfiske sammanföll med vår- och höstbruk. Jak
ten blev däremot alltmer en syssla för specialister. 
Den kunde dock ännu på 1920-talet tidvis tillföra 
hushållen betydande tillskott av kontanter genom 
gråfågelsfångst till avsalu.
4

Böndernas utnyttjande av skogsråvaran gällde 
fram till 1800-talets slut endast virkesuttag till hus
behov och vedbrand. Skogarna brukades framför 
allt för boskapsskötseln. Bönderna hade små inägor 
och relativt stora djurinnehav, vilket förutsatte sto
ra betesmarker och tillgång till foderfångst på my
rarna, jämte fodret från olika raningar och inägor. 
Ännu vid 1800-talets slut kunde bönderna låta det 
brinna på lämpliga platser för beten i skogarna. 
Almsele och Torvsele hade fäbodar och sommarla
dugårdar, medan man i Algovik höll djuren vid går
den under betet. Fäbodarna gick ur bruk vid 1800- 
talets slut, men sommarladugårdssystemet var i 
bruk till 1940-talet. För hemkörning av fodret från 
myrhässjor och raningslador användes ett system av 
vintervägar som förgrenade sig från byarna. Älvens 
is ingick i dessa leder. Så bör det också ha varit i 
Algovik, där myrslåtter endast förekom så länge 
man hade kvar ströängarna. Från 1920-talet slog 
man där endast raningarna. Myr- och raningsslåttern 
upphörde i Almsele, Torvsele och Algovik under 
1930- och 1940-talen.

Under 1800-talet ökade skogsexploateringen i 
området genom skogsindustrins expansion. Järn
bruk och sågverk hade privilegieskogar i Åsele från 
1700-talets slut. Mellan Råsele och Almsele hade 
Utansjö järnbruk privilegieskog, s k stockfångstskog. 
Senare under detta sekel, då sågverksindustrin blev 
en storindustri, blev bolagens hemmansköp allt van
ligare. Exempel på bolagshemman i området är det 
sk Svanöhemmanet i Almsele, Torvsele och Algo
vik. Bolagens hemmansköp medförde att det upp
stod en kategori bolagsarrendatorer, som endera 
brukade eller ägde och brukade en avstyckad mind
re del av det gamla hemmanet. De kom i bolagens 
tjänst med skogskörslor eller annat skogsarbete i 
stället för att som de skogsägande bönderna utveck
la eget skogsbruk. Detta innebar en proletarisering 
som i princip jämställde dem med bolagstorpare 
och kronotorpare. Proletariseringen förefaller att 
ha motverkats av de överenskommelser om nyttjan
derätt som gjordes med bolagen.

Under det tidiga 1900-talet inleddes kronopar- 
kemas kolonisation. Den bakgrund som brukar an
ges är att en växande befolkning därigenom gavs 
möjlighet att få en utkomst som småbrukare på 
kronans mark och att en arbetskraftsreserv för det 
växande skogsbruket därigenom skapades. Eftersom



sysselsättningen i skogen och flottningen var sä- 
songsbetonad, skulle arbetet på torpet fylla u t mel
lanperioderna. Liknande motiv fanns för de statliga 
lån till egnahems- och småbruksbildning, som till
kom vid samma tid.

Det första kronotorpet i området förefaller att 
vara skogstorpet Tallnäs på Abborrvikens krono- 
park, tidigare Utansjö stockfångstskog. Norr om 
Tallnäs växte den lilla kronotorparbyn Bergvik 
fram under 1920-talets senare del. När Tallnäs an- 
lades 1905 var sysselsättningen i skogen ännu myc
ket osäker, varför dagsverken hos bönderna fick 
stor betydelse. De första torpam a blev därför i hög 
grad en arbetskraftsreserv för jordbruket. Dagsver
kena hos bönder gjordes mot daglön eller som ar
betsbyte. Man kunde t  ex få låna hästar mot dags
verken eller få del i foderfångsten vid dagsverken i 
slåttern. Det senare hade betydelse, därför att tor- 
parnas möjligheter till foderfångst var minimala 
fram till 1920-talets senare del, då böndernas rätt 
till kronoslåttern på myrar och raningar indrogs (se 
sid 25). Man kan uttrycka det så, att kronotorpar- 
na tog upp det traditionella näringsmönstret med 
sin arbetskraft som enda kapital. Genom att byta 
sin arbetskraft kunde de i någon mån få tillgång till 
de produktionsmedel som de själva inte ägde. De 
hästar som anskaffades av torparna blev närmast 
gemensam egendom för Bergvik-Tallnäs. Det hade 
betydelse för åkerbruket och inte minst för att kun
na nyttja ströängarna — för a tt kunna köra hem 
fodret från myrar och raningar på bägge sidor av äl
ven. Torparna slog ströängarna till 1940-talet.

Exempel på småbruk anlagda med statliga lån 
finns i Torvsele, där tre arbetarsmåbruk anlades på 
1930-talet, i anslutning till de två äldre gårdarna. 
Småbrukarnas villkor liknade torparnas, genom att 
de med sina små skiften blev hänvisade till infor
mella överenskommelser för att kunna ta  upp det 
traditionella näringsmönstret. I Torvsele gj orde 
man överenskommelser med bönderna om slåtter 
och bete på de marker dessa bönder i sin tur arren
derade av skogsbolaget som ägde hemmanets skogs
skifte. Detta visar på de informella överenskommel
sernas betydelse för att kunna driva den arealkrä- 
vande boskapsskötseln. Det visar också hur starkt 
man höll fast vid detta näringsmönster. På de stude
rade kronotorpen och småbruken odlades säd en
dast på Tallnäs. I övrigt hade man vall- och potatis-

V erner Jon sson , T orvsele .

odling. Liksom kronotorpama gjorde småbrukarna 
dagsverken hos bönder. Däremot var småbrukarnas 
sysstelsättningsmöjligheter i skogen mera osäkra. 
När det gällde arbete för Domänverket gick krono- 
torpare före.

I Almsele utvecklades efter det sena 1800-talets 
hemmansklyvningar släktskapsbaserade ekonomis
ka korporationer jämte byorganisationen. De avsåg 
förvaltning och bruk av gemensam egendom, t  ex 
kvarnar, sommarladugårdar på älvens södersida, vall
lag för att optimalt kunna utnyttja bete. De avsåg
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även investeringar i t  ex tröskverk och vedkapar, 
som det inte skulle ha varit lönsamt att anskaffa 
gårdsvis. Med ytterligare hemmansklyvningar på 
1910-talet förgrenades dessa korporationer på sys
konpar, för att på 1950-talet vanligen upplösas.

I Torvsele fanns en liknande organisation, men 
när småbruken anlades började man — liksom i 
Algovik och i kronotorparbyn Tallnäs-Bergvik — 
också ordna vallning av djur, plöjning m m på 
grannskapsbasis. Om motiven till sammanslutning
arna var ekonomiska, var förutsättningarna sociala 
— täta sociala nätverk i form av släktskap och 
grannskap. Genom sammanslutningarna främjades 
och befästes också samhörighet.

Liksom för de gamla nybyggena innebar anlägg
ning av kronotorp och småbruk vid älven tillgång 
till goda fiskevatten och i fråga om torpen även go
da kommunikationer. Torpen saknade till 1930- 
talet vägförbindelse med Almsele, varifrån väg bröts 
till Åsele 1908. Den gamla vintervägen på isen hade 
därför betydelse för persontrafik in på 1930-talet.
I Torvsele saknades väg till 1960-talet. Där var man 
på 1950-talet bilägare i väglöst land — bilen stod i 
garage i Forsvik, dit man rodde eller gick över isen.

För torpare gav älvfisket, mer än för andra kate
gorier, ett livsviktigt bidrag till livsmedelsförsörj - 
ningen under 1900-talets första decennier. De enda 
yrkesfiskare som fanns i området var torpare i Blå
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viken. Detta torp låg under kyrkan och var beläget 
söder om Torvsele. Fiskets roll i försöqningen beto
nas också för arbetarsmåbruken i Torvsele. Fiske
vattnen och fiskekunnandet förblev en vilande re
surs, vilket framgår av att fisket både i älven och i 
sjöarna hade en blomstringsperiod under andra 
världskrigets livsmedelsknappa tid.

Med skogsindustrins genombrott inleddes den 
traditionella ekonomins tillbakagång. Under 1900- 
talet kom massaindustrins behov av pappersved att 
skapa efterfrågan på klena virkesdimensioner, vil
ket innebar ett mera intensivt utnyttjande av skogs
råvaran. Med skogsindustrin och det intensifierade 
skogsbruket skapades bättre möjligheter till syssel
sättning för torpare och småbrukare, vilket gjorde 
att lönearbetet i skogen blev basen i deras ekonomi. 
Under 1930- och 1940-talen ökade arbetskraftsbe
hovet, vilket bl a uttrycktes i den upplåtelseform 
för kronotorp från 1943, där arbetsgaranti/arbets- 
plikt infördes. Skogsarbetets säsongprägel, med 
huggning, brossling och körning på vintern och 
flottning på sommaren betydde kollisioner med 
jordbruket i så måtto att sommararbetet kollidera
de med flottningen. Bönder som hade häst blev 
entreprenörer åt skogsindustrin genom timmerkörs- 
lor. Torpare och småbrukare blev däremot i regel 
huggare och brossiare, eftersom man sällan hade 
råd att investera i häst och inte heller hade hästva
na hemifrån. Kronotorparen i Tallnäs blev hästäga
re/körare och var därför ett undantag.

Skogsägande bönder utvecklade ett eget skogs
bruk. I Almsele böljade man med bjälkför sälj ning 
vid 1800-talets slut, sen med rotpostförsäljning och 
senare huvudsakligen leveransförsäljning. När de 
skogsägande bönderna började avverka egen skog, 
blev deras ekonomi beroende av trävarumarknaden. 
Inslaget av pengar i hushållningen ökade. Skogsav
verkningarna fick viss betydelse för natura- och by
teshushållningens tillbakagång också därigenom att 
invasionen av skogsfolk skapade en marknad för av
sättning av jordbruksprodukter i trakten. Bönderna 
i Almsele levererade mjölk till skogskojorna innan 
de levererade mjölk till mejeri.

Från 1950-talet slog storskogsbruket alltmera 
igenom. Detta mekaniserade och rationaliserade 
skogsbruk innebar produktionsformer som alltmer 
uteslöt de tidigare säsongsbetonade anställningarna



och därmed möjligheterna att kombinera skogsar
bete med jordbruk. Det kom att gälla huggare och 
brossiare i första hand. För körare innebar mekani
seringen att investeringar i traktorer blev vanligare. 
Kronotorparen på Tallnäs fortsatte dock med häst- 
körslor till 1960-talets början. Även småbrukaren i 
Algo vik körde alla år med häst. Den fortsatta tek
niska utvecklingen inom skogsbruket kom att leda 
till behov av kapitalinvesteringar av ett slag som ak
tualiserade övergång till fast anställning. Nu mins
kade också de skogsägande böndernas skogsbruk i 
lönsamhet. Stordriften förutsatte arealer och inves
teringar av dittills oanat slag. På 1960-talet gick 
också dessa bönder alltmer u t i lönearbete.

Skogsbrukets utveckling gick mot ett produk
tionssätt som var rakt motsatt det som tidigare va
rit grunden för den traditionella ekonomin — ett 
intensivt skogsbruk året runt i stället för ett nä- 
ringsmönster som var sammansatt av ett periodiskt 
och främst extensivt utnyttjande av olika naturre
surser. Kapitalintensiva ny ttj andeformer och tekno
logi ersatte det arbetskraftsintensiva skogsbruket.

Skogsindustrin banade vägen in i industrisamhäl
let. Det skedde genom att trakten under alltmer in
dustrialiserade former producerade råvara till såg
verks- och massaindustrin. Därigenom blev skogs
bruket alltmer basnäring på boskapsskötselns och 
jordbrukets bekostnad. Den gamla basnäringens 
arealbehov kunde inte riktigt tillgodoses, vilket led
de till intensifierat bruk av mindre arealer. E tt led i 
detta var indragningen av de ströängar bönderna 
nyttjat till slåtter, varvid odlingsbidrag till uppod
ling av vall inom egna arealer utgick. Ett annat var 
indragningen av skogsbetet med kompenserande bi
drag till anläggande av betesängar. Dessa initiativ 
bidrog till att minska jordbrukets arealbehov, men 
utvecklingen från extensivt till intensivt bruk kräv
de mer kapitalinsatser. Det arbetsintensiva jordbru
ket var svårt a tt driva på 1950-talet också därför a tt 
det var brist på jordbruksarbetare. Domänverkets 
och skogsbolagens ökade arbetskraftsbehov och u t
vecklingen mot helårsanställningar gjorde det svå
rare för bönderna att få tag på tillfällig manuell ar
betskraft.

Boskapsskötseln hade dominerat böndernas hus
hållning. Åkerbruket var alltför marginellt för att 
genom investeringar i maskiner, jordförvärv eller

G u sta v  L arsson , A lg o v ik .

större arrenden medge brukningsenheter av dimen
sioner som var anpassade till 1960- och 1970-talens 
lönsamhetskrav. Dessa krav var svårförenliga med 
det förindustriella samhällets sammansatta närings- 
mönster, så som det gestaltade sig i denna älvdal.

Konsekvenserna av j ordbrukets och boskapssköt
selns tillbakagång blev nedlagda brukningsenheter 
och avfolkning. Skogsbruk bedrevs dock på hem- 
mansdelar med skogsarealer i Almsele, även om äga
ren avflyttat. Det har varit en allmän trend i länet,
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att glesbygdsutveckling med vikande basnäring lett 
till att fritidsfolket dragit in i övergivna bostadshus 
och i nya fritidshus intill släktgården. Fritidsfolket 
har släktanknytning till Almsele och har utflyttat 
till centralorten Åsele eller längre bort till kusten 
eller till Mellansverige.

Fritidsbebyggelsen i Algovik omfattar e tt tjugo
tal stugor uppförda efter andra världskriget på den 
gamla raningen. Där är fritidsfolket också åselebor 
och människor som utflyttat längre bort, men de 
saknar i huvudsak släktanknytning till Algovik. Lik
som i så många svenska sommarstugeområden väx
te fritidsbebyggelsen i Algovik fram ur behovet att 
nyttja en ökande fritid till vissa aktiviteter som inte 
kunde tillgodoses i en tä tort — här gäller det fiske. 
Det finns en skillnad mellan de båda exemplen på 
fritidsbebyggelse. I Algovik kan man närmast tala 
om en variant av det typiska svenska sommarstuge- 
området av efterkrigssnitt. I Almsele har den nya 
fritidsbebyggelsen snarare varit en funktion av av
flyttningen och önskemålen om att behålla banden 
med hembygdens släkt, vänner och livsformer.

A lm se le
I ett syneprotokoll från 1862 återger synemannen 
den då 92-årige Hans Danielssons uppgifter om 
Almselebyns tidiga historia, förmedlade av sonen 
Daniel Hansson:

»Almsele by började år 1722 a f Pehr Edin såsom 
torpställe å Lappmannen Jacob Pehrssons skatte- 
land, för hvilket torp skatt genast erlades med en 
plåt. Han odlade ingenting utan idkade endast fiske 
och jagt. Då han några år idkat denna näring, öfver- 
lemnades Torpet till Henric Mathsson, en snäll 
björnskytt, dernäst kom å stället 2 ne personer vid 
namn Jon Björn och Pehr Jacobsson den lille, der- 
efter Pehr Jacobsson den större och så Michael

Olofsson och Eric Pehrsson. Dessa sistnämnde fly t
tade bostaden till bättre åkermark och började od
la. Å r 1757 hölls syn å alla de lägenheter, som wid 
Almsele vid den tiden voro att tillgå och hwarvid 
Synemännen ansågo dem någorlunda tillräcklige 
för tvenne Nybyggare.»

Per eller Petter Edin var pärlfiskeinspektör, son 
till den förste kyrkoherden i Åsele, Daniel Edin. 
Petter stannade endast kort tid i Almsele. 1730 
övertog han faderns hemman i Söråsele. Almsele 
nybygge övertogs 1729 av Henrik Mattsson från 
Svanabyn. Svågern Jon Jonsson (Jon Björn) blev 
delägare i nybygget. Nu kom odlingsarbetet i gång.

M agnus o c h  B erta  M agnusson, B ergvik
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D e l av västra b y n  från  ä lven . D e  två  gam la n yb yg g en a  u rsk ilje r  sig från d en  övriga beb yg g e lsen  g e n o m  sina m a n b yggn ader  
från  1 8 0 0 -ta le ts  m itt .  I  s lu te t  a v  1 8 0 0 - ta le t  fö r tä ta d e s  b eb yg g e lsen  till e t t  band, o m g iv e t av  od lin gsm ark  u p p  m o t  sk o g sb ry -  
n e t  o ch  ner m o t  älven. I  sk o g s b ry n e t låg en rad som m arladu gårdar o ch  i s tra n d k a n ten  bå thu s. I  s tra n d k a n ten  ser  m an nu 
so m m a rstu g o r, so m  g e n o m  s i t t  läge och  sin u tfo rm n in g  b ry te r  m o t  d e t  tra d itio n e lla  b y g g n a d ssä tte t i tra k ten . F o to :  Eva  
V ik s trö m  1 9 7 9 . Se även  sid  2.

När de skattefria åren var slut 1737 sådde de varsin 
tunna kom och kunde föda tre kor och en häst var
dera.

Dessa nybyggare sålde snart stället till Per Jacobs
son den äldre (den store), deras tidigare granne i 
Svanabyn och bördig från Bölen i Junsele. En an
nan Per Jacobsson (den yngre eller den lille), också 
han från Junsele, upptog ett nybygge på Ångerman
älvens norra sida. När Per Jacobsson d ä flyttade sin 
gård till nordsidan var grunden för den ny a byn lagd. 
Per Jacobsson den yngres hemman blev Almsele nr 1 
och Västra grannen, medan Per Jacobsson den äld
res ställe blev Almsele nr 2 och östra grannen.

•  »Laga hus på ett nybygge skola bestå av en 
stuga och kammare tillhopa av åtminstone 12 
alnars längd och 10 alnars bredd med tak, golv, 
spis, bakugn och nödiga fönster; kornlada med 
loge, bred 11 alnar inom knutarna och så lång 
att otröskad säd efter 4 å 5 tunnors utsäde där- 
uti rymmas och bärgas kan, så ock stolpebod; 
fä- och foderhus samt stall efter nödtorften.»

Ur 1749 års lappmarksreglemente.
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G a m m elgården  i A lm se le . D en  fö rs te  n yb yg g a ren  va lde den n a  torra  backe m ellan  två  bäckar som  p la ts  fö r  sin b o sä ttn in g . 
Ä v en  en  n u tid a  besökare  kan en  k a ll h ö s td a g  se hur fro s te n  sk im rar vitare  här än p å  ä lvens norrsida. D ä rfö r övergavs p la t 
sen, m en  n y ttja d e s  länge so m  fä b o d  o ch  fö r  vallodling. Id a g  v ittn a r e n d a st en  överg iven  husgrund o m  den  ä ldsta  b e b yg g e l
sen. F o to :  Eva V ik s trö m  1 9 7 9 .

Den plats Petter Edin valde för sin bosättning i 
Almsele låg på Ångermanälvens södra sida, sydväst 
om den senare byn. Efter flyttningen till älvens 
norrsida har den första gårdsplatsen kallats gammel
gården. Platsen var en torr backe omgiven av två 
bäckar. Byggnaderna låg uppe i backen. Den var 
vald för en ekonomi baserad på jakt och fiske. Be
tingelserna för boskapsskötsel var bättre där än på 
älvens norra sida. Där var bättre beten och rikligare 
tillgång på vatten. För åkerbruk var den sämre. Sö
derläge anses bra för att odla korn, men läget var 
för frostlänt. Man flyttade för att få bättre odlings- 
möj lig heter. Efter flyttningen användes Gammel
gården som fäbod. I synen från 1862 heter det om

den gamla gården »hwarest Almsele by först hade 
sin bostad, men som i anseende till dess snäfva och 
frostaktiga beskaffenhet för sagde ändamål blifvit 
uteslutet och nu nyttjas till fäbodställe och ängs
mark». Marken hör idag till fastigheten Almsele 1:11.

Den plats som nybyggarna flyttade till på norra 
älvstranden blev centrum för en mycket arealkrä- 
vande hushållning. Inägorna med gårdstomter, någ
ra åkertegar och lite vall var små, men de områden 
som togs i anspråk för jakt, fiske och boskapssköt
sel var desto större. Det finns en sägen om det förs
ta nybygget, som med drastisk överdrift belyser 
hur stora arealer en nybyggare ansåg sig behöva för 
sitt näringsfång:
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»Det har berättats för mig att en nybyggare i 
Gafsele vid vårfloden fick se att tvet och täljspån 
kom flytande utefter älven och han blev topp tun
nor rasande att någon hade kom m it in på hans om 
råde utan hans vetskap. Han skulle ha huggit fast 
yxan i huggkubben i vredesmod och gått uppefter 
älvstranden och kom m it hit till nybyggaren i gam- 
melgårn. Då skulle det väl ha blivit en våldsam trä
ta, för de hade ju kom m it in på hans fiske och jak t
marker.»

Nybyggarna var också beroende av ett gott sam
arbete med samema. De första nybyggarna ingick 
avtal med samen på Almselelandet om jakt och fis
ke. Denna sämja befästes av skötesreninstitutionen. 
Från 1840- och 1850-talen finns uppgifter om in
nehav av skötesrenar på Almsele nr 2. Daniel Alm- 
roth (1837—1911) var den siste gårdsbrukaren på 
nr 2 som hade renar. Han fick sitt renmärke inre
gistrerat 1889.

Kontakten mellan samer och nybyggare var dock 
inte konfliktfri. Nybyggarna hade tagit i anspråk 
samernas gamla land och utnyttjandet av samma 
tillgångar. Slåttern på renvallarna blev t  ex en kon
fliktkälla. Det finns uppgifter om hur nybyggarna i 
Åsele aktivt bekämpade samernas renskötsel genom 
att avbränna skog.

Jordbruk och boskapsskötsel 
För 1700-talets nybyggare hade jakt och fiske en 
central betydelse, vilket bl a framgår av sämjeavtal 
om delning av jaktmarker och fiskevatten.

Jordbruk och boskapsskötsel trängde alltmer till
baka jak t och fiske som nybyggarnas basnäring. 
Detta var en följd av statsmakternas kolonisations- 
politik. I det andra lappmarksplakatet av år 1695 
och i 1749 års lappmarksreglemente m fl traktater 
uttrycktes strävanden att utveckla åkerbruket och 
den röjda ängen i lappmarken. Utnyttjande.av na
turlig äng motarbetades till förmån för ängsodling 
och vallar. En sådan utveckling var egentligen inte 
fullföljd förrän efter andra världskriget, då bönder
na i detta område upphörde att slå myrar och na
turliga översilningsängar, till förmån för mera inten
siva odlingsformer.

Petrus Laestadius pekar i andra delen av sin 
Journal också på befolkningsökningens betydelse

Å r  1 8 1 4  in syn a d e  a lm se leb ä n d ern a  e t t  n y t t  fä b o d s tä lle  vid  
A ln isjö n  fö r  a t t  b ä ttre  kun na u tn y ttja  b e te t  p å  ä lven s n o rr
sida. F ä b o d en  var i bruk till 1 8 0 0 -ta le ts  slu t. U n der 19 0 0 -  
ta le t  har skogshuggarlag b o t t  p å  fä b o d p la tsen  u n der avverk -  
ningssäsongen. Idag  fin n s  inga re s te r  k va r av  b eb yg g e lsen  p å  
A lm se leb o d a rn a . F o to :  E va V ik strö m  1 9 7 9 .

för näringsmönstrets förändring:
»Pä fiske och jagt stödde sig också onekeligen ny

byggarena äfven i Åsele och Lycksele Lappmarker i 
början af hufvudsakligast. Så länge nybyggarena 
voro få, voro också dessa yrken mera lönande, men 
för den tilltagande folkmängden blefvo de snart 
otillräckliga. E fter hand uppstego åkerbruket och 
boskapsskötseln till främsta rummet, och nybyggen, 
i början anlagda blott vid fiskesjöar, började nu att 
anläggas utan a f seende på sådana...».

Man kan ur synematerialet utläsa hur bönderna 
under 1800-talet eftersträvade att bättre utnyttja 
och utvidga sina ängsarealer, för att därigenom kun
na utveckla boskapsskötseln. År 1814 anlades ett 
nytt fäbodställe vid Almsjön. Man utökade ängs- 
arealen och kultiverade delar av den. Röjning och 
dämning innebar ett intensifierat ängsbruk. De na
turliga översilningsängarna, de som översilades av 
vårfloden, var främst raningarna längs Ångermanäl
vens stränder. 1814 fanns dammängar vid Oxbäc
ken, Kruttjämbäcken och vid Almsjön. Genom 
enkla dämmanordningar och diken hjälpte man den 
naturliga vårfloden på traven. Under 1800-talet 
ökade dammängarna i antal. E tt exempel är Hök
tjärn, söder om älven, insynad 1816. Där anställdes
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A lm se le  1 :7 , O lo f  C h r is to fferssons gård  i A lm se le , so m  p å  1 8 8 0 - ta le t så ldes till nuvarande S va n ö b o la g e t o ch  d ä rfö r  kallas 
S v a n ö h em m a n e t. D e t  glesa b y g g n a d ssä tt v i ser idag är av  1 9 0 0 -ta lsd a tu m . F ö r 1 8 0 0 - ta le t får vi tänka o ss  en a vsevä rt m er  
fö r tä ta d  gård sb eb yg g else .

två dalkarlar 1834 för a tt gräva ett 100 alnar långt 
dike. Idag finns rester av anordningar för dammslåt- 
ter vid Nyröjningsmyren nordost om Almselebodar- 
na.

Strävandet att höja ängsarealen och öka avkast
ningen märks också i tvister mellan byarna om my
rar. Almsele och Torvsjö hade en långvarig träta, 
känd från 1700-talets mitt, om myrslåtter på sko
gen. Mellan byarna finns en myr med det talande 
namnet Processmyran.

Anläggandet av ett nytt fäbodställe visar hur 
man försökte utnyttja betet maximalt. Man sökte 
också förbättra betet genom svedjning. 1816 fick 
de båda grannarna i Almsele tillstånd att svedja ett 
par skogsområden norr och söder om älven. Svedj- 
ningen norr om byn syftade också till att minska 
åkrarnas frostaktighet.

1790 hade de två gårdarna tillsammans 25 nöt
kreatur, 50 får samt 14 renar. 1820 hade man 4 ä 5 
hästar, 32 kor och 40 får och 1861 8 hästar, 40 å 
44 nötkreatur och 60 får.

Boskapsskötseln i Åsele gav avkastning utöver 
det egna hushållets behov:

»Smör är Åsele-boernes hufwudsakligaste export
vara, och lärer detta såsom i allmänhet Lappmarks- 
smöret, vara av synnerlig godhet, hvilket då är att 
tillskriva de goda betesmarkerna.» (Laestadius)

Sörkörare
Nybyggarna i Åsele har ägnat sig åt sörköreri. 
Framför allt var det fågel och viltskinn man köpte 
upp och for och sålde i Stockholm, Uppsala och 
andra orter. I början av 1800-talet hette gårdsägar- 
na i Almsele Daniel Hansson och Olof Christo ffers- 
son. De var sörkörare och for enligt Zetterstedt till 
Stockholm med skogsfågel (tjäder, orrar, ripor och 
järpar) och pälsverk (skinn av björn, varg, räv och 
mård).

Vid 1800-talets mitt ägdes Almsele nr 2 av Per- 
Erik Almroth, fosterson till Daniel Hansson. Även 
han var handlande och sörkörare.
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F yra g en era tio n er  hem m an sägare p ä  A lm se le  nr 2  1 8 1 4 —1 9 4 8 . F r v: D a n ie l H ansson  (1 7 8 2 —1 8 7 5 ) , Per-E rik A lm ro th  
(1 8 0 7  1 8 9 9 ) , D an ie l A lm r o th  (1 8 3 7 — 1 9 1 1 )  o ch  H arald  A lm r o th  (1 8 8 7 — 1 9 6 8 ) . (R e p ro fo to n  e f te r  orig inal h o s  B irger  
A lm r o th , A lm se le .)

Almsele i slutet av 1800-talet
Den första hemmansklyvningen i byn ägde rum 
1872. Då delade Per Erik Almroth sitt hemman 
mellan sönerna Daniel, Johan och Markus. Daniel 
blev kvar på den gamla gården, medan Johan och 
Markus byggde sig gårdar på sina hemmansdelar ös
ter om den gamla gården.

Det var troligen på 1880-talet som Christoffer 
Olofssons efterträdare på Almsele nr 1, Jonas Olof 
Forsen, sålde sitt hemman och flyttade till Vännäs. 
Sonen återvände sedan till Almsele och gifte sig 
med Markus Almroths dotter.

I början av 1890-talet var nr 1 delat mellan 
Sprängsvikens bolag (nu Svanöbolaget) och Jonas 
Evald Andersson. Denne uppförde en ny gård väs
ter om den gamla gården, som hörde till bolagets 
hemmansdel. Gården utarrenderades till 1911, då 
den avstyckades jämte ett mindre skifte om 50 ha.

Laga skifte i Almsele verkställdes 1891—94. Det 
fanns sex delägare i skifteslaget: J E Andersson, 
Sprängsvikens AB, D Almroth, J Almroth, M Alm
roth och P A Almroth. Den sistnämnde hade ingen 
gård och fick nu ett skifte vid Abborrviken. I byn 
fanns en torpare vid Getvikshällan. Han fick avflyt
ta mot ett vederlag av 540 kronor (se vidare kapit
let om Tallnäs).

N är Per-E rik A lm r o th  d e la d e  s i t t  h em m an  m ellan  tre  av  s ö 
nerna 1 8 7 2 , ö v e r to g  D an ie l s ta m fa s tig h e te n  o ch  Joh an  och  
M arkus byg g d e  sig nya gårdar. På D an ie ls g å rd  ser m an till 
höger en m an gårdsbyggn ad  so m  är f ly t ta d  från  g a m m elg å r
den. D en har senare  o m b y g g ts  i flera  e ta p p e r . M an b yg g n a 
d en  t  v b yg g d es av  D a n ie l H ansson  o m k rin g  1 8 5 0 . D e n  är 
e t t  f in t  e x e m p e l p å  en vä lbevarad  o c h  varsam t m o d ern isera d  
ko rsb yg g n a d .
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Jannes gård, A lm se le  2 :9 . M an gårdsbyggn aden  här represen  
terar en yn g re  ty p  av k o rsb yg g n a d er . T  v sk y m ta r  en bagar
stuga från t id ig t 1 8 0 0 -ta l. L adu gården  ligger p å  andra sidan  
bygatan .

M a rk u s’ gård , A lm se le  1 :1 2 . I  m it te n  sy n s  m a n g å rd sb y  ggna
d en  o c h  t h  fö d o r  åd sstugan.

Vid skiftet avsattes samfälligheter för byväg, fä
gata, fäijplats, båtlänningar inom byn och vid 
Kvarnån, Klockarviken, Almsjön och Långselra- 
ningen. Vidare två myrtag, lertag, såg- och kvarn
plats vid Kvarnån, dammfäste vid Höktjärn, fäbod
vallen vid Almsjön och tre platser för sommarladu
gårdar. Därtill fastslogs att jaktmarker och fiskevat
ten skulle vara gemensamma liksom tidigare, men 
med det förbehållet att fångst med giller endast fick 
bedrivas på jägarens egna skiften.

En anmärkningsvärd punkt i laga skiftesproto
kollet gäller regleringen av de rågångar som utlagts 
vid awittringen 1876 (fastställd 1884). Då »den

öfuer denna by upprättade afvittringskartan icke 
utvisar gränserna omkring de till skifteslaget höran
de å kronomark belägna utängar sådana de å mar
ken finnas, men det ej heller anses lämpligt att ef
ter nämnda afvittringskarta anställa reglering af 
dessa rågångar, enär skifteslaget derigenom skulle 
å flera ställen erhålla skogsmark i stället för äng... 
ifrågavarande rågångar böra för framtiden gälla och 
efterlefvas, sådana de å marken häfdas och å laga 
skifteskartan nu blifvit upptagne.»

Bönderna ville alltså ännu på 1890-talet hellre 
ha äng än skogsmark. Det är först under 1900-talet 
som boskapsskötarna blir skogsbrukare.
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»Dankes gärd« i A lm sele;

1925-1930
Det finns nio gårdar i Almsele på 1920-talet. Av 
dem har fem tillkommit genom klyvningar av det 
gamla stamhemmanet Almsele nr 2. De ligger i byns 
östra del och kallas också östra byn. Almsele nr 1 
har nu hunnit delas i fyra fastigheter och tillsam
mans kallas de Västra byn. Indelningen av byn i 
Västra och östra byn har betydelse för den ekono
miska organisationen och utgår från situationen fö
re laga skiftet och hemmansklyvningarna. Då kalla-

F am iljen  A lm r o th  p å  A lm se le  nr 2  n å g o t a v  åren s tra x  e f te r  
se k e lsk if te t . S itta n d e  sy n s  Inga A lm r o th  o ch  d o t te r n  A gda .
B a k o m  d e m  stå r D an iel, o m g iven  av sön erna  R o b e r t  ( tv ) ,
H arald och  R u d o lf  ( t  h). (R e p r o fo to  e f te r  orig ina l h o sB irg er  
A lm ro th , A lm se le .)

A lm se le  by  m o t  ö s te r  m e d  en d e l av  ö stra  b y n  i fo n d e n . T  v  s y n s  d e t  gam la s ta m h e m m a n e t, so m  p å  1 9 2 0 - ta le t  b ru k a d es av  
H arald  A lm r o th . L ä n g st t  h sy n s  S v a n ö h em m a n e t so m  ligger i västra byn . D e  gam la n yb yg g en a  har d e la ts  p å  flera  hem m an , 
bolag har b l iv it  skogsägare i b y n , m en  g e n o m  sam m anslu tn in gar k u n d e  m an ännu p å  1 9 2 0 - ta le t u p p rä tth å lla  e t t  närings- 
m ö n ste r  vars hu vu ddrag  e ta b le ra d es  p å  1 7 0 0 -ta le t.
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des nr 1 för Västra grannen och nr 2 för östra gran
nen i sämjeavtal om delning av fiske- och jaktmar
ker samt betes- och slåttesrätt.

De fem fastigheterna i östra byn har uppdelats 
ur tre äldre, som innehades av syskonen Daniel, 
Johan och Markus. Daniels fastighet har delats på 
sönerna Harald och Rudolf, Johans på sonen Frans 
och dottern gift med Gustav Åkerlind. Markus’ för
blev odelad i en dotters ägo. Bonden på det gamla 
stamhemmanet Almsele nr 2 heter på 1920-talet 
Harald Almroth, född 1887. När fadern Daniel 
drog sig tillbaka 1909 delades hans hemman mellan 
sönerna Harald och Rudolf. Harald blev kvar på 
den gamla gården, nu med beteckningen 2:16. Den 
kallas Dankes efter fadern. När Rudolf gifte sig 
byggde Daniel en gård åt honom tvärs över vägen, 
på hans hemmansdel 2:15. Brodern Jannes gård 
har också delats mellan två av Jannes barn. Jannes 
gård har övertagits av sonen Frans, medan en dot
ter fått den andra delen och efter giftermål flyttat 
till en nybyggd gård invid vägen. Daniels tredje 
bror i byn, Markus, har inte delat sitt hemman. 
Gården brukas ännu på 1920-talet av en dotter och 
hennes man. Vid laga skiftet 1894 avdelades också 
hemmansdelar utanför byn. För Östra byns del gäl
ler det områden strax väster om byn och i Abborr-

R u d o lfs  gård , A lm se le  2 :1 5 . O m k rin g  1 9 1 0  b lev  d e t  g en era 
tio n ssk if te  p å  de  tre  gårdarna i Ö stra b y n . På två  av d e m  
g jo rd es h em m a n sk lyvn in g . N är D a n ie l A lm r o th  d ro g  sig t il l 
baka 1 9 0 9 , d e la d es h e m m a n e t m ellan  sön ern a  H arald  och  
R u d o lf . D en  y n g s te  son en , R o b e r t ,  hade a v lid it  några år t i 
d igare. H arald  ö v e r to g  d e n  gam la gården , m ed a n  R u d o lf  f l y t 
ta d e  till en n y u p p fö r d  gård  sn e t t  ö ver bygatan .

viken.
Hushållet på Harald Almroths gård består på 

1920-talet av en utvidgad familj med tre generatio
ner samt tjänstefolk i mån av behov. Haralds hustru 
heter Hilma, född i grannbyn i söder, Avasjö, 1890. 
De har fem barn, tre pojkar och två flickor. I födo- 
rådsstugan bor Haralds mor Inga tillsammans med 
en ogift dotter och en sonson vars far är död.
Daniel har avlidit 1911. Om det fanns tillräckligt 
med vuxna barn i gården behövde man inte anställa 
tjänstefolk, annat än tillfälligt och då särskilt under 
slåttern. I början av 1920-talet var barnen små och 
man hade en dräng, en piga och en flicka i 15—16- 
årsåldern som barnsytare (barnflicka). 1928 är förs
ta året Hilma är ensam och flickorna är tillräckligt 
stora för att kunna hjälpa till. När flickorna sen 
lämnar hemmet på 1940-talet blir det åter nödvän
digt att anställa en piga.

Ett arbetsår i slutet av 1920-talet
Valborgsmässoafton är en vändpunkt på året. Då är 
vintersysslorna över och man går mot sommaren. 
Valborg firas av ungdomarna med en majbrasa på 
Hemberget. Pojkarna ordnar brasan och flickorna 
har med sig kaffe och våfflor som föming. Man

Å k e rlin d s  gård , A lm se le  2 :8 . Ä v e n  p å  Jannes gård  b lev  d e t  
g e n e ra tio n ssk ifte  o ch  h em m a n sk lyvn in g . S o n en  F rans ö v e r
to g  Jann es gård , m edan  d o t te r  och  m åg slo g  sig ner i denna  
n ya  g å rd  stra x  n ed a n fö r  d e n  äldre.
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A lm se le  2 :1 5  o ch  2 : 1 6  m o t  ö s te r . B rö d ern a  H arald o ch  R u d o lf  är n ärm sta  grannar o ch  sa m a rb e ta r t  ex  o m  h ö s lå tte r  och  
n o tfisk e . G ården  är d e n  m in sta  ek o n o m isk a  en h e ten , sedan  k o m m e r  sy sk o n p a re n s sa m a rb e te , d ä re f te r  ö s tra  b y n  och  s lu tli
gen  hela A lm se le  b y .

sjunger, äter, tittar på utsikten ner mot byn. Ett 
25—30-tal ungdomar har samlats och de är bond
pojkar och bondflickor, pigor, kvarvarande skogsar
betare och ungdom från torpen omkring. Tidigare 
på dagen har skolbarnen haft en egen liten majbra
sa.

Sen tar vardagen vid. Man klyver ved, forslar 
bort vinterredskapen och ser över sommarredska
pen. Sågning av den ved som huggits på hösten och 
körts hem under vintern sker i östra byns gemen
samt ägda vedkap. Den ambulerar mellan gårdarna. 
Före elektrifieringens tid drivs den med råoljemo- 
tor.

Vedkapen är en av de saker som är gemensam 
egendom för östra byn. Vedkap, tröskverk, råolje- 
motor, en gammal saltkvarn, täckstol, kvarnen i 
Kvarnbäcken och sommarladugården på älvens söd
ra sida är gemensam egendom för östra byn, liksom 
en båtplats för mjölkerskor och ett myrtag. Salt
kvarnen och mjölkvarnen liksom sommarladugår
den är arvegods. Gamla saker är gemensamt, medan 
nyare är mer personligt för gården. Åkerbruksred
skap och slåttermaskin är varje syskonpar i byn till
sammans om. I östra byn är Daniels söner Harald 
och Rudolf i lag, liksom Jannes son Frans och må- 
gen Gustav Åkerlind. På Markes gård är man där
emot, för sig själv. Släkten har flyttat till Abborr-
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viken efter laga skiftet. De släktingar som flyttat 
ut från byn har dock del i kvarn och sommarladu
gård. Det gemensamma arvegodset gör att släkten 
håller ihop. Man är beroende av varandra.

De enskilda gårdarna ingår alltså i en ekonomisk 
organisation som är baserad på släktskap. De ingår 
också i den större enhet som utgörs av Almsele by. 
Byns gemensamma egendom utgörs av sågen med 
spånhyvel, potatiskvarn, sädesrensare (treör), 
brandredskap och frölåda för sådd av höfrö. Därtill 
kommer en kvarn i Fransesbäcken i östra delen av 
byn. Vattenföringen i denna bäck var dålig och där
för har kvarnen mest använts för att dra slipstenar. 
Liksom sågen och spånhyveln är den ärvd och en 
given gemensam tillhörighet. Dessa gemensamma 
angelägenheter förvaltas av byastämman. Den sam
mankallas när det anses nödvändigt av byfogden, 
som byåldermannen vanligen kallas här. Byfogde
sysslan vandrar från gård till gård på ett år i taget. 
En gemensam angelägenhet är också underhållet 
av vägen.

Vårsyssloma börjar. Man rensar kring gårdarna 
och sysslar med underhåll av byggnaderna. För un
derhållet behöver man såga lite virke och hyvla nå
got spån. Det sker i byasågen på samfälligheten vid 
Kvarnbäcken. Där har också östra  och Västra byn 
sina kvarnar. Sågen hade till 1800-talets slut en 
ram som drevs av ett överfallshjul. 1895 gjordes så
gen om till cirkelsåg med rem. Vid denna tid är den 
ännu vattendriven. I sågen finns en spånhyvel som 
man kan köra separat. Byasågen har under senare 
delen av 1920-talet minskat i betydelse. Flera per
soner har börjat fara runt i byarna med råoljemo- 
tordrivna sågklingor. Då behöver man inte fara den 
flera kilometer långa vägen för att såga. Byborna 
utnyttjar därför dessa tjänster, samtidigt som man 
någon gång far till byasågen.

Våranna
Våranna kommer då åkerbruket och sådden böljar. 
Den 25 maj, Urban-dagen, ska kornet i jorden och 
några dagar därefter potatisen. Sedan far man till 
utodlingarna vid Kvarnån och sprider den gödsel 
som ditforslats under vintem. Grönfoder ska sås.

Under vårbruket flyttar kvinnorna ut i bagarstu
gan, vänder in och ut på stugan, tvättar, skurar och

L adu gården  p å  2 :9  i Ö stra  b y n . D en  har k va r p a r tie r  so m  
v ittn a r  o m  d e t  tid iga  1 9 0 0 -ta le ts  b yggan de, t  e x  tim ra d e  p a r 
tie r  o c h  dö rra r m ed  d iagon a lt k o rsa d e  bräder p å  u tsidan .

vädrar mattor. All tvätt sker i älven. Från jul till 
vår kan Haralds hustru Hilma endast tvätta det vä
sentliga, tills det blir vår och hon kan tvätta i älven. 
Bykgrytorna står vid stranden, man sköljer i älven. 
De flesta gårdar i byn har det svårt med vatten. 
Brunnarna torkar ut. På vårvintern måste man köra 
vatten från kallkällor till djuren.

I slutet av maj—böljan av juni, när tjälen gått ur 
jorden, släpps djuren u t på bete. Helfäbodar använ
des inte längre i Almsele. I äldre tid har Gammelgår
den använts som fäbod. Fäboden norr om Almsjön 
anlades på 1810-talet och var i bruk till 1890-talet. 
På 1920-talet används halvfäbodar, sommarladugår
dar eller mjölkställen på älvens södra sida. Dessa an
lades troligen under 1800-talets förra del. Medan 
fäbodarna var gemensamma för hela byn, har östra 
och Västra byn var sin sommarladugård och var sin 
getare. Man har ärvt de gamla stamhemmanens som
marladugårdar och använder dem på samma sätt, 
men genom hemmansklyvningama är man fler går-

•  Treör — sädesrensare som gav tre kvaliteter 
av tröskat korn: framkastat (som var värsta sor
ten), mellankorn och slökom eller lättkom .
•  Helfäbod — fäbodställe med fähus och dess

utom bostadshus för övernattning (kallas även 
hemfäbod).
•  Halvfäbod — fäbodställe dit man färdas vaije 

dag för att mjölka. Denna typ utan bostadshus 
kallas i Västerbotten ofta bara »fäbod».
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Ö stra  b yn s  so m m arladu gård  p å  Å n g erm an älven s sö dersida . Varje gård har en egen ladu gårdsbyggn ad p å  p la ts e n , so m  b lev  
sa m fä llig h e t v id  laga s k if te t .  F o to :  Eva V ik strö m  1 9 7 9 .

dar i varje lag. Uppdelningen i tvågetlöar (vallag) 
är motiverad också av a tt man nu har ganska många 
djur i byn och måste dela betet. Under en period 
har Markus på den östligaste gården i byn haft egen 
sommarladugård på södersidan, men omkring 1905, 
då dottern och mågen Forsen övertog gården, an
slöt de sig till östra byns sommarladugård.

Den första tiden hålls korna och smådjuren i 
sommarladugårdarna intill byn. Varje gård har dess
utom en närbelägen sommarladugård i kanten av in- 
ägoma. De ligger på rad i skogskanten. En getare 
har anställts för östra byns fem gårdar. Eftersom 
djuren är ganska många, anställer man en äldre poj
ke som getare. Han bör vara åtminstone 13—14 år. 
1925—30 har man en getarpojke som är över 18 år. 
Antalet djur i vallaget var 1921 sex kor från varje
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gård samt två kor från Almselelund, ett ställe väster 
om byn som avsöndrats från Jannes. Utöver korna 
ingick 40—50 får samt kalvar i vallaget. Hur länge 
getaren bor hos varje djurägare står i proportion till 
antalet djur. Efter ett antal dagar flyttar han till 
nästa gård och till nästa, tills han har varit ett varv 
och sedan börjar han om igen.

När korna först släpps ut på våren behöver geta
ren hjälp att klara dem. Kalvarna är mera vilda än 
tama och fåren är också besvärliga. Han får hjälp 
två dagar från vaije gård. Det är småpojkarna som 
får följa med. På hemsidan tar getaren med sig dju
ren längs fägatan, bakom det branta Hemberget 
och norrut. Hemberget skiljer östra  och Västra 
byns vallområden. På övre delen av byaskogen är 
det bra bete. Det är bra om getaren går med koma 
ovanför Häst brännmyran. Brännor är bra bete, ef
tersom man svedjat där. Däruppe finns också bättre 
tillgång på vatten än närmare byn. Samma förhål
lande gäller för Västra byn. Där brukar getaren gå 
ända upp mot fäboden. I början håller korna till på 
myrkanter, där gräset först kommer och lövet tidi
gast blir grönt. Där skrapar korna också fram get
klöver och äter rötterna.

Efter någon vecka på hemsidan flyttas korna och 
smådjuren över till sommarladugården på södra si
dan älven. Vattentillgången och betet är bättre där 
än på norrsidan. Man flottar över dem. 1927 gjor
des en färja för överfarten. Vid sommarladugården 
har varje gård var sin ladugård samt ett gemensamt 
fårhus. Husmödrar och pigor ror över älven för att 
mjölka. Getaren bor även nu i byn och ror över 
morgon och kväll.

På södersidan skiljer Sörberget de båda vallområ
dena åt. Getarna för östra och Västra byn kan vara 
i lag, men det är viktigt att de håller djuren isär för 
betets skull. Fåren följer med korna i regel. Det gäl
ler för getaren att få med fåren från början, sedan 
är det inga problem att få dem med. Om det inte 
lyckas, får de gå lösa. Då kan det vara ganska svårt 
att få tag på dem på höstkanten, eftersom de gärna 
söker sig till tjock granskog.

Hästarna släpps u t på skogen norr om byn. Där 
går de varningslösa, d v s de går lösa utan tillsyn. 
Först 1930—31 anställs hästgetare, därför att för
säkringsbolaget kräver tillsyn av hästarna för att be
vilja försäkring. Hästgetare är vuxna män, ofta

B å tp la ts  p å  A lm se le  1 :1 1 . Idag  fin n s e t t  p a r  b å th u s k va r i 
A lm se le . Pä 1 :11  har m an i g e n e ra tio n er  va rit in tresserade  
a v  ja k t  o c h  fisk e . N är få n g sten s e k o n o m isk a  b e ty d e lse  a l l t 
m er m in skade  u n der 1 9 0 0 -ta le t, b lev  d e n  frä m s t en syssla  
fö r  sp ec ia lin tressera d e  en tu sia s ter . Idag  är n ä ten  a v  n y lo n  
o ch  bå ten  drivs m ed  m o to r , m en  d e t  gam la b å th u se t f y lle r  
ännu sin fu n k tio n . F o to :  E va V ik s trö m  1 9 7 9 .

gammpojkar. De behöver vara vuxna för a tt klara 
hästarna. I äldre tid har även hästarna hållits på sö
dersidan. Då gick de i lag med hästarna från Sten
kulla.

Under tiden har det varit lite flottning i Almsjö- 
bäcken, som de äldre deltagit i. När isen har gått, 
börjar vårfisket med nät efter gädda och sik. Då 
fiskar varje gård för sig, men östra och Västra byn 
skiftar om att fiska ovanför och nedanför Getviken.

Hyggesrensningarna börjar. Skogsvårdsstyrelsen 
har börjat och skogsskötseln ska bli mera intensiv. 
E tt lag på upp till sju pojkar rensar på byaskogen 
under en förman från Åsele. Detta arbete fortsätter 
till midsommar.

»Så är det midsommar. Det ska huggas björkar. 
Man går till varandras grannar, dricker kaffe. Hus
bönderna gör sig söndagsfina som de gjorde på den 
tiden. De tar sig en promenad och tittar på varand
ras ägor, har skarphatt på sig och de som är över 
femtio har käpp med silverkrycka och ingraverade 
initialer — den traditionella femtioårspresenten. 
Fruarna var även söndagsfina, hade småbjudningar. 
Farbröderna tog sig en kask.»

Efter midsommar fortsätter lite hyggesrensning. 
Husbönderna förbereder slåttern. Man ser över red
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skapen. En vecka—fjorton dagar före slåttern, och 
om det regnar under slåttern, är det tid för slåttes- 
fisket. Man fiskar sik, gädda, abborre med not. Den 
not som används är kilnot. Notdragningen är det 
enda gemensamma fisket. Då fiskar två gårdar till
sammans. Det är syskonparen som går ihop. Harald 
och Rudolf är i lag. Antalet personer som är med 
och drar noten kan variera, men det är vanligt att 
fyra karlar är med samt hjälppojkar. Man använder 
tre båtar, varav en är hjälpbåt. Utöver notfisket fö
rekommer inget gemensamt fiske. Varje gård fiskar 
för sig annars och man har också sina egna båtplat
ser.

Före slåttern hämtas korna och smådjuren hem 
från sommar ladugården på södersidan. Under slåt
tern är de på norrsidan för att betet ska växa till sig 
på södersidan och för att bespara husmödrarna ar
bete. Det gäller särskilt under myrslåttern, då pigor 
och äldre döttrar är med och slåtterfolket kan ligga 
ute en vecka för att slå de avlägset belägna myrarna. 
Då får husmödrarna sköta mjölkningen både mor
gon och kväll. På raningsslåttern sköter däremot pi
gorna mjölkningen på kvällarna.

Slåttanna
Så är det dags för slåttanna, då man slår gräset till 
djuren. Då slås först myrarna innan man börjar med 
höet. Därefter kommer raningsslåttern samt bäck- 
och sjöslåttern. Det foder man slår på dessa skilda 
marker skiljer sig i kvalitet och benämning. Hö kal
las endast foder från vall. For är gemensam beteck
ning för foder från myrar, bäckar och raningar.
Man skiljer på myrfoder, starrfoder från bäckar och 
sjöar och raningsfoder. Kvaliteterna skiljs på i hem- 
köming. Kor som står i sin får sämre foder, hög
mjölkande kor och hästar bättre. Fåren får det 
sämsta. Det löv som också tas under slåttern blir fo
der till fåren.

översilningsängar för dammslåtter brukas obe
tydligt på 1920-talet. Även myrslåttern är på väg 
tillbaka till förmån för odling av hö och grönfoder. 
Ängar som ligger i anslutning till en bäck översilas 
på naturlig väg av vårfloden, liksom raningarna, 
men sen kan ängen behöva översilas om det blir 
torrt vid midsommartid. Dammanordningen består 
av en stock lagd tvärs över bäcken, med bräder ställ-

Ö versiln in gsdam m  i O x b ä ck en  fö r  översiln in g  av N yrö jn in g s  
m yran . A nläggn in gen  består av en d a m m a n o rd n in g  och  e t t  
d ik e  u t p å  m yren . U nder 1 8 0 0 - ta le t  d re v  H ushålln ingssäll
sk a p e t  en in ten siv  p ro p a g a n d a  f ö r  k o n s tb e v a ttn in g  av ängar 
fö r  a t t  öka  ä n g sb ru k ets  avkastn ing . H ur en  sådan här d a m m  
fun gerar illustreras i en m o d e ll i basu tstä lln in gen  N y b y g g a r
liv  i V ä s te rb o tte n s  m u seu m . F o to :  E va V ik strö m  1 9 7 9 .

da lodrätt från stocken till botten. Från bäcken le
der ett dike ut på myren eller ängen. Vattenflödet 
regleras genom att ett lämpligt antal bräder tas 
bort. Sedan får ängen översilas till cirka en vecka 
före slåttern. Då leds vattnet bort för a tt det ska 
torka upp före slåttern.

Den 10—11 juli böljar slåttern. Då börjar man 
med skrapmyran. Myrarna på norra sidan älven slås 
ett år och södra sidan ett år. De kallas därför träss- 
formyr, myrar som kan slås vartannat år. En slåtter- 
dag på myren kan förlöpa på följande sätt:

»Vi vaknade med att pappa hade eld och vi fick 
en kaffekopp. Då var slåttam oppe och så fick man 
en smörgås. Så gick vi och börja slå, karla, och räf- 
sara, flickorna börja rusta för frukost och så kom  
dem och räfsa. Så slog vi till 1 / 2 8 — 8-tiden. Vi 
börja slå 1/2 6 — 6-tiden. Pappa var upp klockan 5. 
I  min tidiga barndom hade pappa en extra slåttar. 
Då fick vi frukost, potatis och saltfisk och tätmjölk. 
Sen gick vi och slog igen till 10 —1/2 11 och sedan 
skulle hässjen iordningsställas. Då gick vi dit i mat
backen och vila, gräset skulle torka lite. Nån gång 
vid 1-tiden fick vi en kaffekopp. Sen skulle det 
hässjas. Hässjningen var klar nån gång vid 1/2 4, 
sen fick vi lite mat och vila en stund och så kunde
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N yrö jn in g sm yra n  h ö rd e  till  d e  s lå tte sm y ra r  so m  H arald  A lm r o th  slo g  p ä  1 9 2 0 -ta le t. Idag  v ittn a r  re s te r  a v  en  hyssja o m  d e t  
tunga s lå tte ra rb e te t.  F o to :E v a  V ik s trö m  1 9 7 9 .

dem gä ut och slå igen vid 6-tiden en timma — en 
och en halv. Då var vi i backen och torka skor och 
strumpor, högg ved för kvällen och morgondagen. 
Flickorna rusta till gröt för kvälln. De tvätta av sig 
beckolja och svetten. Elda för myggen, hade kvälls- 
ro. Det var prat om ditt och datt, som det kan bli 
vid en eld. Så kröp dem till sängs och nån gång vid 
1 O-tiden sov de alla till 5 — 1/2 6-tiden. Det var 
pappa, en extraslåttar, jag, min äldsta syster och en 
piga. Så kunde en slåttardag ske om det var torrt 
och fin t väder.

Om det var regnigt och blött var det träligt och 
besvärligt och då kunde det hända att vi fick slå två 
och tre dagar utan att få hässjat. Vi kunde inte få 
hässjat. Efter frukost gick vi och 'rör fore', vi gräv
de upp det som hade regna ner, rörde om så att det 
skulle torka. Då var det bråttom. Då var det till att 
slå till 11 — 1/2 12-tiden och äta lite hastigt och då 
skulle hässjas om det blev torrväder. Då gick det 
m ycket till så hos oss att pappa kunde gå och koka 
extra kaffe — eller nån av räfsara — och tog ut på 
myrn för att få kaffe. Då gjorde vi inte kväll förrän 
vi hade hässjat.

Pappa var arbetsledare, han gick och kontrollera

M a tb a ck e  v id  N yrö jn in g sm yra n . M an ser re s te r  a v  e t t  v in d 
fång o c h  en  e ld s ta d  so m  använ des u n der m yrs lå tte rn . F o to :  
E va V ik strö m  1 9 7 9 .

så han fick det som han ville ha dét, vi var bara ung
domar och behövde läras. Lära var att han tala om  
hur vi skulle göra och visade.»

Matbacken består av ett vindfång med en eld 
framför. Vindfånget är ett sk  gapskjul, bestående 
av två sidostöd, en överliggare, mot vilken är ställda
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halverade stockar. Där sover slåtterfolket med hu
vudena inåt och fotterna ut mot elden som håller 
myggen borta.

Den hässjetyp som används vid myrslåttern kal
las töörforhässja (torrgräshässja). Den begagnas på 
torra, öppna myrar, där det inte är för mycket skog 
så att gräset surnar, där man kan förtorka gräset på 
backen. Gräset hässjas i skogen för att stå ute till 
vintern och sedan köras hem när det frusit till och 
blivit snö. Det går 24 fång på en sådan hässja. Ett 
fång är vad en karl kan bära på ryggen med hässj- 
härva (räfsa). Det första fånget lägger man till väns
ter, det andra till höger på själva hässjan, det tredje 
i mitten och det fjärde på änden. Det går alltid fyra 
fång i e tt varv, tre på själva hässjan och ett på än
dan. Man lägger på två varv och trampar. Sedan läg
ger man på en troa (stör), lägger på två varv igen, 
trampar osv.  Efter tredje troan gör man ett tak av 
små, lättare fång och ovanpå en extra troa för att 
hålla fast det. Töörforhässjan har tre troar ovanför 
hässjebänken, som är till för att det ska komma 
luft under hässjan.

Det är ett mandomsprov att få det m itt i fanget, 
d v s att lägga det mittersta fånget i det översta var
vet. Då är man en fullärd slåttare. Fånget glider lätt 
ner på andra sidan, eftersom hässjan är högt över 
manshöjd.

Så kommer man hem från myrslåttern och hö- 
slåttern tar vid. Nu tas hästarna hem. Vid denna tid 
sker ännu mycket inägoslåtter för hand. Harald de
lar slåttermaskin med brodern Rudolf. Då slår de 
anvar lagda, de slår var sin vall. Sedan hässjas det.

Höhässjoma har tätare mellan troerna än en skogs- 
hässja, för man lägger i mindre. Innan det sista hö
et är slaget har man i regel hunnit lada det första, 
om det är lyckligt med vädret. I regel börjar man 
slå raningen innan det sista höet har torkat. Det 
ena arbetet hugger in i det andra. Efter höslåttern 
släpps hästarna ut i skogen igen.

Nu är det dags att fara på raningen. Det är nu 
början av augusti, mellan den 1 och 8 augusti. 
Harald har raningar på ett skifte i byns östra del 
och på östra raningen, en holme i älven. Raningar 
är ängar som ligger vid eller på holmar i älven och 
översilas av vårfloden. De är mycket torra sedan 
vattnet sjunkit undan. Genom sanden som följer 
med vårfloden blir de hårda. Gräset där kallas hera. 
Raningarna är hårdslagna, men i jämförelse med 
myrslåttern är raningsslåttern ett söndagsgöra. De 
ligger nära byn, man kan bo hemma, flera gårdar 
har sina skiften där, vilket gör att det är mycket 
folk där och ungdomarna träffas:

»Pappa och mamma var oppe 1/2 4 — 4-tiden på 
morron och koke kaffe. Sen fick vi en smörgås och 
en filtallrik. Då var det bråttomt. Då skulle vi iväg 
tidigt. Senast 1/2 5 skulle vi vara på raningen. Vi 
far upp på Hårdbacksraningen, den mest svårslagna 
raningen — Östra och Västra raningen. Pappa och 
jag rodde en bit var. När vi kom  dit sto vi där alla 
vid våra lador och så slår vi opp liarna. Det är inte 
bara vi, utan grannar på både höger och vänster si
da. Brynes lia och så ska vi börja slå. Då slår vi till 
7. Då får vi oss frukost och solen har börjat skina. 
Granna börja sig till att prata. Det är inte längre 
mellan ladorna än att vi sitt och prata med varandra 
mens vi äter. Inte lång vila, för vi måst skynn oss 
och slå mens det möjligtvis finns lite dagg. Vid 9 — 
1/2 1 O-tiden är det slut. Flickorna har ju räfsat där 
också förstås. Dom har små tunna, lätta skinn
handskar på händerna för att undvika att få bläsor. 
På morgon är det ganske besvärligt och räfs, det 
krävs både krafter och skicklighet för dem å räfs 
det där. Vi karlar ska rust till hässjvirke. Pappa gör 
upp eld, mer mat, kaffetår, vi ät och det är lite mer 
gemytligt. Tar av stövlen, går i lättare skor. Det är 
ganska torrt där. Vid det här laget har många av 
husmödrarna kommit. Det behövs förstärkning när 
vi ska hässja. Det blir närmare till hässjorna än det 
var när vi var på myrarna och slog. Ä ter lite. Gam
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len går och lägg sig och vil. Ungdomarna har vårt 
hyss för oss. Hände ofta att vi bada dänne. I  regel 
då vid 1 / 2 1 — 1-tiden börja vi hässja och det gick 
relativt snabbt, så då var det bara till att fara hem. 
Vid 3-tiden var vi hemma. Då skulle det slipas liar 
för nästkommande dag. Och så var det kväll. Flic
korna hade längre dag än pojkarna, för dom skulle 
mjölka efter det dom kom från raningen och skulle 
hjälpa till i hushållet. Pojkarna var lediga på kvällen.

Gick det bra, gick det på fyra dagar. Östra byn 
hade på Västra raningen och Västra på Östra ra
ningen. Varje gård hade två lador på raningen.

Första gången jag var med på raningen satt jag i 
ladan under vadmalsrock. Man skulle lära sig å håll 
värmen. Det var inte ovanligt att flickorna var sju 
år. Alla pojkar fick en liten lie och ett litet lieorv. 
Min pojke fick det sen. Det var också speciella små 
räfsor. När husmödrarna kom till raningen hade de 
i regel sina minsta barn med sig, om de kunde, de 
var fem, sex år.»

Nu är det dags att slå starrfoder efter Kvarnån 
och i västra kanten av Almsjön. Vid sjöslåttern kan 
man få stå och slå långt ute i vattnet. Sedan styrs 
fodret mot land och läggs upp på torra tuvor för 
att torka och sedan hässjas. Efter bäckar, sjösträn
der och på raningen begagnas råforhässjor. Man an
vänder dem på platser där det är så tä tt med skog 
att det inte kommer in så mycket luft och det är 
svårt att förtorka fodret. Det går tjugo fång på en 
råforhässja. Man lägger ett varv mellan varje troa. 
Sedan ladas det på höstsidan efter cirka tre veckor. 
Man har lador på raningar och längs bäckar, inte på 
myrar. Sedan hämtas det på vintern.

Vid samma tid som bäck- och sjöslåttern ladas 
det sista höet. Däremellan kan det komma några 
regnvädersdagar, liksom under hela slåttern. De u t
nyttjas till bärplockning. Man plockar hjortron och 
blåbär.

På uddadagar och halvdagar under slåttern utförs 
lövtäkten. Mycket är det husmor som gör det när 
hon är hemmavid. Hon tar nån lövkärve då och då 
till foder åt fåren. Det är björklöv och sälglöv och 
det kallas kange. Det huggs av så att lite av grenen 
blir kvar. Man använder en bruten lie. Det ska vara 
småung björk och man tar späda kvistar. På stora 
björkar var det för grova grenar. Det förekommer 
även att man repar löv. Lövtäkten sker i gårdens

närhet och det är ett arbete som går fort.
På 1920-talet drogs ströängarna in och i stället 

ökade utodlingen. Bönderna hade vid avvittringen 
tilldelats slåtterrätt på myrar, ströängar, som de se
dan gammalt slagit, men som kom på kronomark 
när gränserna fastställdes. Daniel Almroths ströäng
ar delades inte vid hemmansklyvningen mellan hans 
söner, utan Harald och Rudolf slog dem tillsam
mans och delade sedan på hässjorna. Så gjorde även 
andra syskonpar i byn. Som kompensation för den 
förlorade kronoslåttern fick bönderna bidrag för 
odling på lämplig mark inom sina hemmans ägoom
råden.

1923 besiktigade ströängsnämnden Harald Alm
roths odlingsskifte vid Kvarnån. Odlingsområdet på 
0,8 ha bedömdes efter utdikning, rothuggning, flå- 
hackning, plöjning och begödsling med konstgödsel 
eller konst- och kreatursgödsel ge en höavkastning 
som motsvarade foderfångsten på ströängarna vid 
Långselekallmyran, Sängsjömyran, Klippmyran och 
Pål Järnesmyran. Han fick behålla ströängarna i fy
ra år, tills odlingen var klar. Under dessa år utbeta
lades odlingsbidraget etappvis. Denna utodling ha
de dock påböqats redan 1915. Myrodling blev mo
dernt i böljan av 1900-talet och flertalet bönder i 
byn började med utodlingar. De utökades lite då 
och då, för att bli mera omfattande vid ströängsin- 
dragningarna. Med större skördar hemma minskade 
myrslåttern och lövtäkten. När intensiv höodling 
började ersätta extensiv foderfångst, minskade ock
så de arealer man behövde för boskapsskötseln.

Till de större skördarna har konstgödseln bidra
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git. Det har alltid varit ont om gödsel. Man har frak
tat gödsel över isen från sommarladugården till åk
rarna i Östra byn. östra  och Västra byn har också 
tagit dy till gödselstäderna ur samfällda myrtag för 
att dryga ut gödseln.

Efter slåttern ger sig getaren iväg med korna och 
smådjuren till sommarladugården på södersidan 
igen. Man far och slår grönfoder. Det är ett tungt 
jobb. Det sker för hand med lie och sedan hässjas 
det. Under slåtterperioden är ungdomarna i byn på 
bjudningsdanser i grannbyarna. De har också en 
egen bjudningsdans under slåtterperioden.

Skördanna
Sen blir det dags för skördanna och kornskörden. 
Hästarna tas hem när kornet ska hässjas och däref
ter släpps de ut i skogen igen. »... Nu börjar det bli 
dags att skära kornet. De gamla går och känn på 
axe. Nu är vi kring den 20 augusti och nu skär vi 
kornet och hässj det. Skär med lie, för hand. Flic
korna tog upp och gjorde kärvar. På den tiden var 
storhässjorna kvar. En storhässja på varje gård. Den 
kunde ha olika många led och det var olika gård till 
gård, beroende på hur mycket korn var och en ha
de sått.»

Någon annan brödsäd än korn odlas inte numera. 
Rågodling hör till 1800-talet.
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Nu är det 1 september. De gamla börjar stöka 
och rusta för tröskningen. Snickarredskap tas un
dan från logen, den sopas och rensas. Fodret på ra- 
ningarna ska ladas. En del av grönfodret kan nu 
också böija ladas. Det blir någon regnvädersdag där
emellan och då går man och ser till foderhässjoma 
på myrarna. Man ser till a tt de är hela och inte har 
blåst sönder. Kvinnorna börjar titta  efter lingon.

Tröskningen böljar. Fram till ca 1890 tröskades 
med slaga. På 1890-talet anskaffades hästvandring. 
Den ersattes omkring 1920 av det första självrensan- 
de tröskverket. Hästarna behövs dock ännu i trösk- 
ningsarbetet. De tas hem från skogen för att dra 
motor och tröskverk mellan gårdarna. Sen är de 
hemma över vintern.

»Nu är det dags för tröskning kring den 10 sep
tember. En karl och en kvinna ur varje gård i Östra 
byn hjälps åt med tröskningen — tio personer. De 
bytte efter vad de hade. Vi börja endera hos far
bror Rudolf eller ysterst (längst österut) i byn hos 
farbror Oskars. Husbönderna ställde i ordning 
tröskverket på plats, forsla fram råoljemotorn. Vi 
ungdomar river nu ur storhässjorna och bär in det, 
det ska stökas och ställas i ordning. Sen har dem 
få tt i gång råoljemotorn och det sätts i gång. En 
husbonde har specialiserat sig på att sköta motorn, 
en har specialiserat sig på att mata, en skötte rens
verket, bytte kornsäckar. Husbond för varje gård 
han var en allt i allo och såg till a tt allt kom  med 
från storhässjan, såg till a tt kornsäckarna kom  på 
sin plats och hjälpte till där han bäst behövdes. Vi 
ungdomar tog undan halmen och fick den på plats 
där den skulle vara i ladan och agnarna skulle fors
las bort. Det var hög arbetstakt. När skörden blev 
god var det hög stämning, glatt, arbetet flö t bra, 
det var lite högtid över det. Var det bra väder var 
det tröskat och stöke bort på två dar för hela Östra 
byn. Det var vädret som bestämde.»

Höst
När löven vissnar, djuren tas in och höstarbetena 
böljar, är det höst.

Nu börjar älgjakten. De som deltar i den går och 
jagar. Sedan ska det stökas med hässjevirke. Höst
plöjningen böljar. Då hästarna tagits hem har den 
böljat redan före tröskningen. Sedan fortsätter

höstbruket av jorden med plöjning, harvning och 
utkörning av gödsel. Det räcker ända till den 15 
oktober. Vid otjänlig väderlek kan det ha kommit 
snö ett par gånger och även tjäle. Många gånger var 
det därför svårt att hinna med allt, eftersom det 
skulle ske med hästar.

Jämte höstbruket ses hagarna över för a tt korna 
ska hem från sommarladugården och vara på höst
bete på hemvallarna. Under höstbetet hålls de i 
sommarladugården hemma vid gården. De installe
ras inte i vinterladugården förrän man böljar med 
vinterfoder. Tidpunkten är beroende av när hösten 
kommer, men det brukar ske i mitten av september.

Höstfiske förekommer under tiden. När löven 
börjar gulna är det dags för lövbleksiken. Då skall 
näten ut. I mitten av oktober är det silleken. Man 
far och fiskar småsill när den leker och går till. Små- 
sill är en särskild fiskart, men den liknar sik. Älven 
är det enda fiskevattnet av betydelse för gården.
Det är mest småpojkar som går och metar i skogs
sjöar, som fritidssysselsättning vid regnväder.

I senare delen av oktober infaller höstmarknaden 
i Åsele. Dit far de gamla. Då bor de i kyrkstugan. 
Inga har ärvt Daniels kyrkstuga och Harald och 
Rudolf har köpt rum i kyrkstaden. I regel köper 
man två rum. Helgamäss har också varit och firats 
med en liten fest och dans. Mikaeli är ungdomens 
helg.

Hösten framskrider. Körslor och arbete i skogen 
böljar. Det ska huggas husbehovsved för nästkom
mande år. Någon hyggesrensning ska göras klar.
Det är november. Det är kallt och har frusit, så det 
går att börja köra lite. Det är många småsysslor och
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körslor hemikring som ska utföras. Det blir decem
ber och fodret från myrarna ska böija dras hem, 
vintervägar ska trampas upp. Man stämplar mycket 
på hösten. Harald säljer sina stämplingar på rot. De 
som ska leverera sitt virke själva tänker på det. Ky
lan gör att man kan böija köra hem fodret. Det har 
varit en bra höst. I mitten av december är fodret 
hemkört från myrarna. Man har också kört hem 
torvströ från Mossamyran vid Kvarnån. Arbetet 
med torvströ har skett på uddadagar under slåttern.

Julveckan med sina bestyr infaller. Man börjar 
köra hem husbehovsveden. Det blir julhelg. Julaf
ton firar familjen i sitt hem. På juldagen är man 
bjuden till Rudolf och på annandagen kommer 
Rudolf med familj till Harald. En annan jul bjuder 
syskonen enligt seden vice cersa. Radion har kom
mit till byn. I mellandagarna fortsätter vedkörslor- 
na. Det kommer snö och man plogar. Sen firas ny
året.

Vinter
Efter jul kommer den egentliga vintern när skogsar
betet böijar. Den tid i januari—februari då snön är 
lös och man sjunker igenom med skidorna kallas 
gråvintern.

Efter nyår invaderas trakten av skogsfolk. Skogs- 
exploateringen ökar. Ännu på 1890-talet kunde 
bönderna i byarna låta det brinna i skogarna för 
att få bra mulbeten på brännorna. Nu är den tiden 
förbi. Almseleböndema böljade sälja bjälkar i slu
tet av 1800-talet. Under första världskriget blev det 
vanligt att stämpla och sälja på rot. Sedan förekom
mer rotpostförsäljning sporadiskt, medan småleve- 
ranser ökar i antal i samband med tillkomsten av 
Ådalarnas skogsägarförening. Daniel Almroth var 
den förste på hemmanet som sålde rotposter. Det 
skedde första gången 1902 och köpare var Dynäs 
AB. Harald fortsätter med rotpostförsäljning. Där
emot är hans generation mindre benägen a tt själva 
avverka sin skog och leverera timret. Leveransför
säljning slår egentligen inte igenom förrän under 
nästa generation.

Skogsfolket har varit i Almsele redan före jul 
och sett på sina stämplingar. De har tagit upp bas
vägar och sett över kojorna. På gården fortsätter 
man med hemkörning av husbehovsved. Trettonda

gen kommer och därmed kulmen av skogsfolksinva- 
sionen med hästar och folk. De kommer från Doro
tea, Vilhelmina, Lycksele, Anundsjö, Junsele och 
andra håll. Haralds son Birger far på sitt första 
skogsarbete. Han arbetar som huggare i ett lag som 
arbetar med rotpostawerkning åt ett bolag. Jämte 
de vanliga avverkningarna förekommer också av
verkningar av torrskog (torrvrakar och träd som är 
torra i toppen). Under perioden 1915—1935 före
kommer denna avverkning.

På gården sköter man djuren. Hemkörningen av 
höet från ladorna och fodret från raningarna fort
går. Barnen går i skolan. Ungdomarna tillbringar 
sin fritid med skidåkning, men skogsarbetet går fö
re allt annat. Skogsexploateringen och skogsfolkets 
närvaro har bidragit till att självhushållet är på väg 
bort på 1920-talet. En stor del av mjölken från la
dugården går till olika skogskojor. I mars—april blir 
det dagsmeja och skare, ett annat före.

När påsken kommer är vintern över. Då börjar 
våren.

Vår
»Det lider mot påsk. En intensiv brådska uppstår 
för skogsfolket att hinna få fram virket innan föret 
slår av. Det blir lite besvärligt henne med föret ef
ter påsk som det brukar bli. Det kom lite kyla, de 
sista resterna ska göras klart. Hemma vid gården 
har gödsel körts till utodlingar och de sista resterna 
av hö och foder i utodlingen körs hem. Nu ska det 
köras så det finns tills korna släpps på bete.

Vi har kom m it hem från skogen, jag har kom m it 
hem från min första vinter i skogen. Skogsfölket 
har kom m it till sina hem. Vi börjar rusta för ved- 
sågning och det är första maj.»

1950-1955
I böljan av 1950-talet finns sju jordbruk i Almsele. 
Två fastigheter i byn har sålts och deras ägare bor i 
Örnsköldsvik, östra byn består nu av fyra gårdar 
sedan Markus’ gamla hemman försålts. I Västra byn 
finns tre gårdar.

Harald Almroths son Birger, född 1916, har
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övertagit hemmanet Almsele 2:16 efter fadern
1948. Samma år gifte han sig med Änna-Lisa Olofs
son, född 1923 i Meselefors. De har två barn, en 
pojke och en flicka. I födorådsstugan bor Birgers 
föräldrar Harald och Hilma.

Ett arbetsår 1950—1955
Valborgsmässoafton firas med en liten majbrasa för 
barnen. De är nio barn, varav hälften går i skolan. 
Skolorna är nu nedlagda i byn.

Sedan Birger övertagit gården har han renoverat 
ladugården och borrat efter vatten, så det finns 
hydrofor. Därmed har den tidigare dåliga vattentill
gången förbättrats. Man funderar även på en bättre 
bostad för sig själva.

Så är det vedsågning, som sker med vedkap. 
Liksom tidigare ambulerar den mellan gårdarna i 
östra byn. Nu drivs den med en elektrisk motor. 
Elektricitet kom till byn 1942. Det är också lite 
sågning för husbehovsvirke. Spån hyvlar man inte 
längre. Tegel har ersatt spån som takbeläggning. 
Nu byter man u t trasiga tegelpannor. Byasågen är 
nu flyttad till byn. När Ångermanälvens flottnings- 
förening övertog flottningen i Kvarnbäcken 1949 
gjordes den gamla luckdammen om till sättdamm 
och timmerrännan togs bort. Då fick almselebön- 
derna riva sina kvarnar och sågen. Sågen flyttades 
till fastigheten Almsele 1 :5 inne i byn. Den gamla 
cirkelsågen med rem byttes ut mot eldriven cirkel
såg med långbänk.

Man har slutat a tt ha korna på skogen, så det ska
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stängas för beten. Skogsbetet upphörde genom att 
Skogsvårdsstyrelsen ville beframja en mera intensiv 
skogsvård. Statliga anslag gavs för uppodlande av 
betesvallar. I Almsele skedde det 1949—51. Som
marladugårdarna var i bruk till 1947. Djurbesätt
ningen har ökat på gården. Birger har åtta kor, tjur 
och häst och smådjur. Han har sex får, varav två in
går i faderns födoråd. Liksom tidigare har man ock
så en hushållsgris.

Fårskötseln är på tillbakagång vid den här tiden. 
Den går sämre när man övergår från skogsbete till 
fasta beten. Den blir också ekonomiskt olönsam 
när ullpriserna går ner och fårköttet blir mindre po
pulärt. Det leder till att fårskötseln läggs ner i byn.

Sedan böqar vårkörsloma, konstgödseln som nu 
blivit vanlig ska spridas ut och vårbruket börja. Ar
betet underlättas av att det nu finns en traktor i 
byn. Det var bonden på 1:11 som skaffade den
1949. Han kör åt grannar som lejer honom. En 
traktor fanns redan på 1930-talet, men den var 
gammal och omodern och var i första hand för sta
tionärt bruk, sedan den gamla råoljemotorn gått 
sönder. Det är en gynnsam vår. Korn och potatis är 
i jorden och det är full betesgång till den 1 juni.

»Jordbruket har ju  utökats så tillvida att betena 
som skulle vara till djur, de brukar jag till vallskör
den och grönfoder. D et gäller utodlingarna vid 
Kvarnbäcken. Jag arrenderar 1 :5 och skraplandet 
och äldre vallar på 1 :5 utnyttjas till beten för djur. 
Skraplandet är sån där mark som man inte kan plö
ja och bruka. Man kan ha lite konstgödsel. Det var 
dalmark där man kunde slå för hand.»

Sommarladugårdarna på norrsidan används fort
farande. Birger har satt upp en sommarladugård på 
1:5 för att slippa fara med djuren på andras vallar.

Under vårbruket böqar skogsplanteringarna. Det 
är Svanöbolaget, som äger skog i Almsele, som har 
börjat med planteringar och bönderna har följt ef
ter. Då är det bråttom till skogs. Birger ska ut med
25.000 barrotsplantor på sin skog. Detta arbete ska 
vara gjort före den 8 juli. Under tiden sköter han 
stängsel åt djuren. Ladugården ska rengöras och 
skuras. På våren har Birger också haft näten ute, 
men eftersom han är ensam har han inte haft så 
mycket tid. Sedan har han fiskat någon helg.

Det blir midsommar. Det är mindre folk i byn 
nu och helgen flyter lugnt och stilla. Slåttesfisket

med notdragning efter midsommar har upphört. 
Notdragningen minskade på 1930-talet. Genom att 
skogsavverkningarna och flottningen ökade, blev 
det mer sjunkvirke och skräp i botten. Det blev 
mer gräs på grynnorna och omöjligt att dra not, ef
tersom noten ska följa botten. Genom befolknings- 
minskningen kan man inte heller som förr uppbåda 
folk till notdragningen.

Skogsplanteringen är klar den 1 juli. Då vidtar 
förberedelser för slåttern: »Jag slog höet lite tidiga
re än min far hade gjort, för att få bättre kvalitet. 
Förr tänkte de mer på mängden och slog lite myr
foder före höskörden. Jag hade skaffat lite hjälp
medel för att lada hö, hade köpt en höfläkt. Ar
betskraften hade blivit dyrare, så man måste tänka 
på det. Det fanns inte så gott om manuell hjälp.
Jag slår bara hövallarna, jag slår inget myrfoder, jag 
slår ingen raning. Myrslåttern och raningsslåttern 
upphörde i och med att jag tog över. Men jag har 
lite grönfoder på utodlingarna som skyddssäd för 
sådd till vall.»

»Höet är ladat och det har gått bra, det är fin t 
väder. Vi är inne i augusti. Grönfodret slår vi. Vi 
har tatt nå mellandagar under denna slåtter och 
skött potatis, som ska rensas och kupas. Och så har 
vi plockat hjortron. Anna-Lisa har ju ända från vå
ren skött det hemma, haft sin vårstädning, vilken 
underlättades av att vi fått tvättmaskin och frysbox. 
Hon har skött trädgårdslandet.»

Makarna hjälps åt med djuren. Nu har man ock
så mjölkmaskin. Den anskaffades 1946. Sedan 
1937 har man levererat mjölk till mejeri.

Nu är det mellan den 20 och 25 augusti. Det blir 
dags för kornskörden. Kornet är på hemåkern. 
Birger har utökat så att han har mer korn än fa
dern. Utökningen har skett genom att han odlar 
korn där fadern haft vall. »Kornet skördas. Korn- 
hässjorna har upphört. Vi hässjar i vanliga höhäss- 
jor. Vi håller väl på runt om en vecka. Man försö
ker utnyttja hästslåttesmaskin med en liten släpa 
av bräder. Lite slår vi kornet med lie, sån där som 
har blivit lega av regn.»

Grönfodret blir torrt och det ska ladas. Så ska 
det stängas ut, hägnas, för beta, vallarna. Sedan 
böljar man vänta på tröskningen. Man ser över 
stängsel och hässjevirket, städar logen. Något dike 
på utodlingen kanske ska rensas och det kan ha
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D en  so m  idag reser m ellan Å se le  o c h  V ilh elm in a  passerar A lm se le  p å  b y n s  norra sida. H är sy n s  in fartsvägen  till  A lm se le  2 :1 6 ,  
B irger A lm r o th s  gård.

vuxit in vide som ska huggas bort. Älgjägarna går 
och väntar på att det ska bli den 10 september, då 
älgjakten böljar. De far på jakt och den veckan de 
är borta tröskar man i byn:

»Tröskningen börjar ungefär den 10 september 
och den tar ungefär en vecka. Samma lagarbete 
som förra gången, två från varje gård. Nu har vi 
elektrisk motor, så ingen behöver sköta motorn.
De gamla har sina givna platser där än i tröskning
en, fast vi är färre. Det är bara tre av de gamla med 
nu. Det är ett bra skördeår, men det är tungsamt 
att tröska nu, för vi yngre får ju  ta det tyngsta las
set. Det är som förut att stämningen är hög om det 
går bra. Det är fortfarande lite helg över det.»

Tröskningen är en av de få sysslor som sker ge
mensamt på 1950-talet. Annars har arbetsorganisa
tionen förändrats till följd av förändringar i jord- 
och skogsbruket och minskande befolkning:

»De gemensamma arbetena har minskat i omfång. 
Vallpojken är borta, det gemensamma arbetet med 
vintervägar för hemkörning av foder från myrarna 
är slut. Den gemensamma skötseln av kvarnarna är

slut, för det mals inte längre här, för Lantmanna 
har kvarn i Åsele. Det gemensamma arbetet för väg
underhållet är slut, för vi har en ny väg som vägför- 
valtningen sköter. Det gemensamma att ha hästarna 
på skogen har försvunnit. Nu har varje gård sina 
hästar hemma. I  och med att vi yngre tog över, fly t
tade de andra syskonen ut. Då måste vi försöka ha 
hästarna hemma för att underlätta hemma.

I  och med att myrslåttern och raningsslåttern 
och sommarladugårdarna är slut, så sönderföll byn 
i de enskilda fastigheterna mera. Det gemensamma 
arbetet och det gemensamma tänkandet kom  bort. 
Förr bytte syskonparen ihop för att plöja med var 
sin häst för plöjning (dvs  man använde två hästar 
och syskonen bidrog med varsin häst). Numera 
lejer vi traktor för att plöja. Det sker enskilt pä var
je gård. Tröskningen och husbehovssågningen är 
kvar. De fordrar så m ycket folk och sen är det na
turligtvis ekonomiskt. Vi har inte fått skördetröska 
till Åsele än, så vi måste tröska med självrensande 
tröskverk. Vedkap var gemensamt också förr för 
Östra byn, men det var råoljemotor då.»
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Byorganisationen med byastämman som förval
tar samfälligheterna är kvar. Sedan det blivit färre 
gårdar i byn, vandrar inte längre byfogdesysslan 
mellan gårdarna, utan en byfogde väljs på ett antal 
år, eller tills han drar sig tillbaka. Byns viktigaste 
gemensamma angelägenhet är sågen. Fiske- och 
jaktvårdsföreningar finns sedan 1934 respektive 
1952. Tidigare gällde de gamla sämjeavtalen. Dem 
höll man utan att byastämman behövde befatta sig 
med saken.

»Efter tröskningen var det potatisen och sen 
skulle djuren heta mera på alla vallar, så det blev ju  
mera stängsel. Jordbruksarbetet för hösten började, 
det plöjs och harvas och gödseln ska ut. Korna ska 
i vinterladugården. - - - Nu är det höst. Nu har vi 
korna inne. Nu ska det huggas husbehovsved. Nu  
ska det hyggesrensas en två veckor ungefär. Jag är 
uppe och fiskar lite småsill under två dygn. Själv
hushållet har ju blivit mindre. Vi är mer beroende 
av slanten nu.»

Birger bedriver inte något vinterfiske. Det är nu
mera bara inbitna fiskare som fiskar på söndagarna 
vintertid.

När korna installerats i vinterladugården, säljs 
kalvar till slakteriet. Nu finns slakteri och mejeri i 
Åsele, men husbehovsslakt förekommer även nu. 
Man har slaktat några lamm till husbehov.

»Nu börjar vintern. Vi är i november, så nu har 
jag börjat så smått att hugga timmer för leverans 
till Ådalarnas skogsägarförening. Det lägger jag upp 
för att köras när det blir vinterföre. Hemmavid skö
ter Anna-Lisa lagården på dagarna, men jag hjälper 
till även nu på mornar och kvällar. Vi har två barn, 
så jag måste inrikta m itt skogsarbete så att jag bor 
hemma hela vintrarna. Mitt skogsarbete är enbart 
för leverans. Tidigare har jag brukat arbeta för bo
lag och Domänverk på vintrarna, men somrarna har 
jag varit hemmavid. Pappa sålde bara rotposter.»

Skogsarbetet fortgår. Birger börjar köra lite vir
ke.

Det blir jul. Det är mindre släktbjudningar nu än 
förr. Syskonen i gården är utflyttade, liksom hos 
Rudolfs. Birgers föräldrar tillbringar en del jular 
hos barn på andra håll. Nyåret går.

»Jag fortsätter i skogen på m itt gammeldags vis. 
Jag hugger och kör själv. Bolagen som har köpt rot
poster inom byaskogen och kronoskogen har börjat

modernisera skogsbruket med större traktorer och 
en avverkningsteknik som kallas helträdsavverkning 
på de marker där så gick. Jämfört är m itt sätt att 
avverka skog omodernt.»

Förändringar i skogsbruket har också orsakats 
av vattenreglering av Ångermanälven. 1948 började 
Vattenfall med avvägning av älven förbi Almsele. 
Från 1953 till 1959 reglerades älven med en spegel
damm i Almseleforsen och spardammar i Vilhelmi
na. Det gjorde att det vintertid blev svårt med vin
tervägar och isavlägg för virket. Man måste lägga 
virket på landavlägg som iordningställdes av Vatten
fall, vilket medförde problem för hela älvdalen.

»Ibland måste jag köra hem höet från utodlingar- 
na och så går vintern. Det blir påsk och även för 
mig blir det ju brådska med m itt lilla skogsbruk. Vi 
är kring den 10 april. Då ska det sluttummas, upp
mätning av sista virket. Nu behöver vi inte yxmärka 
virket utan tummarna färgmärker.

Nu börjar ju våren och husbehovsved sågas och 
hugges och staplas in. Under tiden har man köpt 
konstgödsel och få tt hem, man har tänkt på utsäde 
och utsädespotatis. Hemmavid har Anna-Lisa skött 
lagården och korna har kalvat.»

Så är det åter Valborgsmässoafton.

Utvecklingen efter 1955
1950-talets senare del medförde minskande lönsam
het i jordbruket. Jordbrukspolitiken ändrades. In- 
landsstödet på mjölkbidraget drogs in. Sedan var 
det några dåliga somrar i slutet av 1950-talet och 
böljan av 1960-talet. Samtidigt var det några dåliga 
år i skogen i slutet av 1950-talet. Jordbruket drevs 
på sparlåga och avkastningen förbrukades av gårds- 
hushållet. Det blev bättre, men när Anna-Lisa blev 
sjuk och barnen var utflugna, avyttrades korna hös
ten 1967. Då hade man under bra år på 1960-talet 
haft sex kor, smådjur och häst. Därmed lades jord
bruket ner. Jordbruket i Almsele blev aldrig särskilt 
mekaniserat. En enda traktor räckte till för byns 
behov. Ingen gård skaffade skördetröska, eftersom 
sädesodlingen var jämförelsevis obetydlig. »Almsele 
har haft små kornodlingar, stora utodlingar men 
för grönfoder och vall.»

Efter jordbrukets nedläggning har Birger endast 
bedrivit skogsbruk. I slutet av 1960-talet blev det
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En å te r f ly t ta d  a lm se leb o s b o sta d : en v in te rb o n a d , m o n te -  D e n  gam la m angårdsbyggn aden  p å  A lm se le  2 :1 6  h ö s ten
ringsfärdig  so m m a rstu g a  av ty p e n  »V ästku ststuga» , b yg g d  1 9 7 9 .
1 9 7 4  p å  en  to m t  so m  a v s ty c k a ts  från S va n ö h em m a n et.

B y n s  fo lk sk o la , b yg g d  p å  1 9 2 0 -ta le t , b eb o s so m  m anga andra nedlagda la n d sb y  g d ssk o lo r  —  av en  k o n s tn ä rs  fa m ilj.
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S va n ö h em m a n e ts  g å rd ssk ifte  (A lm sele  1 :7 ) är e t t  e x e m p e l  p å  hur m o d e r n t fr itid sh u sb yg g a n d e  o f ta  k o n tra s tera r  m o t  tra d i
t io n e ll t  b yg g n a d ssk ick . H är ser m an h u r d e n  v in te rb o n a d e  som m arstu gan  (jfr  b ild  p å  fö reg å en d e  sida) b ry te r  m o t  d e  gam la  
m angårdsbyggn aderna  när d e t  gä ller p ro p o r tio n e r , takvin k lar, fö n s te r fo rm e r , fä rgsä ttn in g  m m.

svårt med utkomsten för de s k själwerksamma 
bönderna, d v s  bönder som levererade timmer ur 
egen skog. Man kunde leva på sparpengar en tid, 
men nu kom lönearbete in som en komponent i 
ekonomin. Birger fick anställning i flottningen för 
Ådalarnas skogsägarförening och arbetade där som
rarna 1969—76. På vintrarna arbetade han i sin 
egen skog. Anna-Lisa böljade arbeta på heltid i af
fär i Åsele och återupptog därmed det yrke hon 
haft före giftermålet och även utövat som semester
vikarie några somrar 1966—67. Senare fick hon an
ställning hos Nilsson & Söner i Åsele, ett dotterbo
lag till Polarvagnen i Dorotea.

Andra bönder fick i slutet av 1960-talet anställ
ning i den skyddade verkstaden i Åsele, hos AMS 
eller hos Nilsson & Söner. Att få jobb för skogsbo
lagen var svårare vid denna tid. De hade anställ

ningsstopp p g a  mekaniseringar och rationalisering
ar några år och fanns det jobb lediga, tog man helst 
yngre arbetskraft. De bönder som sökte sig u t på 
arbetsmarknaden var ofta i medelåldern.

Hösten 1979 är Birger pensionerad och Anna- 
Lisa arbetar hos Nilsson & Söner. Sysselsättningen 
där är dock osäker p g a problem i Polarvagnen. De
ras hushåll är ett av fyra i Almsele. Ett äldre syskon
par bor kvar i byn. De två övriga hushållen är en 
konstnärsfamilj som bor i skolhuset och en f d alm- 
selebo som efter många år i södra Sverige har flyt
ta t tillbaka och bosatt sig i en vinterbonad sommar
stuga på en tom t som avstyckats från släktgården. 
De sju gårdar som inte bebos permanent befolkas 
sommartid, i samband med jakt eller när man behö
ver se till skogen. Åselebor kommer oftare till Alm
sele.
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5
På 1 9 6 0 - ta le t  b yg g d e  tre  släk tin gar till  S va n ö h em m a n e ts  ägare s tu g o r  v id  ä lvstran den  (jfr b ild  s id  9). S o m m a rs tu g eb e b yg g e l
se  dras av  tra d itio n  till va tte n , o a v se tt  o m  d e t  är bad  e lle r  f isk e  so m  a ttraherar. D e tta  b ry te r  m o t  d e t  gam la s ä t te t  a t t  bygga  
i byar. F ö rr var s tra n d zo n en  reserverad  fö r  f isk e  o c h  ran ingsslå tter.

Med ett undantag finns gårdarna kvar på fastig
heterna, i några fall i dåligt skick och med ett gles
nande bestånd av ekonomibyggnader. Undantaget 
är 1:4, där mangårdsbyggnaden är avstyckad. En 
stuga är också avstyckad från 2:8.

På 1960- och 1970-talen har också fritidsbebyg
gelse växt fram i Almsele, dels på avstyckningar, 
dels på upplåten mark. Denna fritidsbebyggelse kan 
kallas genuin, eftersom husen är uppförda särskilt 
för fritidsändamål. Inom Almsele finns sju sådana 
fritidshus. Endast en stuga vid Namnlösviken ägs av 
en person utan släktanknytning till Almsele. Tren
den är den allmänna i avfolkningsbygder. När hu
vudnäringen går tillbaka tas byggnadsbeståndet i 
anspråk för fritidsboende. Om orten ligger på pend- 
lingsavstånd från den ort där man arbetar, bebos 
bostadshusen permanent, men i byar som Almsele

är det främst pensionärer och personer med fria yr
ken som kan bo permanent. En omständighet som 
skiljer skogsbygder från småbrukstrakter med obe
tydliga skogstillgångar, är inslaget av »trottoarbön
der» bland fritidshusägarna här. Till den kategorin 
hör de skogsägare i Almsele som säsongsvis bebor 
gården.

När personer med släktanknytning till byn byg
ger fritidshus, är motivet mer socialt än inriktat på 
fritidsaktiviteter, som det ofta är i fritidshusområ
den. Här representerar stugan snarare ett band till 
hembygden än ett sommarnöje som sådant. Man 
återvänder från städer vid kusten och i Mellansve
rige till hemtrakten, till släkten, vänner och de verk
samheter som är förknippade med livet i hemtrak
ten.
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Torvsele

T orvse le  1 :5 . ö v e r s ik t  m o t  norr.

Torvsele by har växt fram på den plats vid Torv- 
selet, där kyrkoherden och skolmästaren i Åsele 
under det tidiga 1700-talet hade fäbodar. Torvsele 
låg då under prästbordet. År 1756 fick kyrkoherde 
Erik Wallinder i Åsele tillstånd a tt upparbeta ett ny
bygge och därmed lades grunden för fast bosätt
ning. Redan 1762 fick Wallinder gå från sitt nybyg
ge, sedan klagomål framförts över att han lät präst
gården förfalla och att »han mer månade sitt nybyg
ge än sitt ämbete». Därmed lades Torvsele nybygge 
åter under prästbordet.

E tt par årtionden senare kom släkten Danielsson 
till Torvsele. Daniel Danielsson, född i Anundsjö, 
hade tagit upp ett nybygge vid Volgsjön, Vilhelmi
na. När Volgsjö kapellag inrättades på 1780-talet 
togs Daniels nybygge till kaplansbord. Som ersätt
ning var det först tänkt att han skulle få kontanta 
medel och ett nybygge i Nästansjö, men sedan be
stämdes att han skulle få halva Torvsele. 1783 av
synades prästbordet och Torvsele nybygge delades 
mellan dåvarande kyrkoherden Magnus Degerman 
och Daniel Danielsson.

Torvsele 1:5 omkring 1930
I Torvsele finns två gårdar omkring 1930: Torvsele 
1:5 och 1:6. Hela stamhemmanet var i släkten 
Danielssons ägo till 1870-talet. 1875 överlät Sven 
Danielsson gården till äldste sonen, styvsonen 
Daniel Ersson. Denne sålde hemmanet till Sand-

vikenbolaget (senare Graningeverken), som fick 
lagfart på köpet 1878. Daniel Ersson fortsatte att 
bruka gården som arrendator, men överlät senare 
arrendet till halvbrodern Jonas Valfrid Svensson, 
son till Sven Danielsson. Jonas Valfrid köpte tillba
ka gården med inägorna av bolaget 1906, sedan 
denna styckning av fastigheten Torvsele 1:1 i 1:2 
och 1:3 skett 1904. Bolaget behöll skogsskiftet, 1:5. 
Det fanns redan nu ännu en gård i Torvsele, brukad 
av en gren av släkten, men först 1916 ägde hem- 
mansklyvning av fastigheten Torvsele 1:2 rum mel-
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lan Jonas Valfrid Svensson (1:5) och Sven Ludvig 
Danielsson (1:6).

När Jonas Valfrid köpte tillbaka gården gjordes 
en överenskommelse med Sandvikenbolaget om 
brukningsrätt av bolagets skifte. Den innehöll rätt 
till slåtter, skogsbete, vedbrand, virke till underhåll, 
jakt- och fiskerätt på bolagsskogen, mot att han 
åtog sig vägunderhåll på vilhelminavägen. Det fanns 
dock det förbehållet när det gällde jakträtten, att 
han bara skulle få »för sin egen del bedriva jakt». 
Det betydde att jakträtten inte i fortsättningen var 
knuten till fastigheten. Liknande överenskommel
ser har gjorts när andra bönder sålt hemman till 
Svanö och SCA och sen köpt tillbaka gård och 
gårdsskiften. Jakträtt på bolagsskogen var dock 
ovanligt. Jonas Valfrid var förutseende som tog 
med jakten i avtalet.

1930 brukar Jonas Valfrid Svensson, född 1867, 
ännu Torvsele 1:5. Hans hustru heter Anna Evelina, 
född Almroth från Stenselkroken, nordost om äl
ven. De har sju barn, tre pojkar och fyra flickor.
Två söner till har Anna Evelina fött, men de har av
lidit i späd ålder. Någon tredje generation finns in
te på gården vid denna tid. Jonas Valfrids föräldrar 
avled omkring 1920. Daniel Ersson är bosatt i Vil
helmina, men ingår som födorådstagare i hushållet. 
Tidvis bor Anna Evelinas mor på gården, liksom en 
sjuk bror till Jonas Valfrid. En piga finns i gården. 
Det är gängse på 1920- och 1930-talen. Tillfälligt 
lejd arbetskraft ingår tidvis i hushållet, särskilt un
der slåttern.

E tt arbetsår omkring 1930 
På den här gården betraktar man påsken som en 
vändpunkt på året. Påsktiden är en brytningstid 
mellan sommar- och vinterarbete. Nu börjar man la
ga upp veden.

»Med maj kommer vi in i vårbruket. Då inträffa 
så att vårbruket och vårfisket i Sängsjön samman-

Pä T orvse legården  är såväl m an gårdsbyggn ader so m  e k o n o 
m ib yg g n a d er o va n lig t väl bevarade. E fte r so m  gårdarna i tra k 
ten  i regel har u tg lesa ts avsevärt, är T o rvse legården  m ed  s i t t  
rika b yg g n a d sb estå n d  en m y c k e t  vä rdefu ll m iljö . G ården  b il
dar en g les  fy r k a n t  m e d  m angårdsbyggn aden  i fo n d e n , fö d o -  
rådsstuga och  bagarstuga p å  sidorn a  o c h  ladugårdslänga n e d 
till. U tan för g å rdsb ildn in gen  ligger d e n  stå tlig a  rundlogen .

N å g o t av  åren 1 9 0 0 —1 9 0 5  lä t s lä k ten  S ven sso n  fo to g ra fe ra  
sig. L ä n g st t h  s tå r  J o n a s V alfrid  S ven sso n  (JV S ), so m  vid  
den n a  tid  b lev  hem m an sägare e f te r  a t t  ha varit bolagsarren- 
d a to r  p å  släk tgården . F ra m fö r h o n o m  s i t te r  hans hu stru  
A n n a  E velina. S tå en d e  från vä n ster syns:
A n n a , f ö d d  S ven sson , B ra ttb y , V än n äsby , s y s te r  t ill  JV S, 
K ris to f fe r  (K e b b e )  S vensson , L illgård, I d v a ttn e t ,  sn ickare  
O tto  S vensson , Å se le  (N orrstran d), fö rm a n  i f lo ttn in g e n ,  

b ro r till  JV S ,
D an ie l E rsson , V ilh elm in a , hem m ansägare, h a lv b ro r  till J V S  

o ch  tid igare  ägare till T orvselegården ,
H ans S vensson , T orvse le , fisk a re , b ror till JV S ,
Per E va ld  S vensson , L o m sjö n , hem m ansägare, b ro r t ill  JV S, 
S a lo m o n  E rsson  Selin , han dlande,
Erik P e tte r  Sven sson , G ran liden , V ilh elm in a , hem m ansägare, 
sa m t J o n a s V alfrid  Svensson .
S itta n d e  sy n s  från  vän ster:
E va Sven sson , g i f t  m ed  K r is to f fe r  S vensson , Id v a ttn e t,  
G ertru d  E rsson , g i f t  m ed  D a n ie l E rsson , V ilhelm ina,
S o fia  Sven sson , g i f t  m ed  P er E va ld  Sven sson , L o m sjö n ,
Eva S vensson , g i f t  m ed  Erik P e tte r  S vensson , G ranliden , 
sa m t E velina  Sven sson .
(R e p r o fo to  e f te r  orig inal hos V erner Jon sson , T o rvse le .)
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föll. Vårgädda och vårabborre. Det var hemskt bra 
fiske här då. Då fick man först köra i åkern på dan 
och sen gå till sjön på kvälln och vittja redskapen 
där.» Mynningen i Sängsjöån är en särskilt bra fiske
plats. De redskap man använder är nät och ryssjor.

För kornsådden använder Jonas Valfrid en så- 
maskin som han köpt på 1920-talet. Tidigare såd
des kornet för hand och det var e tt manligt arbete. 
Eftersom såmaskinen saknar frölåda, sker hösåd
den ännu för hand. Det är ett kvinnligt arbete. 
Kvinnorna med sina mindre händer sår det lätta 
hö fröet mindre tjockt än männen. Det tyngre kor
net sprids bättre och kan lättare sås med grövre 
händer.

Efter sådden sätts potatis. Man sätter u t en fyra, 
fem tunnor. Sedan fisket och sådden är gjort är det 
en hemmaperiod. Redskapen ska ställas i ordning, 
vinterredskapen ska tjäras, höräfsor och lieorv ska 
tillverkas. På våren när rönnbarken löper tas virke 
till harvpinnar (räfspinnar).

Så ska djuren ut på skogsbete. Tidigare har de 
två gårdarna i Torvsele haft fäbod vid Fäbodmyran, 
strax öster om Sängsjön, inte fullt tre  km från byn. 
Vid denna tidpunkt är den inte längre i bruk. Går
darna har var sin sommarladugård dit kor, får och 
getter återvänder varje kväll. Getare anställs och 
han bor i byn under betesperioden. Pojkarna på 
gårdarna får börja hjälpa till hemma och därför tas

getaren utifrån. Jonas Valfrid har åtta-nio 
B p S s  kor, upp till tjugu får och sju-åtta getter.
¥  Den andra gården har ungefär lika mycket

kreatur. »Första utsläppet fick de gå i åkern 
X -i och träna sig lite. Kalvarna träna sig till att 

följa korna. De var mer vild än tam.»
Sedan kommer djuren ut på skogen. Fåren och get
terna följer med korna. På våren betar de på my
rarna, men frampå sommaren får de gå i berget i 
stället.

Hästarna hålls på Älgsjöskogen, på Älgsjös skogs
bete. De tar emot hästar där och det kan vara ett 
femtiotal hästar totalt. En sommar är de i Almsele 
på deras bete. Längre tillbaka gick hästarna lösa på 
skogen. Jonas Valfrid har upp till tre hästar.

Juli närmar sig. Efter midsommar dras not. Vid 
den här tiden på året är fiskflugorna i gång och då 
är fisken ute och rör sig. I den här gården är man 
ivriga fiskare och jägare. En notdragning brukar gå 
till på följande sätt (berättelsens »jag» är Jonas Val
frids son Verner, född 1918):

»Varje gård hade ett notlag. Vi hade olika områ
den efter älven som vi skulle dra på och det var de
lat mellan gårdarna. Denna delning gällde endast 
notvarpen. I  stort sett gällde gränsen mellan gårdar
na för notdragningen. Varje gång man kastar ut no
ten och drar in den igen kallas för ett varp.

Då gjorde man så att man hade noten i båten 
och en rodde och en kasta ut och en gick på land.
Vi använde en not som kallas för kilnot. Det inne
bar att det var en ryssjestrut m itt på noten. Den 
som var i båten rodde en bit efter älven och den 
som gick på land följde med strömmen. —  När 
varpet var slut var det till att gå iland. (Det var fler 
varp — sju varp inom vårt område.) Då gick dem  
iland. Hade fäst en töm i båten (dvs  båten angjor
des med tömmen vid en stolpe på stranden). Den 
som gick iland gick i båten och de drog in. De drog 
tills noten tog slut, så det bara var kilen kvar. Sen 
steg jag i båten — jag var hjälppojke, stod mellan 
karlarna och skrämde fisken med en puls, så den 
skulle gå in i kilen. Sen var det bara att dra in allti
hop och töm ut fisken man hade fått. A t t  ta in no
ten på det viset kallas för 'å hjälp’ (då hjälps alli
hop). Det behövdes minst tre personer och. det kun
de vara en pulsare, men en kunde pulsa samtidigt 
som han drog in.»

38



Kilnot är den typ av not som huvudsakligen an
vänds vid notfiske. Den är minst två vanliga nät
längder lång, eller omkring 60 meter. Maskstorle
ken är 9 varv per fot, eller omkring 30 mm. Sänk- 
telnarna består av stenar inlagda i näver, fastsytt 
med björktåg. Simmen på noten var i äldre tid gjor
da av näver, senare av hyvelspån för att flyta på 
vattnet. Flötena bestod av träklantar.

Sedan böqar slåttem. Då slår man först myrarna, 
sedan höet på inägorna och sedan raningama. Häs
tarna som ska arbeta får höet och korna får ranings- 
fodret. Man slår också fräken. Dammslåtter har in
te förekommit i Torvsele, åtminstone inte genom 
dämning avsedd specifikt för översilning av ängar. 
Dock gjorde flottningsdammen i Sängsjöån att vat
ten kom upp på Sängsjömyran genom dämning för 
utflottning av timmer.

Myrslåttern är på tillbakagång vid den här tiden. 
1932 är ett av de sista år då myrarna slås. Myrarna 
slås varje år om det är frodigt starrgräs, men i regel 
slår man dem vartannat år. Det är ett sätt att spara 
på tillväxten, genom att det gamla gräset blir göd
ning. Myrfodret hässjas på myrforhässjor som i re
gel har tre slanor (störar). Man lägger på höet, tram 
par till det, lägger på en slana osv.  Man ladar inte 
myrhöet. Det vore opraktiskt med tanke på att 
hässjoma blir få. Myrhöet får stå ute i hässjorna 
tills det blir farbart med häst.

Jonas Valfrids ströängar låg på kronoparkerna 
Bovikstången och Almselelandet. Ströängarna drogs 
in 1923. Som kompensation fick han odlingsbidrag 
till att odla upp vall på sitt andra skifte. Där fanns 
tidigare en liten bit vall, men den utökades så att 
den gick ner på raningen.

Efter myr- och höslåttern slår man hårdbacken 
på raningen. Jonas Valfrid har en raning på sitt eget 
skifte, Gammelraningen. I övrigt slår han raningar 
längs älven och på Herr Nilsholmen. De ligger på 
bolagets mark. Raningen är hela ängen. Där skiljer 
man mellan hårdbacken och starrgräset. Hårdbac
ken ligger närmast älven och gräset, hera, är hård
slaget och går inte att slå på soldagar. I regel far 
slåtterfolket dit vid ettiden på natten. Starrgräset 
växer på lokar, som är vattenpölar med slåtter om
kring. De ligger lågt och översilas av vårfloden. 
Starrgräset är mer lättslaget och slåttern kallas lös- 
bettslåtter till skillnad från hårdbackslåtter. På t  ex

Skolraningen växer hera på hårdbacken och längre 
in finns lokar med starrgräs.

Fräkenslåtter har man i Nedertjärn. I slutet av 
augusti far man till skogen för a tt ta vidjor a tt bin
da om kornkärvarna med. En del odlar råg för a tt 
få band att binda med. Kornhalmen är för kort för 
det. Jonas Valfrid odlar inte råg, eftersom den inte 
mognar riktigt i Torvsele. Så är det kornskörd. Kor
net skärs med lie och hässjas i storhässja.

När kornet har torkar börjar tröskningen. Går
den har hästvandring som dras av två hästar. Då går 
man ihop med granngården. Hästvandringen är av 
järnkonstruktion. Tidigare fanns en hästvandring 
av trä. Dessförinnan tröskades med bult och längre 
tillbaka med slaga. Efter tröskningen kastas och 
rensas kornet. Det skedde för hand innan man skaf
fade kastmaskin. Kastningen sker i regel med eget 
folk. Målning av kornet sker vanligen på våren i 
kvarnen intill byn. Vattenföringen i bäcken är dålig 
och därför inväntar man vårfloden. Tidigare har 
man haft kvarn i en bäck längre norrut. Där var 
vattenföringen bättre, men kvarnen flyttades intill 
gården för a tt det skulle bli närmare. I äldre tid 
gick man till Hammar för att mala kornet.

Det blir september med potatisupptagning och 
höstplöjning. Liksom vid tröskningen byter man 
ihop med grannen, eftersom det i regel inte är mer 
än en gård som har ordentlig draghäst. I början av 
september infaller också älgjakten, som varar i fyra 
dagar. Varje gård jagar för sig. Det är inte mycket 
älg i skogen. I övrigt jagas fågel — orre, tjäder och 
järpe. Viss ekorrjakt förekommer också. Den som 
får tag på en ekorre och har bössa med sig skjuter 
den.

Vid den här tidpunkten sker fågeljakten endast 
med bössa. På 1920-talet snarade Jonas Valfrids 
äldsta söner ännu gråfågel. De satte ner två stolpar, 
lade en bräda över och satte fast snaran där. Snaran 
skulle vara av mjuk mässingstråd. Snaran sattes fast 
med ett snöre vid brädan, för om det bara var mäs
singstråden kunde fågeln vrida av den. Sedan stäng
de man av åt sidorna med buskar som ställdes tätt. 
Det kallades att göra hag. Hagen sattes upp någon 
gång i oktober, men det behövde inte vara snö. Se
dan stod de kvar över vintern. Pojkarna visste var 
fågeln var, de visste var fåglarna mull, avhyrade sig 
genom att rulla sig i öppen mark. Det blev gropar
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efter dem. Pojkarna hade hag överallt i skogen, men 
fågeln höll till mycket i tallskog, eller i skog med 
tallinblandning. Tallfåglar har förkärlek för att äta 
tallbarr. Bra snarningsplatser var Fårmyran, vägen 
till Flon och längs älven. Hagen sattes tvärs över 
där fågeln kom, så man stängde av deras väg. Sedan 
såldes fågeln på Lillmarknaden i Åsele i mars. En 
gång fick pojkarna 600 kronor för vintems fångst.

Höstfiske har dessförinnan förekommit. »Fiske 
hade större betydelse, åtminstone för den bofasta 
befolkningen, än jakt, för den gav större utbyte.» 
Innan siken leker är det en tid som kallas lövbleka. 
Då fiskas lövbleksiken med kalknot (kolknot). Den
na nottyp är ovanlig i trakten och används endast 
för lövbleksiken. Kalknoten är en rak not utan 
kil. Den är kortare än kilnoten, omkring 50 meter, 
och den har större maskor, 7 varv per fot eller 40 
mm. Sänktelnarna är av samma slag som på kilno
ten, stenar inlagda i näver. Dragningen av kalknot 
går till på följande sätt:

»Då hade man två båtar. En båt tjänstgjorde un
gefär som landet gjorde vid kilnoten. Den andra 
rodde. Man kasta ut noten och gjorde en ring. Sen 
använde man pulsen på samma sätt, men det var 
längre skaft på den. Då de hade rott så pulsa de där,

för att skrämma fisken i noten. Det var större mas
kor i den så de gick fast i dem. Då de kade pulsat 
färdigt började de dra in. De gjorde om samma sak 
tills det blev nästan slut på noten. Då man kom till
räckligt nära skulle man inte dra i övertelen utan i 
nedertelen då de kom nära varandra. Båda skulle 
hållas sträckta och då blev det som en stor häng
matta, ’skocken'. Garnet hängde löst och därinne 
var den fisk som satte sig på noten. Den noten var 
ganska djup och man höll till på en grynna och den 
fisken som kom in där i varvet blev instängd.»

Sedan infaller fisket vid sikleken. Då lägger man 
nät på samma område som för notdragningen. Där 
finns ett flertal grynnor och när siken leker går den 
in på dem. Sedan saltades fisken ner. Man tar även 
tillvara rommen och gör hemmagjord kaviar av den.

Sedan böljar snön och tjälen komma. Då ska 
man få hem veden från skogen. Det ska vara klart 
tills skogsarbetet åt bolaget börjar. Fram till slutet 
av november är det mestadels hemmasysslor. »Då 
kom en fiskeperiod till och det var i Sängsjön vid 
Björknäset. Det var nätfiske på is efter småsik. För
ut använde de en stång med flera hål (i isen). De 
kunde skjuta den mellan hålen.» Fiske med stång 
eller rackstång går till så, att man gör upp ett hål i 
isen och skjuter ut stången, vid vilken nätet är an
gjort, genom hålet. Sedan ser man genom isen var 
stången hamnat, gör upp ett nytt hål där och fort
sätter skjuta u t stången tills nätet är helt utlagt. Då

S än gsjöfiske 1 9 3 3  — i 3 6  g ra d ers k y la . F o to  i V ä s te rb o tte n s  
m u seu m s arkiv .
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B ildens bagarstuga är gården s ä ldsta  b yggn ad  m ed  ursprung  
i 1 7 0 0 -ta le t. D e t  är en pa rs tu g a  e ller å tta k n u tsb yg g n in g .

gör man ett sista hål och tar upp stången. Det före
kommer inte att man lägger u t isnät i älven, utan 
endast i Sängsjön.

Så börjar skogsavverkningssäsongen närma sig.
Då kör Jonas Valfrid eller de äldsta sönerna med 
egen häst åt bolaget på bolagets egen skog. Det 
händer även att man kör rotposter på kronoskog åt 
bolagen. Då har köraren som åtagit sig körning att 
hålla folk och avlöna dem och hålla dem med mat. 
Huggare och brossiare anställs. Man får visst pris 
per kubikfot och det ska inkludera allt arbete. Man 
tar endast tall och gran — ingen björk. Efterhand 
som massan har blivit mer attraktiv, har toppdia
metern sänkts från 20 cm i böqan av 1920-talet till 
10 cm omkring 1930.

Avverkningen sker ännu på 1920-talet med stock
sågar för två man. De hugger och kvistar. Sedan 
kommer avmätaren och de kapar och skriver läng
den i toppen och handbarkar sedan med barkspade. 
Därefter drar brossiaren ihop och lastar timret. Se
dan kör köraren ner det på vattendragen, där det 
läggs upp i vältor i olika sortiment, för att sedan 
tummas in.

»I regel var körföret slut till påsk. Då var det ba
ra att ställa in hästen.»

1950-talet
På 1950-talet finns fem gårdar i Torvsele. Till de 
gamla gårdarna har kommit tre arbetarsmåbruk. De 
ligger söder om de äldre ställena och är avstyckade 
från 1:6 år 1935 (1:8, 1:9) och 1938 (1:10).

Bonden på Torvsele 1:5 heter Verner Jonsson, 
född 1918. Han övertog gården 1945. Några år ti
digare hade han gården tillsammans med en äldre 
bror efter fadern Jonas Valfrid, men efter broderns 
död står Verner som ensam hemmansägare. Fadern 
dog 1935. 1941 gifte han sig med Märta Mårtens
son från Högland i Dorotea. De har två söner. I hus
hållet ingår också Verners mor Anna Evelina och 
en syster. Vintertid bor Vemers utlastare i skogen i 
en bo lagsbarack på gården. Då har man honom i 
hushållet.

M an gårdsbyggn aden  o ch  fö d o rå d ss tu g a n  p å  T o rvse le  1 :5 är 
av e n k e l k o r s ty p  m ed  fy rd e la d  p lan . B ild en s m angårdsbygg-  
nad är från 1 8 0 0 -ta le t, m en  har g e n o m  m o d ern iserin g  p å  
1 9 3 0 - ta le t  f å t t  en yn g re  prägel.
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Ett arbetsår på 1950-talet
Vår- och höstbruket sker på 1950-talet med traktor. 
Verner köpte traktor med harv och plog 1950. Det 
skedde med rationaliseringsbidrag från Hushållnings
sällskapet. I huvudsak kör Verner åt andra bönder i 
trakten. Detsamma gäller när han 1957 skaffar en 
skördetröska, som han kör med på olika håll i Åsele. 
Det gör att han kör både sommar och vinter — som
martid i böndernas jordbruk, vintertid med timmer 
åt Graningeverken. Tidigare har han deltagit i flott- 
ningen en rad somrar — det var 1945—50. Arbetet 
var i första hand i uthållningen vid Torvsele.

Verners körningar gör att Märta får sköta myc
ket i ladugården. Man har i regel sju kor. Djuren ge
tas inte längre under skogsbetet. Den siste getaren i 
byn hade man 1945—46. Sedan byn växt med små
bruken ingick de också i vallaget. Den sista getaren 
var en flicka från ett av småbruken. Eftersom hon 
var från byn bodde hon hemma. Efter att getning- 
en upphört på grund av minskande djurantal i byn, 
fick djuren gå lösa på skogen för att hämtas hem 
till sommarladugården på kvällarna. Vid denna tid 
har skogsskötseln intensifierats, men bolagen var 
mindre hårda mot skogsbetet än kronan. Getter vil
le bolaget dock inte ha gående på sin skog, efter
som de ansågs äta upp skogsplantorna.

Slåttern på 1950-talet avser vallskörden. Vid 
denna tid har kornodlingen ökat på bekostnad av 
vallen. Detta för att få korn till gröpe åt korna. 
Myrslåttern har sedan länge upphört. Raningsslåt- 
tern upphörde 1946—47. Då hade den på senare 
tid rationaliserats en smula, så att räfsningen i sam
band med att man slog bortföll. Då for Verner och 
slog på natten, men räfserskorna kom först på da
gen och räfsade när gräset var torrt. Därigenom in
sparades arbete.

Därmed är också jordbruket och boskapsskötseln 
ur arealsynpunkt begränsat till gårdsskiftena, med 
undantag för betesgången. Den traditionella bo
skapsskötseln förutsatte överenskommelser med 
det skogsbolag, i vars ägo hemmanets skogsskifte 
övergått, om rätt a tt utnyttja dess mark. Med in
tensifierat jordbruk får det mindre betydelse.

Raningsslåttern upphörde på 1950-talet, men 
om den varit kvar hade den starkt försvårats av en 
yttre betingelse som inträffade de här åren. Genom 
älvregleringen på 1950-talet upphörde vårfloden

som var förutsättningen för bruket av raningarna, 
de naturliga översilningsängarna på älvstränder och 
holmar i älven. Vårfloden rensade också upp älv
botten, vilket var av stor betydelse för notfisket.
Nu blev det för mycket gräs på botten för att man 
skulle kunna dra not. Notfisket upphörde i och 
med detta.

Kornskörden sker från 1957 med skördetröskan. 
Skörden blir också en bråd tid med all körning åt 
andra bönder. Detsamma gäller höstbruket med 
traktork örningar.

Det blir vinter. I november fiskar man något med 
isnät i Sängsjön. I slutet av 1930-talet gjorde Verner 
en isbjörn, en moderniserad variant av den rack- 
stång som tidigare använts vid detta fiske. Stången 
försågs med en styrfjäder, vilket underlättade u t
läggningen av nätet under isen. Isnätsfisket bedrevs 
som mest under andra världskriget. Det minskade 
sedan siken blev mindre och det därmed krävdes 
investeringar i mera finmaskiga nät.

Skogsavverkningssäsongen närmar sig. Verner 
började arbeta i skogen i slutet av 1930-talet. Då 
högg han några vintrar 1939—40 och halva vintern 
1941. Resten av 1941 var han brossiare åt sin äldre 
bror. 1942 körde han själv och fortsatte med det 
till 1950. 1951 börjar han så smått med traktor 
med hjälp av sönerna och 1955 börjar han köra i 
större skala med hjälp av en utlastare. Vid denna 
tid förändras arbetsorganisationen i skogen. Medan 
köraren tidigare basat för och avlönat ett lag bestå
ende av huggare och brossiare, blir huggaren avlö
nad direkt av bolaget. Då läggs också huggning och 
brossling ihop, medan körning och lastning sker för 
sig. Som körare har Verner anställt en utlastare. 
Denne arbetade för övrigt åt fadern på 1920-talet 
när han körde med häst.

På 1950-talet har man också ordnat en vinterväg 
till Åsele. Den gamla stigen ordnades till med hjälp 
av traktor, så att den kunde plogas och bli farbar 
med bil. Den gamla vintervägen gick över isen till 
Forsvik. Den första bilen, anskaffad 1956, får stå i 
garage där under den tid man inte kan köra den 
upplogade stigen. Väg bryts sedan i böijan av 1960- 
talet.
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V erner J o n sso n  k ö r  tim m e r  p å  T o rvse le sk o g en  1 9 5 5 . T ill 
vänster sy n s  u tla staren  A r tu r  L in dah l. D en  tred je  p e rso n en  
är arren d a to rn  p å  p rä s tb o r d e t .  H an är e n d a st tillfä llig t m ed  i 
skogen . T im re t är h u gget p å  G ra n in geverken s s k if te  i T orv- 
se leb erg e t. I  fo n d e n  ser m an Sängsjön . (R e p ro fo to  e f te r  o ri
g inal hos V erner Jonsson , T orvse le .)

Utvecklingen efter 1960
På 1960-talet lades jordbruket ner. Verner odlade 
korn och vall som kreatursfoder till 1965, då han 
också slutade med kreatur. De sista åren gick korna 
på inhägnat bete, men de hölls fortfarande i som
marladugården under betesgången. Sedan jordbru
ket nedlades, har marken utarrenderats.

Några år dessförinnan började Verner arbeta i 
skogen året om, i stället för som tidigare endast 
vintertid. Det skedde när han 1963 skaffade ett 
grävaggregat till traktorn för dikningsarbete som
martid. Det var sista året han själv körde tröskan. 
Därefter lejdes en man som körde den. Därmed 
blev det skogen hela året, det var bara uppehåll för 
slåtterarbete. Vintertid var det körslor med traktor 
som tidigare.

Sedan började Graningeverken med stordrift i 
skogen. Då var det aktuellt med lunningsmaskin

D e t  m odern a  tra n sp o r tm e d le t tra k to rn . D e t  är 1 9 5 0 - ta l och  
sk o g sb ru k e ts  m ekan iserin g  har ta g it fa rt. V erner J o n sso n  s i t 
te r  i sin  n y in k ö p ta  tra k to r , so m  är hans tred je . På la sse t stå r  
utlastaren  A r tu r  L in dah l. (R e p r o fo to  e f te r  orig inal h os  
V erner Jonsson , T orvse le .)

för helträdsavverkning, då hela trädstammar dras 
fram utan att först kvistas. Bolaget ville att Verner 
skulle skaffa en större maskin, men eftersom han 
bedömde en sådan investering olönsam valde han 
att sluta med körslor med egen traktor för att vin
tern 1966—67 i stället ta helårsanställning i bolaget. 
»Samma dag jag klev av min egen traktor, klev jag 
på bolagets på eftermiddagen.» Förändringen inne
bar att han blev helårsanställd och inte längre kör
de sin egen traktor. När han var sin egen var betal
ningen per kubikfot i traktorkörslorna och skogs- 
dikningen per meter. Lönearbetet innebar hel
ackord per stam till 1976 och skogsstrejken, då 
det blev månadslön med en liten ackordsdel.

Hösten 1979 arbetar Verner halvtid för bolaget. 
Två gårdar i Torvsele, 1 :5 och 1:10, är bebodda 
permanent. De övriga är fritidshus. Någon ny fri
tidsbebyggelse har inte tillkommit i byn.
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Ett arbetarsmäbruk i Torvsele^
På 1930-talet gjordes tre avstyckningar från Torv- 
sele 1 :6 för arbetarsmäbruk. Det var 1 :8 och 1 :9 år 
1935 och 1:10 år 1938. Den lilla by som uppstått 
ur ett 1700-talsnybygge växte nu ut med en bebyg
gelse som följde på 1900-talets jordpolitik, den stat
liga låneverksamheten till upparbetande av egna
hem och arbetarsmäbruk.

De som blev småbrukare kom i regel ur stora 
barnakullar. Någonstans måste de ta vägen när älds
te brodern övertog gården och de själva tänkte på 
familjebildning. På 1930-talet är det trångt om u t
rymme i området. För den som kommer från små- 
ställen eller torp, som lärt sig att sköta kreatur och 
bruka åker och äng, som lärt sig hugga i skogen och 
göra dagsverken åt besuttna bönder, för dem är det 
en möjlighet att bli torpare eller småbrukare med 
statliga lån.

Den statliga låneverksamheten startade sedan 
riksdagen 1904 beslutat om inrättande av statens 
egnahemslånefond. Bakom låg en lång debatt om 
att binda landsbygdens obesuttna arbetarbefolk
ning till jorden genom a tt ge den möjlighet att skaf
fa sig ett eget hem eller upparbeta småbruk.

Egnahemslånen kunde utgå dels till jordbruk, 
dels till bostadslägenheter. Jordbrukslånen var i ma
joritet till slutet av 1920-talet, då bostadslånen blev 
vanligare. 1933 tillkom en tredje låneform, arbetar- 
småbrukslån. Detta år beslutade riksdagen a tt in
rätta en arbetarsmåbrukslånefond. Tanken med lå
nen var att skapa stödjordbruk för arbetare med sä- 
songsbetonad sysselsättning: »Avsikten med inrät
tandet av arbetarsmåbrukslånefonden är att genom  
lån ur fonden bereda företrädesvis skogsarbetare 
samt därmed likställd arbetare, exempelvis flott- 
ningsarbetare, lantarbetare, stenhuggare och fiska
re, ökade utkomstmöjligheter genom förvärv av ett 
mindre jordbruk, drivet vid sidan av förtjänstarbe
te, t ex skogs-, flottnings- eller liknande säsongarbe
te, som icke ger erforderlig bärgning och sysselsätt
ning.»

Arbetarsmåbruken skulle vara belägna i odlad 
bygd och välbelägna i förhållande till avsättnings- 
och utkomstmöjligheter samt vägar och skolor. Lå
neverksamheten avsåg att bilda nya jordbruk, som
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skulle kunna föda två kor och smådjur. En areal 
om 2—3 ha åker och odlingsmark ansågs erforder
lig. Högsta lånebeloppet var 6.000 fram till 1938, 
då det höjdes till 7.000 kr och sedan till 10.000 kr 
1945. När verksamheten upphörde 1948 hade
7.000 lån beviljats.

I början av 1930-talet sökte Gösta och Sally 
Eriksson, som då bodde i Tensjö, ett småbruk. 
Gösta var född 1906 på det första kronotorpet i 
Forsvik. Sally, född 1912, var från Tensjö. Där ha
de hennes farfar köpt en avstyckning med ett litet 
skogsskifte till från Svanöbolaget. Gösta arbetade 
som skogshuggare och tegelbruksarbetare.

När möjligheten till arbetarsmåbrukslån kom, 
sökte de först till Erikshall, till en utodling där, 
men fick den inte. Den ansågs vara för liten. Då fö
reslog riksdagsmannen P J Näslund, som var leda
mot av Egnahemsnämnden och mycket propagera
de för småbruk, att de skulle söka till Torvsele. 
Hans initiativ föranleddes av att Sven Ludvig 
Danielsson på Torvsele 1 :6 talat med Näslund om 
att han ville sälja. Sven Ludvig visste att Erikssons
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T orvse le  1 :9 . D en  gam la to rvse leg å rd en  och  1 9 3 0 -ta le ts  a rb e ta rsm å b ru k  rep resen tera r d en  ä ldsta  re sp e k tiv e  y n g sta  fo rm e n  
av n y  byggesverk  sa m h e t i o m rå d e t. A rb e ta rsm å b ru k en s b y g g n a d sb estå n d  är an språkslöst. G årdarna o m fa tta r  e t t  bosta d sh u s  
o ch  en  ladugård, ka n sk e  n å g o t b rä d sk ju l därtill.

T o rvse le  1 :9 . B o sta d sh u se t. T yp r itn in g a r  f ö r  arb e ta rsm å b ru k  
u p p rä tta d e s  1 9 3 3 , sam m a år so m  lå n eform en  til lk o m . R i t 
ningens b o sta d sh u s har e t t  ru m  och  k ö k  sa m t avd ela d  farstu . 
D en  är en  tra d itio n e ll en kelstu ga  av n o rd sven sk  t y p  m ed  
s to r t  k ö k  o c h  l i te t  ru m . D e t  är en  h än delse  so m  ser u t so m  
en ta n k e , a t t  m å tte n  nära a n s lu ter  till la p p m a rksreg lem en -  
te ts  m in im im å tt fö r  n yb yg g a ren s stuga  —  6 x 7 ,5  m m o t  
6 x 7 ,2  m!

T o rvse le  1 :9 . L adu gården . A rb e ta rsm å b ru k en s  ladugårdar  
har anspråkslösa  d im en s io n er  jä m fö r t  m ed  u tp räg lade  jo r d 
b ru k sfa stig h e ter. D en  o d lin g  so m  fö re k o m  här m r  fo d e r p r o 
d u k tio n  och  p o ta tiso d lin g . D e  enda ek o n o m ib y g g n a d e r  so m  
b eh ö vd es  var d ä rfö r  fäh u s o c h  fo d erla d a , jä m te  v e d b o d , p o 
ta tiskä llare  m  m . U try m m e n  fö r  trö sk n in g  o ch  span nm ålsför- 
varing saknas.



hade titta t på Erikshall. De sökte lårr för jord och 
byggkostnader för ett småbruk i Torvsele år 1935 
och beviljades ett lån. Från 1:6 avstyckades samma 
år Erikssons nya fastighet, 1:9, jämte fastigheten 
1:8, för Sven Ludvigs bror, Daniel Petter Daniels
son. Daniel hade varit arrendator på Stenkulla, men 
när det såldes till en annan ägare köpte han småbru
ket i Torvsele.

Den avstyckning som Erikssons köpt omfattade 
4,17 ha. Den var skogsbevuxen, med undantag av 
en liten bit av Gammelraningen som hörde till fas
tigheten. Lite skog var borthuggen där gården upp
fördes. När gårdsbyggnaderna uppfördes, tog man 
av skogen till byggnadsvirke. I övrigt fick allt bygg
nadsmaterial fraktas över Ångermanälven. Detta 
var ännu väglöst land. När ladugården skulle byggas 
tog man tegel från tegelbruket i Svartbäcken. Det 
forslades först till Forsvik, sedan flottades det över 
till älvens västra strand, varifrån det kördes upp till 
byggplatsen. 1936 kunde man flytta in i Torvsele.

Innan Erikssons och Danielssons kom till Torv
sele hade endast ett par arbetarsmåbruk anlagts i 
Åsele. Man ville gärna förlägga arbetarsmåbruken 
till älvens närhet. En väsentlig anledning till detta 
var möjligheterna till fiske. Gösta, som växt upp i 
Forsvik tvärs över älven, var van att fiska och kän
de vattnen. Sally hade sedan barndomen varit med 
på fiske i Tensjös fiskesjöar Fetsjön och Tennsjön. 
Däremot hade man föredragit att få anlägga sitt 
småbruk på älvens östra sida med tanke på vägen, 
som innebar bättre kommunikationer.

Den odling man kom att bedriva på Torvsele 1 :9 
blev vall och grönfoder samt potatis. Potatisen frös 
dock i regel, eftersom det var frostlänt. Av kreatur 
hade man två kor och kalvar. Korna gick på skogs- 
bete under betesperioden. 1:9 hade getare i lag 
med 1:5, 1:6 och 1:8. Under den tid man hade 
djur var Sallys systerson och senare dennes bror ge
tare. Något år var Erikssons dotter Gerd getare,
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men det var sedan familjen själv upphört med djur, 
sedan korna 1946—47 dö tt efter a tt ha ätit rävgift. 
De blev de sista kreaturen på stället. Getaren bod
de under betesperioden ett antal dagar i varje gård 
som motsvarade djurantalet. Gården höll mat och 
husrum och skötte klädvård. Gerd bodde under sin 
getartid hemma.

Till fastigheten hörde inga slåtterängar, med un
dantag för en liten bit av Gammelraningen. För fo
derfångsten var man därför hänvisad till överens
kommelser med bönder som ägde eller disponerade 
slåttermarker. Småbrukarna i Torvsele fick slå på 
marker som disponerades av 1:5 och 1 :6 mot dags
verken i deras slåtter. Man fick då slå myrar och ra- 
ningar som de själva inte slog, eller också få del av 
fodret när man var med på dagsverken i deras slåt
ter. Detta kunde innebära att slåttern dröjde in i 
september i väntan på besked om när man skulle 
få slå, eftersom gårdsfolket på 1:5 och 1:6 inte sä
kert visste var de skulle slå själva. Till slåttern i 
Torvsele kom slåtter i Tensjö. Erikssons fick slå 
gratis där hos en bonde som Gösta arbetat åt i sko
gen.

För att kunna bedriva boskapsskötsel med foder
fångst på traditionellt sätt vid ett småbruk fordra
des informella överenskommelser. I Torvsele upp
stod den situationen att småbrukarna fick slåtter- 
rätt mot dagsverken hos de bönder som i sin tur 
förvärvat dispositionsrätt till slåtter, bete m m på 
bolagsskogen mot vägunderhåll.

I Torvsele var folket på de gamla gårdarna bön
der, om än med små hemmansdelar och småbrukar
na var arbetare med stödjordbruk. Småbrukarna 
gjorde dagsverken åt bönderna i slåtter, tröskning, 
bakning m m. Det innebar också en social struktur 
som inte var homogen, men utan betonade sociala 
skillnader.

Vinter som sommar fiskades i älven. Endast nå
gon gång fiskade man i Sängsjön. På sommaren la
des näten ut och man metade även. Vintertid före
kom ismete — kikmete — efter sik och harr i älven. 
Isnät användes inte, eftersom man måste ha de fin- 
maskiga sillnäten för detta. E tt vinterfiske som u t
övades i ganska stor omfattning tidvis var att klub
ba lake. Då åkte man efter isen, som skulle vara ge
nomskinlig. Om man såg en lake klubbade man till 
så den domnade bort, och sedan högg man upp isen



och tog den. Under andra världskriget klubbade 
Gösta så mycket lake att han kunde sälja. Det var 
ont om mat under krigsåren. »För oss gick det gans
ka bra för att vi hade fisken. Hade man fisk och p o 
tatis behövde man ju  inte svälta, och mjölken.»

Något jagade man också. Jakten bestod i att man 
tog lite fågel.

På vintern arbetade Gösta som huggare i skogen. 
Medan kronotorparna var självskrivna när det gäll
de jobb för Domänverket, hade inte småbrukare de 
möjligheterna till sysselsättning. Det blev att ta  vad 
som fanns att få. Gösta arbetade som huggare åt 
Graningeverken efter att tidigare ha varit i fem vint
rar hos den nämnde bonden i Tensjö.

När Gösta högg i Torvsele kunde han bo hemma. 
Om det var längre bort fick han vara borta under 
veckan. Sally fick då ta ansvaret för stället. För
utom skötseln av gården, som bl a innefattade den 
tunga snöskottningen, gick hon bort på dagsverken. 
Sommartid gällde det slåtterarbete, där hon slog 
och räfsade, tröskning, potatisupptagning m m. Mer 
oberoende av naturåret var bakning och sömnad. 
Sally var självlärd sömmerska. När hon arbetade i 
granngårdarna gick det att ta barnen med sig. Hon 
fick hålla sig i den närmaste trakten tills den äldsta 
flickan blivit så pass stor att hon kunde passa sina 
två småsyskon.

Torvsele 1 :9 på 1950-talet
Hushållet på småbruket omfattar vid den här tiden 
makarna Gösta och Sally och deras tre barn, varav 
en pojke och två flickor.

På 1950-talet har man inte längre djur på små
bruket. Jordbruket har därmed helt upphört. 

Sedan slutet av 1940-talet arbetar Gösta i flott-

ningen på somrarna, ett arbete som varar mellan 
april och slutet av juli. När han slutar i flottningen 
1963 har han varit med i sjutton somrar. Flott- 
ningsarbetet består i att dra u t bommarna på isen, 
sedan att delta i flottningen och att dra u t bommar
na från Torvsjöåns mynning ner till Åselforsen. 
Gösta arbetar i lag med Gustav Larsson i Algovik. 
De får en ackordsumma för arbetet att dela på, 
men sedan blir det timpenning. Några år har jobbet 
delats så, att Gösta och Gustav tog övre delen och 
Verner Jonsson och Seth Almroth i Torvsele tog 
nedre delen.

Vintertid arbetar Gösta i skogen som tidigare, 
men han har blivit brossiare i stället för huggare. 
1949 böljade han arbeta som brossiare åt Vemer 
Jonsson på 1:5. Det första året körde man ännu 
med häst, men sedan med traktor.

Utvecklingen efter 1960
1964 startade den skyddade verkstaden i Åsele. 
Gösta fick då anställning där och var kvar där till 
pensionen. Sally arbetade några år som hemsamarit 
åt grannarna på 1:8, innan dessa kom på ålder
domshemmet. Några år efter Gösta kom hon sedan 
till den skyddade verkstaden, där hon arbetade som 
sömmerska tills hon förtidspensionerades 1969.

Makarna bor nu i pensionärslägenhet i Åsele 
samhälle. Gården är såld som fritidshus till en läka
re i Åsele. Denne är intresserad av jakt och fiske 
och har röjt på raningen. Också 1:8 är fritidshus 
för en åselebo. På 1:10 bor småbrukarparet kvar.

Fiskar gör man även efter flyttningen till central
orten. Fisken minskar dock, så det blir mindre i nä
ten. »Det har aldrig hänt att vi varit utan fisk förut. 
Men nu är det färdigt.»
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Algovik
A lgovik  och  B o v ik sb e rg e t, Å sele.

V y k o r t  från A lg o v ik  o m k rin g  se k e lsk if te t .  D en  lilla stugan  
är d en  ä ldsta  m an gårdsbyggn aden  från  1 8 5 0 -ta le t. D e t  är en  
en kelstu ga  av d e t  slag so m  fö resk revs i lappm ark  sreg lem en 
te t .  Senare u p p fö rd es  en  k o rsb yg g n a d , so m  nu är n erb ru n 
nen. (R e p r o fo to  e f te r  ä ldre  r e p ro d u k tio n  h o s  G u sta v  L a rs
son , A lg o v ik .)
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Algovik är ett yngre nybygge. Det beviljades till an
läggning 1857 för Sven Anton Hollander. Denne 
hade kommit från Västergötland till Åsele, där han 
1843 antogs som karduansmakare och garverigesäll. 
Han odlade upp Algovik och drev sitt garveri i en 
byggnad vid älven. Han var också religiöst verksam, 
sedan han anslutit sig till baptiströrelsen på 1850- 
talet. Han höll söndagsskola i Algovik och bildade 
baptistförsamling i Åsele.

Hollanders ättlingar hade sedan Algovik. Senare 
delades fastigheten i två skiften. Det ena skiftet,
1:3 på 214 hektar, ägdes av Sprängsvikens bolag.

Algovik 1:2 omkring 1930
Omkring 1930 finns liksom tidigare en gård i Algo
vik — garvare Hollanders nybygge. Ägostyckning av 
fastigheten skedde 1910, då Algovik 1:1 delades i 
1:2 och 1:3. 1:2 utgjordes av gårdsskiftena med 
ett femtiotal hektar skog och 1:3 utgjordes av ett 
skogsskifte i bolagsägo. Ägare var det nuvarande 
Svanöbolaget. Algovik 1:2 såldes omkring 1920 av 
dåvarande ägaren, som hette Andersson, till Johan 
August Larsson. Denne var ursprungligen från Kil i 
Värmland, men kom som torpare först till Bredbyn, 
sedan till Solberg i Guliksberg. Som postkörare till 
Åsele lärde han känna trakten i slutet av första 
världskriget och övertog stället i Algovik.

Hushållet består på 1930-talet av Johan August 
Larsson, född 1866, och hans hustru Maria, född i 
Moliden, Ångermanland. De har en son. En avliden 
dotters man ingår efter hustruns död med tre barn 
— två pojkar och en flicka — i hushållet.

Ett arbetsår omkring 1930
Åkerodling bedrivs på två skiften. Det västra skiftet 
brukas för kornodling och det östra för vallodling.
I böijan av 1920-talet hade man en liten bit vall på 
det östra skiftet. Efter indragningen av ströängarna 
gavs odlingsbidrag till uppodling av skiftet där, så 
att vallarealen ökade. Ströängarna hade legat uppåt 
Stenselkroken.

48



A lg o  vik 1 :2 . ö v e r s ik t.

A lg o v ik  1 :2. G arvare H olla n d ers stuga  har g e n o m g å tt  vissa 
förän dringar sedan den  b yg g d es p å  1 8 5 0 -ta le t. D e n  har b l a
få t t  p a n e l och  fö r s e t ts  m ed  fö rs tu k v is t . A lg o v ik  1 :2. L adu gården .

7
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Kreatursbesättningen består av två kor, häst, gris 
och lite smådjur. Får har man inte, däremot getter. 
Korna och smådjuren går på skogsbete tillsammans 
med djur från Svartbäcken — den närmaste grann
gården. Både i Algovik och i Svartbäcken ägdes 
större delen av skogen av bolag. Bönderna hade av
tal med bolagen om skogsbete samt vedbrand.

I vallaget ingår också inhysta djur från Åsele och 
Blåviken, ett arrendetorp under kyrkan på andra si
dan älven. Som getare arbetar sonen Gustav som
rarna 1925—29. Han kan ha tio-femton kor att hål
la reda på. Koma går och betar i skogen och kom
mer tillbaka på kvällen. Särskilda sommarladugår
dar har man inte. Korna från Blåviken hålls på 
Algovikssidan. Folket därifrån får ro över och mjöl
ka.

Fiske bedrivs i liten omfattning. Not dras inte. 
Johan fiskar lite till husbehov, han lägger ut nät i 
viken nedanför gården och får gädda och abborre. 
Hans intresse ligger mer åt jordbruket än åt jakt 
och fiske. »Han var mer inställd på jordbruk. Han 
kom från de trakter där de hade mer jordbruk. Det 
passa inte här, det är mer kargt här.» Sonen Gustav 
är däremot mer intresserad av jakten och fisket. 
»Som pojke satt jag i forsen och fiska på natten, 
sov på dagarna som getare i skogen.» Han jagar få
gel, som det är gott om de här åren. Snarning före
kommer inte, utan endast skytte.

Slåttern avser höslåtter och raningsslåtter. Myr- 
slåtter förekommer inte. Man har inte myrar inom

ägoarealen. Raningsslåtter har man praktiskt taget 
längs hela den bit av älven som hör till fastigheten.
I slåttern samarbetar man med Svartbäcken. Det 
gäller också tröskningen.

När vintem kommer börjar skogsarbetet. Johan 
arbetar med körslor med egen häst. De första åren 
sedan han kom hit fortsatte han i postköraryrket. 
Han körde post mellan Åsele och Vilhelmina. Se
dan körde han åt bryggerier i Vilhelmina till 1924— 
25. Därefter kom han i skogsarbete, främst åt 
Svanöbolaget. Sonen Gustav går de här åren ut i 
sitt första skogsarbete, som tolvåring börjar han 
som huggare.

Algovik 1:2 på 1950-talet
I Algovik finns fortfarande en gård. Bebyggelsen 
har utökats genom fem fritidshus i viken, byggda 
på tomter som avstyckats från 1:2 mellan åren 
1944 och 1956.

Johans son Gustav, född 1918, övertog gården 
1938. Han är ogift. Föräldrarna är avlidna. Hos ho
nom bor nu de bägge systersönerna, ibland också 
deras syster. Deras far är död.

Ett arbetsår på 1950-talet
Under Gustavs tid som gårdsbrukare har jordbru
ket varit en bisyssla. Vintertid arbetar han med 
körslor i skogen och sedan 1935 arbetar han i flott-

G u sta v  L arsson  i f lo ttn in g e n , u thålln ing i T orvse le . F o to 
ägare: G u sta v  L arsson , Å se le .

P o stsk ju ts  i å se le tra k ten .
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ningen på somrarna. Jordbrukets avkastning går till 
det egna hushållet. Någon gång säljs ett slaktdjur. 
Föräldrarna skötte länge jordbruket, men efter de
ras död tog Gustav ledigt från flottningen för slåt- 
tern och andra sysslor på gården.

På 1950-talet bedrivs endast höodling. Kornod
lingen på det västra skiftet är nedlagd sedan 1939— 
40 och i stället finns där hölägdor. Sedan man slu
tade slå raningarna i början av 1930-talet, har de 
använts som betesäng åt korna. Nu används den 
äldre ladugården delvis som sommar ladugård. Den 
ligger intill betesängen och smådjuren får gå in och 
ut där.

Gustavs arbete i flottningen är i första hand i ut- 
hållningen vid Torvsele och i Torvsjöån. Han har 
även deltagit i utflottning och strandrensning. En 
stor del av arbetet var bäckflottning i de flesta bäc
kar i trakten där flottning förekom. På 1950-talet 
deltar han i flottningen i Almsjön. Då körs timret 
ner till sjön. Det är almselebönder, bolagsfolk och 
totalt 18 hästar. När tim ret körts ner på Almsjön 
bommas det in på isen och flottas sedan nerför 
Kvarnbäcken till Ångermanälven. Därefter bogseras 
det ner med motorbåtar. Tidigare har man fått lita 
till väder och vind.

Arbetet för flottningsföreningen var på ackord.

Flottarna inkvarterades i vagnar med kocka som la
gade mat till självkostnadspris. Något har Gustav 
också arbetat åt bolag. Då fick man ha matsäck 
med sig och sova under bar himmel. »Den som hade 
en risgran var förmögen.» Då utgick ofta timlön.

På sommaren kommer också sommarstugufolket. 
Det var Gustavs far som sålde de första tomterna, 
1:5 och 1:6. De avstyckades 1944. 1951 avstycka
des 1:7, 1:8 och 1956 1:9. De första sommargäs
terna var åselebor. De hade varit där tidigare och 
fiskat. Fisket drog dem dit. Det var också den vä
sentliga dragkraften på senare sommargäster.

Fiske och jakt bedriver Gustav i större utsträck
ning än fadern. Älven är det huvudsakliga fiskevatt
net. Han fiskar med nät och spö på det område av 
älven som sträcker sig från Erikshall, förbi Torvsele 
och ner till Algovik. Andra fiskevatten används 
mycket lite. Någon gång förekommer utflykter till 
Oxbäcken, en känd forellbäck norr om Almsele. 
Jakten består i jakt på älg och hare. Fågel finns det 
mindre gott om numera.

Vinterns skogsarbete består i körslor med egen 
häst, mest för Svanöbolaget, som har stora skogs
arealer på älvens östra och norra sida. Några vintrar 
har Gustav arbetat som huggare för Svanö i Oxkul
len ovanför Almsele.

T im m erk ö rslo r m ed  
h äst i A lm se le  p å  1 9 4 0 -  
ta le t. M annen till höger  
är G u stav  L arsson.
(R e p r o fo to  e f te r  o rig i
nal h o s  G u sta v  Larsson. 
A lg o v ik .)
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Utvecklingen efter 1960
Hösten 1979 har Gustav gjort sin sista sommar i 
flottningen. Totalt har han varit med i 43 säsonger. 
Nu läggs flottningen i Ångermanälvens övre del ned. 
Bäckflottningen avvecklades tidigare och timret har 
i stället körts ner till älven. Till mitten av 1970- 
talet var dock flottningen i Skovelsjöbäcken, som 
rinner ut i Torvsjön, i gång. Till omkring 1970 ar
betade han som skogskörare. Han körde alla år med 
häst — aldrig med traktor.

Även jordbruket har lagts ner. 1977 sålde Gustav 
djuren. Han hade då en ko, ungdjur och häst. Ägo
arealen utgörs 1979 av 50 hektar skog, 4 hektar 
åker och 2 hektar äng.

Som tidigare är nät-, spö- och flugfiske en kär 
sysselsättning. Det gäller också jakten på älg och 
hare. Gustav jagar älg i ett lag som består av honom 
och hans systersöner. De har arrende på Tensjösko- 
gen för jakten. Syskonbarnen är utflugna, men har 
sommarstugor i Algovik.

Fritidsbebyggelsen
Under 1960- och 1970-talen har fritidsbebyggelsen 
i Algovik expanderat. På 1960-talet tillkom enligt 
fastighetslängden åtta stugor och på 1970-talet sju 
stugor. De ligger på avstyckade tom ter och på upp
låten mark. Till de tidigare avstyckade fem tom ter
na kommer på 1960-talet två tom ter (1:10, 1:11). 
Från 1960-talet blir det i stället gängse att stugorna 
uppförs på arrenderad mark. Arrendena är på olika 
tid upp till den maximalt tillåtna arrendetiden på 
49 år.

Tolv av de tjugo stugorna är i storleksklassen 
26—39 m 2 (fem är mindre och tre större). Någon 
utveckling mot större stugor framgår inte, utan stu

gor av olika storlek och standard byggs under hela 
perioden från 1940- till 1970-tal. Samtliga stugor 
är byggda i en våning utan källare och inredd vind.

Alla stugor ligger vid stranden, utom 1:11, som 
ligger i kanten av det västra odlingsskiftet. Den 
mark som tagits i anspråk för fritidsboende är de 
gamla raningarna. För stugägarna har läget på ra- 
ningama både för- och nackdelar. Raningarna har 
inte varit översköljda varje år och inte helt, men 
det har hänt att det har varit översvämning i några 
stugor.

Flertalet stugägare är åselebor. I övrigt rör det 
sig åtminstone i flera fall om åselebor som utflyttat 
till andra orter. De faktorer som främst har bidragit 
till fritidsbosättningen i Algovik är närheten till 
Åsele samhälle i kombination med goda fiskemöj
ligheter. Det är endast fem km till Åsele samhälle. 
Stugägarna kan cykla dit. De som har motorbåt 
kan komma dit med dem, eftersom det inte finns 
några forsar mellan Åsele och Algovik. Närheten 
mellan permanentbostaden och fritidsbostaden gör 
att stugägarna nyttjar sina stugor flitigt. De far ofta 
u t och fiskar på kvällarna och har i regel stugorna 
så väl utrustade att de inte behöver ta med sig så 
mycket utrustning hemifrån. De har to m  blommor 
som de kommer och vattnar. Fritidsfisket avser 
nät-, spö- och flugfiske. »Det är strömfisket som 
drar här.»

Bland stugägarna finns tre av Gustavs syskon
barn. Av dem är två de systersöner som han jagar 
älg i lag med. En syster till dem har också en stuga 
och man fiskar mycket tillsammans. Annars finns 
inga släktband mellan stugägarna och småbrukaren. 
Kontakt och samarbete saknas dock inte för det. 
Medan Gustav hade jordbruket i gång deltog fritids- 
folket t ex i slåtterarbetet.
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Jo rd b ru k  o ch  fr i t id s b o e n d e  har h a rm o n iera t i A lg o v ik , även  
o m  fr itid sb eb y g g e lsen  har ta g it tid igare  bru kad  ran ingsm ark  
i anspråk. H är d e lta r  som m arstu guägarn a  E m il E d in  och  
A rn e  F o rsb erg  i s lå tte ra rb e te  p å  ran ingen . Å r e t  är o m k rin g  
1 9 7 0 . (R e p ro fo to  e f te r  orig inal h os G u sta v  L arsson , A lg o v ik .)

F ritid sb eb yg g e lse  i A lg o v ik . D e  ä ld sta  so m m a rstu g o rn a  från  
1 9 4 0 - ta le t sk y m ta r  b land  träden . I  bakgru nden  sy n s  d e t  ö s t 
ra o d lin g ssk if te t  m ed  en lada. I  fö rg ru n d en  ser m an hur  
strän dern a  har va lla ts u p p  in fö r d en  fö re s tå e n d e  ä lvreg lering
en.

S o m m a rstu g o rn a  i A lg o v ik  ligger nära stran den . H är är e t t  u n d a n ta g  so m  ligger i k a n te n  av o d lin g ssk ifte t, h e lt nära en  ladu 
gård  från  1 8 0 0 -ta le t. S tugan  är tim ra d  o c h  rödfärgad  o ch  är väl anpassad till jo rd b ru k sb e b yg g e lse n .



Tallnäs 1 9 8 0 . Ö vers ik t ö ver g å rd s to m ten  m o t  älven.

Tallnäs
Den förste torparen på skogstorpet, senare krono
lägenheten, Tallnäs på Abborrvikens kronopark 
hette Daniel Olsson eller Olofsson. När han fick 
upplåtelsekontrakt på skogstorpet Tallnäs 1905, 
hade han redan odlat upp eller bebott tre ställen i 
norra Åsele. Han var född i Varpsjö och odlade upp 
ett ställe där, men överenskommelsen var muntlig 
och bröts, varefter han blev vräkt. I början av 1890- 
talet och eventuellt tidigare, brukade han torpet 
vid Getvikshällan i Almsele. Detta torp fick han 
lämna efter laga skiftet i Almsele 1894:

»Till torparen Daniel Olsson, som nu kommer att 
frångå sin innehafda lägenhet heslöto delägarne, att 
såsom ersättning för nedlagt arbete härför utbetala 
540 kronor. —  Daniel Olsson tillerkändes egande- 
rätten af på torpet varande mangårdsbyggnad och 
ladugård, hvilka hus han på tillsägelse af nu varande 
skiftesegaren är skyldig att bortflytta.»

Sedan kom Daniel till Abborrviken och troligen 
kom han dit direkt från Almsele. Det var en av
styckning där som en släkting till en almselebonde 
skulle ha, men det blev inget av det, utan Daniel 
fick muntligt löfte att överta och köpa det. Han od
lade upp det, men rönte samma öde som i Varpsjö 
och blev avhyst mot ett vederlag på 500 kr. Det var 
år 1905. Då kände han till Tallnäs, som var en gam
mal lappvall vid Ångermanälvens västra strand, mel
lan Råsele och Abborrviken. Han for dit med sin fa
milj, bestående av hustru och tre barn. De köpte en 
fäbodstuga från almseleböndernas nedlagda fäbod 
vid Almsjön att bo i den första tiden. Med sig hade 
de någon get.

1891 hade den första lagstiftningen om upplåtel
se av lägenheter på kronoparkerna tillkommit. Den 
gällde upplåtelse av skogstorp i Norrbotten och ar
rendelägenheter i Jämtland. Vid 1900-talets början
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började också skogstorp upplåtas i Västerbotten.
Upplåtelsekontrakt på skogstorpet Tallnäs skrevs 

och gällde på femton år från den 14 mars 1905. 
Tomt och odlingsmark om 2,67 ha utstakades. Där
till kom myr- och röjningsslåtter på Kullmyren 
(0,5 ha) och Lokmyren (0,25 ha), d v s  »de delar 
som icke disponeras af hemman eller hy ar». Därtill 
kom myr- och röjningsslåtter på Magnusmyran och 
vid Stenmyrbäcken inom Avasjö kronopark, med 
samma förbehåll, samt att denna slåtter endast fick 
nyttjas tills odling inom torpets område gett till
räcklig avkastning. Sedan var torparen berättigad 
till byggnadsvirke, vedbrand och kreatursbete 
(dock inte för getter) på kronoskogen. Även jak t
rätt ingick, dock inte på älg. Kontraktets paragraf 7 
föreskriver: »All jakt efter älg inom torpets område 
och till torparen upplåten slåttermark förbehålles 
kronan.» Vidare ålades torparen att bygga man-

Så här bor k ro n o to rp a re  A lfo n s  T a llb o m  idag. Så b o d d e  o c k 
så hans farfar, när han fö r s t  k o m  till d en n a  gam la  re n b e te s
vall 1 9 0 5 . S tugan  är en gam m al fä b o d stu g a  från A lm se le b o -  
darna. D e n  har två  sm å  ru m , varav d e t  ena är k ö k , sa m t u t
b yggd  farstu . H är b o d d e  to rp a rfa m iljen  tills  en m angårds
b y  ggnad u p p fö r ts  en lig t fa s ts tä lld  ritn ing . D en  nya  stugan  
var en enkelstu ga , a lltså  d en  tra d itio n e lla  sm åbru kar- o ch  
a rb e ta rb o sta d e n . N är d en  brann i m it te n  a v  1 9 6 0 - ta le t  m o 
dern iserades fä b o d stu g a n , som  länge a n vän des so m  fö d o rå d s-  
stuga.

gårdsbyggnad och ladugård efter fastställd ritning 
inom fem år efter upplåtelsen. Därefter skulle ett 
bidrag om 500 kr utgå. Dessutom föreskrev kon
traktet att torparen skulle »uppodla lägenheten, så 
att den till åker tjänliga odlingsmarken under de 
första fem  åren minst en tolftedel och under hvar- 
dera a f de påföljande femårsperioderna minst en 
sjättedel varder odlad, samt, hvad myr- eller rödj- 
ningsslåttern beträffar, att gräsväxten genom rödj- 
nings- och andra odlingsåtgärder blifver under lop
pet a f de första tio åren verksamt främjad och för
bättrad».

När Daniel kom till Tallnäs var han redan gam
mal. Det blev sonen Valfrid Danielsson som odlade 
upp torpet. Enligt tillägg till det första upplåtelse
kontraktet överläts kontraktet på honom den 13 
juli 1909. I samband med det ströks jakträtten ur 
kontraktet.
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L adu gården  p ä  Tallnäs. O ckså d en  b y g g d es  e f te r  fa s ts tä lld  
ritn ing . S o m  fram går i te x te n  var kro  n o  to rp a ren s verk sa m 
h e t  kringgärdad av  m y c k e n  byrå k ra ti, so m  d o c k  idag m e d 
g er  a t t  m an ingående kan stu d era  jo rd b ru k  o ch  b eb yg g e lse  i 
d o k u m e n t.

Följande år, 1910, synades och besiktigades tor
pet sedan Valfrid anmält att byggnaderna uppförts 
enligt kontraktet. Här fanns nu en ritningsenlig en
kelstuga som mangårdsbyggnad jämte fähus med 
stall, port, foderlada och hemlighus. Av den utsta
kade marken hade 0,75 ha uppodlats till åker.

När den nya mangårdsbyggnaden var uppförd, 
bodde Daniel som födorädstagare kvar i den gamla 
fäbodsstugan. Den omfattade ett litet kök med 
kammare. Han hade också ett litet uthus av bräder.

1916 förnyades kontraktet på torpet. Det avsåg 
en upplåtelse på femtio år från den 14 mars 1916. 
Från den 14 mars 1920, d v s  femton år efter upplå
telsen av skogstorpet, skulle ett årligt arrende på 
30 kr betalas. Därmed förefaller upplåtelsen ha 
övergått till a tt gälla enligt 1909 års kungörelse »an
gående upplåtande av odlingslägenheter å kronopar- 
ker och överloppsmarker i de sex nordligaste länen». 
Upplåtelser enligt denna kungörelse blev den vanli
gaste upplåtelseformen för det som med en samlan
de beteckning kallas kronotorp. Tallnäs beteckna
des dock ännu som skogstorp.

1921 tillädes ett område om 1,13 ha odlingsbar 
skogsmark på Ångermanälvens östra sida, inom 
Avasjö kronopark. Därmed utökades torpets areal 
till 3,80 ha, fördelad på två skiften med älven emel
lan.
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Tallnäs vid 1920-talets slut
Tallnäs ligger som tidigare för sig själv nere vid Ång
ermanälven, men torparfamiljen har fått grannar en 
kilometer norrut. I slutet av 1920-talet bildades där 
en liten koloni av kronolägenheter. Det är de tre 
torpen Bergvik 1, 2 och 3. Kronotorparbyn är soci
alt homogen. Man har blivit torpare för a tt få ett 
ställe att komma till, bruka och bebo. Skogsarbetet 
är grunden för ekonomin. Kronotorparen är löne- 
arbetare, jordbrukare är han i allt mindre utsträck
ning. En familj kan ha några kor, potatis, lite korn- 
och vallodling. Gentemot de besuttna bönderna, 
vars förfäder tog landet i besittning, är klasskillna
derna markerade. 1900-talets nybyggare, kronopar- 
kernas kolonisatörer, enrollerar sig i det obesuttna 
skikt som säljer sin arbetskraft, som skogshuggare, 
brossiare, flottare, dagsverkare, drängar och pigor.

Hushållet på Tallnäs består på 1920-talet av Val
frid Danielsson och hans hustru Ida, född i Gran
berget, Vilhelmina. De har sex barn, fyra pojkar 
och två döttrar. Ida hade äldste sonen Alfons innan 
hon kom till Tallnäs. Han har växt upp i Granber
get och i Lövåsen, Latikberg, men har på hösten 
1921 flyttat till Tallnäs. Daniel och hans hustru är 
avlidna.

Ett arbetsår i slutet av 1920-talet
När arbetet i skogen är slut i mitten av april är det 
vår. Då lagar man till ved för vintern. Då kan det 
förekomma att man gör dagsverken med a tt laga 
till ved åt bönder i Almsele. Hemma kanske man 
hyvlar något spån, ett arbete som är gemensamt för 
torpen.

På våren pimplar man sik och abborre på Ånger
manälvens is. Pimpelfiske är det enda fiske som fö
rekommer på isen. Det kallas för kikmetning. Man 
gör ett hål med isbill i isen på mycket grunt vatten 
och sedan ligger man och kikar efter fisken. Även 
harr tas på kikmete.

Väg är ännu inte bruten mellan Almsele och 
Meselefors. Älven som farled är därför av stor bety
delse.

Höst och vår kommer renskötande samer förbi 
Tallnäs. I äldre tid var det norska samer, i senare 
tid samer från Marsfjäll i Vilhelmina. Renarna be
tar höst och vår lavar på tallmon vid Tallnäs. Kon



takten mellan samema och torparfamiljen är god. 
Den befrämjas av att Ida är av samisk släkt.

Valfrid köper ibland en ren av samerna för att få 
kött. Detta är annars inte så vanligt i trakten, folk 
har inte råd. Renköttet ger ett väsentligt inslag av 
kött i kosthållet. Man kan fiska i älven, men jakt 
är förbjudet. Nödvändighetens lag gör att det ändå 
förekommer någon fågel och hare ibland i krono- 
torparhemmen. Det gäller att överleva, men undvi
ka kronojägaren.

Så fort isen har gått börjar flottningen. Valfrid 
är med i uthållningen. Även Alfons deltar och hjäl
per till när de lägger u t bommarna, rensar virket 
och vid landrensningen. Sedan är det lugnt med 
flottningen, men om en bom går blir det jäktigt.

Vårbruket börjar. Man sätter potatis och sår 
korn. Häst har man inte på torpet, utan Valfrid får 
långa häst av grannar i Almsele. Då får man vänta 
tills de är färdiga med sitt vårbruk. Odlingen på 
andra sidan älven är påbörjad vid denna tid, men 
röjningsarbetet tar tid när man inte har egen häst. 
Där sås lite havre de första åren och sedan klöver 
och tim otej.

Man har ett par kor på torpet. Sedan torpen vid 
Bergvik tillkommit, har man ett gemensamt vallag 
med getare. Getarna rekryteras utifrån, från bl a 
Vilhelmina, och det är i regel olika från år till år. 
Det är ont om bete. På tallmon ovanför Tallnäs 
finns inget bete. De söker sig gärna till Högnäset, 
en raning som disponeras av en almselebonde. Då 
gäller det att försöka hålla korna därifrån.

Näten läggs ut i älven året runt, utom på vintern. 
Sommarens fiske består av nätfiske på sik, gädda 
och abborre. Man ror också drag. Varje morgon är 
det färsk fisk till frukost. Om det blir något över, 
saltas det ner. Det är mest Ida och barnen Agnes 
och Alfons som fiskar. Valfrid och de andra söner
na är inte lika intresserade av att fiska, men »var 
de utan var de tvungen. Det var livsviktigt att få li
te fisk.» Fiske utöver det nödvändiga husbehovsfis
ket bedrivs av de som är särskilt intresserade av 
denna syssla. Det är inga skillnader mellan könen i 
det avseendet, utan det beror på intresset.

Fiske i andra vatten än Ångermanälven är ovan
ligt. »Går över ån efter vatten gör vi ju int.» Något 
mete i skogstjärnar och någon utflykt till Oxbäcken 
norr om Almsele för att meta forell kan förekom

ma. Dessa fisken kan också bedrivas som avkopp
ling under myrslåttem, t  ex vid Krutsjötjärn. »Den 
tiden vi slog där hade vi slätter där alla. Vid fyra
femtiden tog jag ledigt, meta några ahhorrar.»

I juli är det dags för slåtter. Det antal familje
medlemmar som är med i slåttern varierar. Något 
år åker Alfons ner till Åkvisslan på slutflottningen 
och är borta till september-oktober. Några år är 
han också anställd som dräng i Almsele. Under slåt- 
terperioden görs också dagsverken i böndernas slåt
ter emellanåt.

Så länge bönderna har kvar kronslåttern får tor- 
parna ta vad som finns. Att slå »de delar som icke 
disponeras af hemman eller byar» innebär att man 
får gå och skrapa längs stränderna och på plättar. 
Man slår för hand med lie. Höet hässjas i höhässjor 
och ladas sedan.

Som fårfoder tas löv. Det är främst Ida och 
Agnes som har hand om lövtäkten. De gör lövkär
var av ungt björkris och repar också löv. De tar 
även sälg.

Efter ströängsindragningarna, som är avslutade 
åren omkring 1930, förbättras fodertillgången på 
kronotorpen. Man kan ha ytterligare en ko. Lok
myran är en av de myrar som torparna i Bergvik 
och Tallnäs får disponera för slåtter. Den delas så 
att de var varsina skiften. Andra ströängar finns vid 
Krutsjöbäcken m fl ställen. Eftersom det är långt 
dit, ligger man i koja under slåttern. Myrfodret 
hässjas på 24-fångshässjor (myrhässjor).

Komet skördas. Det tröskas med ett handdrivet 
tröskverk och kastmaskin. Denna utrustning har an
skaffats efter första världskriget. Före krigsåren
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tröskade man med slaga. För målning av kornet får 
man ro ner till Klockarviken och gå därifrån till 
Kvarnbäcken, för att tröska i Almseles kvarnar.

Under hösten ska man fiska för a tt få fisk till 
vintern. Då gäller det att »skörda under lek tiden». 
Först går småsillen. Den är i farten i oktober och 
fisket räcker kanske fjorton dagar. I oktober-no
vember är det sedan dags för siken. När det blir 
kallt kan man frysa fisken.

Vintern kommer. Fodret från myrarna ska kö
ras hem. Johan Ångerud på Bergvik 1 har en liten 
häst och man hjälps åt att dra ur hässjorna och kö
ra hem det.

Skogsarbetet med flottning sommartid och hugg
ning och brossling vintertid är basen i ekonomin. 
Valfrid arbetar som huggare och brossiare. Det gör 
sonen Alfons också tills han börjar låna häst för att 
köra själv åren omkring 1930. Möjligheterna till 
skogsarbete åt kronan är ännu på 1920-talet myc
ket osäkra: »Om kronan hade arbete tog dem kro- 
notorpare, allt eftersom de hade arbete. Kronan 
sålde alla sina stämplingar till bolag och aldrig att 
kronan hade nåt förbehåll att det skulle vara kro
nans folk som skulle göra det. Det var fri konkur
rens.» Som huggare får man ta de jobb som finns 
att uppbåda. Man hugger åt bönder med egen häst 
som åtagit sig avverkning och köming av stämpling
ar på kronoskog eller bolagsskog. Man gör också 
dagsverken i bondskog. Vintern 1925—26 högg 
Alfons på hela fjorton ställen. Situationen förbätt
ras när han lånar häst och börjar med körslor. Han 
har lärt sig köra under sin uppväxt i Latikberg. Det 
är bättre a tt åka och köra än a tt hugga. Förutsätt
ningen för att en icke hästägare skulle kunna övergå 
till körslor genom att låna en häst var att han kun
de köra. Den kompetensen var inte allmän. Alfons 
kör åt privata skogsägare och åt Domänverket.

Om det var osäkert med jobb i skogen, blir det 
dock allt mer arbetstillfällen successivt. Kronan vill 
alltmer ha fast anställda. Det gör a tt de förbättrade 
betingelserna för jordbruket genom att torparna 
övertog kronslåttern inte får så stor betydelse. Lö- 
nearbetet ökar på jordbrukets bekostnad.

I veckorna ligger skogsfolket ute i kojor, för att 
komma hem över veckosluten. Skogsarbetet upp
fyller vintern tills det åter blir april månad.

Tallnäs på 1950-talet
Valfrid Danielsson överlät den 14 mars 1932 Tall
näs till sonen Alfons, född 1904. Han har tagit sig 
efternamnet Tallbom efter torpet. 1936 besiktiga
des torpet. Besiktningsinstrumentet upptog: man- 
gårdsbyggnad, ladugård, fem ängslador, vedbod, två 
sommarladugårdar, matbod och båthus. Daniel 
Olssons födorådsstuga var nu bostad för Alfons’ 
mor Ida. Hon skötte också hushållet åt Alfons.
Hon hade en egen ko, Alfons hade två. Följande år 
utökades arealen till totalt 9,96 ha.

1943 och 1950 tillkom nya författningar om 
upplåtelseformer för kronotorp. Tidigare har kun
görelser utfärdats om upplåtelse av lägenheter ovan
för odlingsgränsen, sk fjällägenheter, och åt samer- 
na. Som ett resultat av 1936 års Egnahemsutred- 
ning kom 1943 års kungörelse angående kronotorp, 
upplåtelser som var nödvändiga med hänsyn till ar
betskraftsbehovet i kronans skogar. Det innebar 
främst att den som blev kronotorpare enligt K 43, 
som upplåtelseformen kallas, blev berättigad till ny 
eller reparerad bostad mot arbetsplikt om minst 75 
dagar per år åt Domänverket. Författningen speglar 
en ändring i kronans skogsbruk. Från a tt tidigare 
nästan uteslutande ha sålt rotposter böljade Do
mänverket alltmer med egen avverkning och då var 
man beroende av en fast arbetarstam. Arbetsplik
ten blev omstridd bland kronotorparna. En del såg 
den som en garanti för arbete, andra som en ny 
form av dagsverksskyldighet.

Som ett komplement tillkom efter 1948 års 
Kronolägenhetsutredning en kungörelse om äldre 
kronolägenheter 1950. Om kronotorparen på en 
äldre lägenhet övergick till upplåtelseformen K 50, 
slapp han arbetsplikten och fick själv reparera sin 
bostad om det behövdes. Då fick han betala 20% av 
reparationskostnaderna själv och täcka resterande 
80% med lån från Domänverket. Han fick också 
rätt till jakt, utom efter älg.

Hushållet på Tallnäs utgörs på 1950-talet av 
Alfons och hans hustru Lisa, född Porko från Ny- 
karleby, Finland. De har varit gifta sedan slutet av 
1930-talet. De har fem barn — två pojkar och tre 
flickor. Valfrid och Ida har avlidit.

58



Ett arbetsår på 1950-talet
Alfons köpte redan 1936 egen häst, främst för 
skogskörslornas skull, men därmed underlättades 
också jordbruksarbetet betydligt. Med hjälp av häs
ten har han röjt upp på utskiftet på andra sidan äl
ven för odling av vall och grönfoder. Korn odlas 
som grisfoder på gårdsskiftets åker. Kornodlingen 
avtar dock mer och mer. Som tidigare tröskas kor
net med en handdriven trösk maskin och kastma
skin.

Korna hålls under senare år på utskiftet på andra 
sidan älven. På 1950-talet får man inte som tidigare 
ha korna gående lösa på skogsbete, utan man måste 
ha beteshägn. Alfons får bidrag till anläggande av 
betesäng på utskiftet. Där har han också sommarla
dugård.

Alfons har den sista kon till 1954—55. Hästen lå
nar han ut till grannarna i Bergvik när de behöver 
den i sitt jordbruksarbete. Torparna har även en 
tjur gemensamt.

Höslåttern sker med slåttermaskin, anskaffad 
1938—39. Till den används en vanlig höräfsa.
Alfons använder slåttermaskinen på skiftena på 
bägge sidor om älven. Höslåttern är den enda slät
ter som nu förekommer. Ströängarna slogs till om
kring 1940. Genom att häst anskaffades och utod- 
lingen upparbetades alltmer, upphörde slåttern på 
ströängarna.

Genom att arealen är delad på två skiften med 
älven emellan, måste djur och redskap forslas över. 
Genom vattenregleringen på 1950-talet uppstår 
ökade svårigheter med älvöverfarten, vilket försvå
rar brukandet. Därtill är en väg utstakad över u t
skiftet. Det medförde att utskiftet 1960 ersattes av 
ett odlingsskifte på hemsidan, som tillhört det ned
lagda Bergvik 2. Därmed kommer torpets areal att 
omfatta totalt 4,21 ha, varav tom t och trädgård 
0,27 ha, odlad fast mark 2,85 ha, ej odlad fast 
mark 0,70 ha och strandmark 0,39 ha.

Som tidigare fiskas med nät året runt, när tiden 
medger. Långrev och krok förekommer också. Nu 
fiskar Alfons också med isnät på Ångermanälvens 
is. Det sker med isbjörn, en stång med styrfjäder 
som man drar u t en nätlängd genom ett upptaget 
hål i isen. Genom isen ser man var redskapet ham
nat och gör upp det andra hålet där. Numera kon
serveras fisken med konserveringsapparat.

Sedan Alfons skaffat sig egen häst fick han mer

ordnade arbetsförhållanden i skogen. Kronan ville 
ha mer fast anställda. Alfons fick fast anställning 
hos Domänverket 1936. Om kronan inte hade så 
mycket jobb körde han åt privata, men i regel var 
det tillräckligt med jobb åt kronan. »Det var inget 
att välja på. Det var inga bekymmer med arbetstill
fällen, bara man tog vad som fanns.»

Utvecklingen efter 1960
Sedan 1967 är Alfons folkpensionär, efter tjänste
pension 1963. Under hela sin tid som körare körde 
han med häst. När hans sista häst blev gammal i 
början av 1960-talet, övergick han i stället till att 
bli huggare. De sista åren före folkpensionen ledde 
han beredskapsarbeten för AMS i skogen.

Alfons bor kvar på torpet och har inte friköpt 
det, eftersom det sedan 1940-talet talats om en älv
reglering som skulle lägga stället under vatten. I 
mitten av 1960-talet brann mangårdsbyggnaden 
ner. Sedan dess bor Alfons i Daniel Olssons gamla 
födorådsstuga, fäbodsstugan från Almselebodarna.

Som folkpensionär ägnar Alfons en avsevärd del 
av sin tid åt fiske, som nu förlorat sin ekonomiska 
betydelse för hushållet. Det är en kär hobby som 
han bedriver ensam eller oftare tillsammans med 
besökare som kommer till Tallnäs för att fiska. Se
dan gammalt har det varit mycket folk på Tallnäs. 
Längre tillbaka kom samerna. Senare kom turister 
och andra besökare, lockade av det goda fisket och 
en fin badstrand vid Tallnäs. Ida satte för övrigt 
upp en skylt om tältplats, vilken bidrog till att folk 
strömmade dit, och så är det fortfarande. Nu för
sämras dock fisket genom utgrävningarna i Mesele- 
fors. Vattnet har blivit grumligt. Men näten läggs 
ut och nog får man fisk. Alfons’ fiskeplatser är 
främst Högnäsgrundbanken vid Högnäset, Abborr- 
viken, en vik med rent vatten och inga sandbankar 
som mer är som en sjö, Talluddgrund utanför 
Abborrvikudden, en grundbank som dock numera 
är gräsbeväxt på grund av spegeldammen vid Alm- 
seleforsen. Numera fryser Alfons fisken i frysbox. 
Den gamla konserveringsmetoden saltning förekom
mer som omväxling.

Vårvintern 1985 ligger den gamla renbetesvallen 
och kronolägenheten Tallnäs djupt under vatten. 
Kronotorparen är inflyttad till Åsele samhälle.
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Bergvik
Den lilla kronotorparbyn Bergvik på Abborrvikens 
kronopark växte fram på 1920-talet kring Lokmyr- 
bäcken, som rinner u t i Abborrviken i Ångerman
älven. Medan det var en ny torpare på Bergvik 1 på 
1950-talet, stannade anläggarna av Bergvik 2 och 3 
kvar till nedläggningen.

Odlingslägenheten Bergvik 1 uppläts den 14 mars 
1928 till Johan Eriksson Ångerud, född i Abborr
viken strax före sekelskiftet. Hans hustru kom från 
Avasjö och de fick tre söner. Lägenheten omfatta
de vid upplåtelsen ett skifte om 4,48 ha och upp
läts på femtio år. Efter femton frihetsår skulle ett 
arrende om 31 kr/år betalas. Senare utökades lägen
heten successivt till att omfatta 0,66 ha år 1947.

Kontraktet föreskrev uppförande av mangårdsbygg- 
nad och ekonomibyggnader enligt fastställd ritning. 
Efter sju år skulle minst ett hektar obruten mark 
vara uppodlad, efter ytterligare fyra år ännu ett 
hektar och vid frihetsårens utgång ett hektar av 
återstoden av den mark som var tjänlig till åker va
ra uppodlad. Under denna period skulle odlingsbi- 
draget om 750 kronor utbetalas i etapper. E tt till- 
läggsbidrag som täckte hälften av byggkostnaderna 
utgick. Angående byggnaderna gjordes en avvikelse 
från kontraktet, i det att Ångerud, efter tillstånd, 
uppförde ett bostadshus om två rum och kök med 
brutet tak, i stället för den ritningsenliga enkelstu
gan med sadeltak.

B ergvik  1. ö v e r s ik t.  T h  sy n s  m an gårdsbyggn ad  o c h  ladugård från  an lä g g n in g ssk ed e t p å  1 9 2 0 -ta le t. T v  sy n s  d e t  bosta d sh u s  
so m  D o m ä n v e rk e t u p p fö rd e  1 9 5 7 —59 .
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Torparen på nr 2, norr om nr 1, hette Ehard 
Eriksson, född 1898 på Södertorp, det bondtorp 
på älvens södra sida som avsöndrats från Jonas 
Evald Anderssons hemman i Almsele. Ehards fru 
var från trakten av Torvsjö. De hade åtta barn. De 
började i Bergvik något år efter Johan Ångerud. På 
Bergvik 3 hette torparen Rubert Johansson. Han 
var från Åsele-Vilhelminatrakten och kom som 
dräng till Almsele. Han blev intresserad av odling i 
Bergvik och böljade där omkring 1930. Hans hust
ru kom från Älgsjöås. De hade fyra barn. Dessa kro- 
notorpare i Bergvik kände till trakten och förhål
landena. Det hade stor betydelse för att de skulle 
kunna söka till en lämplig plats för att anlägga en 
odlingslägenhet.

Dessa förutsättningar hade också Magnus 
Magnusson, som i maj 1945 övertog Johan Ånge- 
ruds kontrakt på Bergvik 1. Han var född 1913 på

ett torp under ett hemman i Ramsele i Ångerman
land. Torpet hade köpts av morfadern och överta
gits av Magnus’ mor och far, han kom från Lungsjö- 
bäcken. Det var ett torp utan skogsmark, men med 
skogsfångst, som dock inlöstes mot ett skogsskifte 
på 1920-talet.

Magnus kom ut som timmerhuggare på olika håll 
i Västerbotten under en period på 1930-talet då 
det var ont om arbete i hemtrakten. För de yngre 
var det ingen annan råd än att fara bort och arbeta. 
Han kom som timmerhuggare till Älgsjöås i Åsele, 
där han träffade sin blivande fru Berta, medan han 
högg åt hennes bror. De bodde hos hennes föräld
rar och sökte sig ett ställe. Bertas syster var gift 
med kronotorparen på Bergvik 3, Rubert Johansson. 
De tipsade först om ett ledigt ställe i Abborrviken 
och sedan om Bergvik 1.

Johan Ångerud funderade vid denna tid under 
andra världskriget på att byta yrke. Han var sjuk 
och orkade inte som förr med skogsarbetet. Han 
hade en bror som var byggmästare i Dalarna och ef
tersom han själv var snickarkunnig, lämnade han 
torpet 1945 och for till Dalarna som snickare. 
Magnus och hans familj, som då bestod av hustrun 
Berta och en son, var spekulanter på torpet. Dock 
fanns en annan spekulant som hade förtur, genom 
att han var kronotorpare. När han väl bestämt sig 
för a tt avstå, uppläts torpet på Magnus. Familjen 
flyttade till Bergvik i maj 1945. Första tiden var 
Magnus ensam på torpet, eftersom Berta var gravid. 
Barnet föddes på sensommaren.

Bergvik på 1950-talet
Hushållet på Bergvik 1 består på 1950-talet av 
Magnus och hans hustru Berta, född 1912. De har 
tre barn — två pojkar och en flicka. Domänverket 
uppförde 1957—59 ett nytt bostadshus om tre rum 
och kök med moderna bekvämligheter som toalett 
och tvättstuga åt dem. Byggnadsbeståndet på tor
pet omfattade i övrigt vinterladugård med hölada 
och bodar, sommarladugård samt den gamla man- 
gårdsbyggnaden.

Ett arbetsår på 1950-talet
Magnus har två hektar odling. Han har vallodling 
och potatis. Spannmål odlas inte i Bergvik. De förs-
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B ergvik  1, m an gårdsbyggn ad. D en  fö r s te  to rp a ren  fick  e f te r  
en d e l b revskrivan de  r ä t t  a t t  avvika  från d e t  n o rm era d e  
b y g g n a d ssä tte t. H an b yg g d e  sig en k o rsb yg g n a d  m ed  fy rd e -  
lad p la n  u n der b ru te t tak i s tä lle t  fö r  en  vanlig enkelstu ga  
m ed sa d e lta k . H u se t är o b e b o t t  sed a n  d e t  nya b o s ta d sh u se t  
från 1 9 5 0 -ta le ts  s lu t  ta g its  i bruk.

ta åren på torpet köpte Magnus en halv tunna korn 
från Almsele för att odla korn till grisfoder. Men 
kornet frös tre gånger, så inte ens hönsen ville ha 
det. Då fick det vara. När korn tidigare odlades för 
att få mjöl, var det för att spara in på kontanta u t
gifter. »Arbetet räkna dem inte, det var utgifterna 
de spara på. Om de satt en natt och malde räknades 
det inte. Om de kunde göra en sak själv blev det ju 
billigt. De fick bygga sin budget inte på inkomster 
utan på små utgifter.»

I vårbruket lånar Magnus häst av grannarna. Bå
de Ehard Eriksson och Rubert Johansson skaffade 
häst i början av 1950-talet. Tidigare lånade man 
häst i Almsele. Då var det vanliga att man lånade 
häst mot ett motsvarande antal dagsverken. Om 
man lejde en karl som körde med häst motsvarade 
det två dagsverken.

Sådden sker med en såningsmaskin som ägs ge
mensamt av torpen i Bergvik, Tallnäs och ett par 
ställen i Abborrviken. Såningsmaskinen ambulerar 
mellan de sju ställena. Man äger också tillsammans 
ringvält och högtrycksspruta för att spruta potatis. 
Dessutom har de tjur gemensamt. Där ingår också 
Tomasbo uppåt Råsele, inom Vilhelmina kommun. 
Eftersom man inte odlar spannmål i Bergvik, har 
man inte heller gemensam tröskning. Tallbom på 
Tallnäs, som odlar lite kom, har sin egen utrustning 
för tröskning.

Den ekonomiska korporationen mellan torpam a 
gäller större investeringar. Det som är dyrare att an
skaffa är gemensamt. Handverktyg äger man själv.
I övrigt hjälps karlarna åt och går i lag om det be
hövs. Om kvinnorna blir sjuka, hjälper de varandra 
med ladugården och barnen. Bygemenskapen främ
jas av att fruarna på nr 1 och 3 är systrar, men 
främst av lika villkor och grannskap.

Mellan torpare och almselebönder är de sociala 
skrankorna större än de faktiska ekonomiska skill
naderna. »Almselebönderna var först här. De inmu
tade alla slåtterängar som fanns. De hade mycket 
djur i förhållande till inägorna. De värnade om myr
marker.» De hade inmutat alla myrbitar som var 
värda att slå. Dispositionsrätten till ströängarna bi
drog till klasskillnaderna mellan bönder och krono- 
torpare på ett sätt som för lång tid färgade attity 
derna.

Den första sommaren på torpet skaffade Magnus 
ko och kviga. Nu har man i regel fyra kor. I början 
hade man också gris, men hade otur med dem. Det 
blev för dyrt med försäkring och därför övergick 
man till att köpa en halv gris då och då. Därigenom 
fick man mer färskt kött. Detta är före frysboxens 
tid, och det är omständligt med konservering. Får 
och getter har man inte på nr 1. Ehard Eriksson har 
däremot två får. Höns hålls på torpet, men höken 
tar dem ofta.

Under torparfamiljens första år på torpet är det 
fritt bete för korna på skogen. Längre tillbaka har 
det varit vallning av korna, men nu släpps de bara 
ut. Då är rutinen den, att de släpps ut från vinterla
dugården på våren till någon fläck med hägn. Där 
får de vara några dagar innan de släpps på skogen. 
De hålls i sommarladugården inom gårdstomten. 
Korna går på skogsmarken utan tillsyn. Man väntar 
till fyra-femtiden på eftermiddagen för att se om 
korna kommer hem självmant, annars får man gå 
och leta efter dem. Under rötmånaden kan det vara 
svårt att hitta dem, eftersom det är en viss svamp 
som korna tycker om och som de kan springa flera 
kilometer för att hitta.

Korna mjölkar mindre när de går på skogsbete. 
Det är inte så gott om bete. De som har mindre hö 
får gå u t med korna tidigt på våren, då det bara är 
lite gräs här och där. Det kan vara lite starr gräs 
kring kallkällor och då söker sig korna dit, och det
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händer att de går ner sig.
Ungefär 1952 upphör skogsbetet. Korna får i 

stället gå och beta på den betesmark vid Lokmyr- 
bäcken som 1943 tillstakats för uppodling till be
tesäng. E tt bidrag som täckte 80% av odlingskost- 
naderna utgick. De andra torparna fick liknande 
tillstakningar och bidrag. Ängen blev klar 1952. I 
det skede man övergår till betesäng börjar man le
verera mjölk till mejeri. Nu är kvantiteten det yä- 
sentliga. Under skogsbetets tid var det fetthalten.

Till torpet hör slåtterrätt på sju ställen. Johan 
Ångerud slog dem eftersom han hade häst. Magnus 
började slå skiftet på ströängen vid Lokmyrbäcken 
intill torpet, men korna tyckte inte om fodret — 
gräset var för grovt. Sedan har han inte utnyttjat 
bytesrätten: »Förr var det m ycket kreatur och lite 
inägor. I  det skede jag kom  hit har det blivit mer 
maskinell odling och då fick myrslåttern mindre 
betydelse.»

Fiske förekommer inte mycket hos kronotorpar- 
familjen på Bergvik 1.

Vintern präglas av skogsarbetet. Som huggare lig
ger Magnus ute i kojor under arbetsveckan på vin
tern. »Det gick att kombinera skogsarbetet och stäl
let. Varje sommar var man låst för torpet. Fick lita 
till att frun var kry och kunde sköta lagården. Det 
hände inte ofta att hon var sjuk.» Magnus högg på 
kronskogen under vintern. Det var gallring och röj
ning. »Det arbete man hade möjlighet att göra utom  
torpet gjorde man ju  på Domänverket. Det fanns 
alltid jobb.» Efter kriget har det varit stor efterfrå
gan på skogsråvara. Domänverket måste ta folk uti
från. Då var det inga problem att få arbete. Ända 
till omkring 1950 sålde Domänverket det mesta på 
auktion. Vid avverkning av auktions- eller rotposter 
var inte kronotorparna förbehållna jobben, men ge
nom att de hade kontakt med kronojägaren fick de 
jobb att avverka dem.

1957 blir Magnus fast anställd på Domänverket. 
1961 övergår han till upplåtelseformen K 43, som 
medför arbetsplikt. Medan han arbetar som hugga
re, arbetar hans grannar på Bergvik 2 och 3 som kö
rare. Också de övergår till K 43. De har skaffat häst 
i och med att Domänverket börjat skogsavverkning 
i egen regi omkring 1950.

Till 1950-talets början var körarna privatarbeta
re som avlönades av dem som köpte poster. Då

»tog körarn ett skifte på så och så många kubikme
ter, hur m ycket berodde på hur långt det var att 
köra. Tog på ackord per kubikmeter. Han lejde 
huggare. På det ackordet skulle han betala så och 
så per stock till huggarn.» Eventuellt anställdes en 
brossiare som drog ihop och gjorde en hög. Det var 
ovanligt att köraren själv skötte utlastningen av 
stockarna på kälken. Många högg och brosslade, 
vilket var sämre än att helt vara brossiare. Lastning
en var det mest krävande. Brosslingen kunde under
lättas av teknisk huggning, om man högg så stocken 
föll lämpligt.

1952 skiljs huggare och körare åt. Köraren behö
ver inte längre stå som arbetsgivare. Utlastningen 
åtskiljs från huggning och brossling som kan vara 
gemensam. Ett lag kan bestå av fyra till fem hugga
re, häst och en brossiare. Det varierar beroende på 
hur skogen är och hur huggarna kan producera. 
Kronojägaren är arbetsledare. Han kallas för stubb
knekt eller toppknekt, eftersom han avsynar stub
barnas höjd och stockens dimension i toppen. Om 
stubbarna är för höga, kan han ta ut stubböter för 
hela laget, även om det endast är en huggare som 
inte varit så noga med att gräva undan snön innan 
han börjat fälla trädet.

Ännu bor man i koja de vintrar man arbetar 
långt från hemmet. Då är det kocklag och skogsar- 
betarlaget får själv avlöna kockan. Några vintrar 
när Magnus hugger nära hemmet kan han bo hem
ma över vintern.

B ergvik  1, ladugård.
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Utvecklingen efter 1960
Sedan slutet av 1960-talet bor Magnus och hans 
hustru ensamma kvar i kronotorparbyn Bergvik. 
Redan i slutet av 1950-talet drog sig Rubert 
Johansson tillbaka till Bergvik 2 av åldersskäl och 
flyttade till en lägenhet i Åsele samhälle. 1979 är 
torpet borta. Ehard Eriksson på nr 2 flyttade från 
torpet omkring år 1970 till Åsele. När Domänver
ket löste u t honom, friköpte han torpet och skänk
te det till sina barn som har det tillsammans som

sommarställe.
Magnus är pensionerad sedan mars 1976. Då ha

de han ända till 1967 bott i kojor under vinterns 
skogsarbete. Därefter skjutsades skogsarbetarna ut 
i bussar, vilket gjorde att de kunde bo hemma.

Kronotorparbyn Bergvik är vårvintern 1985 del
vis överdämd. De byggnader som finns kvar ligger 
vid stranden. Familjen Magnusson är bosatt i Åsele 
samhälle.

S ten k u lla fo rsen s  
k ra ftverk  o va n fö r  
T orvsele .
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L a d o r i A lm se le lu n d . V a tten n ivå n  8 —9 m högre än tidigare.

I nästa nummer
Sommarens häfte kommer huvudsakligen att inne
hålla en presentation av Skogsmuseet i Lycksele och 
en vägledning till utställningen. Vad kom man fram 
till genom dokumentationsprojektet om skogsbru
kets mekanisering, som genomfördes i Skogsmuseets 
regi ?

E tt annat avsnitt behandlar lämningar efter mänsk 
lig verksamhet i skogen. I  anslutning till detta pre
senteras för första gången en speciell form av kultur
spår utmed Umeälven.

Västerbotten •
Redigeras av tjänstemännen vid Västerbottens museum  
i samarbete med tjänstemännen vid Skellefteå museum. 
Ansvarig utgivare: Anders Huggert.
Redaktör: Bo Sundin.
Grafisk form :G öran Carlsson och Petter Perstrand.

Prenumeration och distribution: Hjördis Boman och  Gun- 
A m y Zakrisson.
R edaktionens adress: Västerbottens m useum , 902 34 Umeå. 
Tel 090 /11  86 35.
Offsettryck: UTAB, Um eå 1985 . ISSN 0 3 4 6 —4938 .



Västerbotten •
E n  t i d s k r i f t  o m  l iv  o c h  a r b e t e  f ö r r  o c h  n y s s ,
o m  n a t u r  o c h  k u l t u r ,  o m  m ä n n i s k o r  o c h  d j u r .  Västerbottens läns hembygdsförbund

-rf-

mååm
:&*4 m

'  'tséfs
i i  v. • '*$.) w-+\ 
j f e  ■ f ’4 ■■ ,’j f -  ■


