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I detta nummer
Sommarnumret av VÄSTERBOTTEN handlar om 
bruksbåtar, båtbyggare, motorer och segel. Det kan 
ses som en fortsättning på Per-Uno Ågrens studier 
av det västerbottniska båtskicket som presentera
des i VÄSTERBOTTEN 1971/1. Nu, femton år se
nare, när intresset har ökat för våra gamla båtar, 
har vi sett det angeläget att återkomma till ämnet. 
Häftet har blivit omfångsrikt, trots att flera plane
rade bidrag har utelämnats. Uppläggningen utgår 
något från kulturkontakten över Kvarken, som på 
många sätt har varit betydelsefull för båtarnas kon
struktion och användning.

PER-UNO ÅGREN, tidigare verksam vid länsmu
seet bl a som redaktör för VÄSTERBOTTEN, inle
der med att knyta samman tidigare studier med det 
som presenteras i detta nummer.

M itt i Kvarken ligger Holmön, som under lång 
tid har varit en replipunkt i trafiken över Kvarken. 
ÅKE SANDSTRÖM, lärare i Umeå och halvårsvis 
bosatt på Holmön, skriver om öns båttyper och båt
byggare.

Efter en kort presentation av en fyrmästares 
märkliga dagbok från Holmögadd, berättar OLAV  
AHLBÄCK och BERTIL BONNS om österbottnis

ka bruksbåtar med utgångspunkt från samlingarna i 
Kvarkens båtmuseum i Malax. Olav Ahlbäck och 
båtmuseet presenteras närmare i förordet på nästa 
sida. Bertil Bonns är uppväxt i Malax och arbetar 
numera vid Folkkultursarkivet i Helsingfors.

PETER GUSTAFSSON, antikvarie vid Skellefteå 
museum, tillsammans med fotografen H EN RY  
LUNDSTRÖM, skildrar därefter bygget av en mo
tordriven skötbåt hos bröderna Viklund i Bjurön 
söder om Skellefteå.

PETER SKANSE, drivande i Föreningen Allmo
gebåtar och Båtdokumentationsgruppen i Skär
hamn, berättar om de båtuppmätningar som gjor
des förra sommaren i Yttervik utanför Skellefteå. 
Uppmätningsarbetet kommer fö  att fortsätta på 
Holmön i sommar.

BO SUNDIN, antikvarie vid länsmuseet, har skri
vit den avslutande artikeln, som behandlar den sista 
epoken i fiskebåtarnas historia — motorerna och 
deras genombrott i början av 1900-talet.

Peter Gustafsson har dessutom medverkat vid 
planeringen och uppläggningen av detta nummer. 
Per-Uno Ågren har varit behjälplig vid översynen av 
de dialektala skriv former na.
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Förord

Drygt två mil söder om Vasa lig
ger byn Malax. Om man därifrån 
följer avtagsvägen ut mot kusten 
till Åminne, passerar man en stor 
herrgårdsliknande byggnad på 
höger sida. Där bor Ragna och 
Olav Ahlbäck.

Fortsätter man cirka en kilome
ter, är man framme vid Kvarkens 
båtmuseum. Museet drivs av 
Malax museiförening, bildad 1971 
med Olav Ahlbäck som ordfö
rande. Målsättningen är »att 
hopbringa och vårda minnen av 
hembygdens odling och historia 
med särskild hänsyn till båtar 
och redskap för fiske och säl- 
fänge». Med drygt 40 båtar och 
850 föremål är museet det mest 
omfattande i sitt slag i botten- 
viksområdet. Museet har byggts 
upp med ekonomiska bidrag från 
olika håll, men framför allt ge
nom m ycket ideellt arbete. Bertil 
Bonns vid Folkkultursarkivet i 
Helsingfors och Ivar Nordlund, 
sedermera museichef i Ekenäs, 
har deltagit vid insamlingen och 
konserveringen av föremålen.

Men Olav Ahlbäck har natur
ligtvis varit den sammanhållande 
kraften. Han anställdes som 
föreståndare för Folkkultursarki
vet vid Svenska litteratursällska
pet i Finland när det inrättades 
1937. Efter sin disputation 1948 
var han professor i nordisk 
filologi 1950—60 vid universitet i 
Helsingfors, och mellan åren 
1954 och 1966 ordförande i 
Svenska litteratursällskapet. Från 
1960 och fram till 1981 var Olav

Ahlbäck dessutom redaktör för 
det gigantiska arbetet »Ordbok 
över Finlands svenska folkmål», 
som hittills har utkom m it i ett 
band.

Även Ragna Ahlbäck, som 
disputerade 1955 med avhand
lingen »Kökar — näringslivet och 
dess organisation i en utskärs- 
socken», är en framträdande 
forskare och författare med

flertalet publikationer bakom sig. 
Överhuvudtaget har Ahlbäcks 
hem blivit något av en kultur
institution i Finland, och det är 
tillsammans med Olav och helst 
också Ragna Ahlbäck som Kvar
kens båtmuseum ska beses. För 
dem som inte har möjlighet att 
komma dit får vi rekommendera 
artikeln i detta nummer av 
VÄSTERBOTTEN.
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Västerbottniska båtstudier
o

Per-Uno Agren

Sommaren 1951 besökte dåvarande docenten Olof 
Hasslöf på landsantikvarie Gunnar Westins initiativ 
Västerbotten för första gången för att studera kus
tens traditionella båttyper. Han fängslades av de ål
derdomliga båtformer han mötte och återkom föl
jande sommar i sällskap med »Magnus», skepps- 
byggnadsingenjören och båtentusiasten Henry Mag
nusson.

Tillsammans utförde de en serie båtdokumenta
tioner från Norrbyn i söder till Båtvik i norr. Där
med hade det vetenskapliga studiet av västerbott
niskt båtskick inletts.

Från detta första fältarbete rapporterade Olof 
Hasslöf i den nu klassiska artikeln »Båtar med tälj
da bord» i VÄSTERBOTTEN 1953. Här samman
fattas de ålderdomliga drag i de västerbottniska 
båttraditionerna som framträdde så tydligt för bo
huslänningen Hasslöf. Olof Hasslöf hade med sin 
avhandling »Svenska västkustfiskarna» (1949, finns 
1985 i ny upplaga, utgiven av Bohusläns museum, 
Uddevalla), rik på perspektiv och med pregnansen 
i det självupplevda, givit en totalbild av västkustens 
mot havet vända kultur. I föreningen av detaljrike
dom och mästerlig överblick saknar den motstycke 
och har blivit ett portalverk i svensk maritimetno
logi. Synsättet följde med till Västerbotten och 
»Olle» ägnade fiskelägesbebyggelsen, det historiska 
samspelet mellan kustfiske och jordbruk, fiskebe
folkningens och båtbyggarnas ekonomiska och so
ciala villkor samt skeppsbyggeriepoken lika stor 
uppmärksamhet som båtar och båtbyggeriteknik. 
Om moderniseringen av båtbeståndet skriver han:

»Hela detta händelseförlopp, i dess komplicerade 
samspel mellan många olika faktorer, framträder 
livslevande, när man följer arbetet på varven och 
hör båtbyggarna berätta. Deras korthuggna sakliga 
redogörelser med ord, handgrepp, redskap och 
halvfabrikat sätter liv i båtarna där man ser dem 
växa fram på stapelblocken, röra sig på vattnet, 
rycka i förtöjningarna vid bryggorna eller ligga snö
täckta på förvaringsplatserna över vintern. De ger

O lo f H asslöf t  v och H enry Magnusson studerar seglen till 
den fälbå t som  numera finns i Fiske och sjöfartsm useet på  
Gammlia. B ilden är tagen i O bbola 1957. F o to  i Väster
b o tten s m useum s arkiv.

inblickar i hur förändringar uppkommer och ny
daningar sker. De väcker impulser och antyder rikt
linjer för tolkning av de ofta svårtydda jordfyndens 
spröda fragment och arkivdokumentens sporadiska 
uppgifter från gångna tider» (VÄSTERBOTTEN 
1953, s 184).

Frågan om varför båtskicket visade så många re- 
liktartade drag krävde ett svar och Olle såg sam
bandet med fiskets geografiskt och ekonomiskt 
trängda villkor, som förhållandevis sent lett till mo
dernisering av båtbeståndet (Bo Sundins beskriv
ning av motoriseringsförloppet inom kustfisket i 
detta nummer ger en talande illustration).

I fältundersökningar 1957-58, då Olof Hasslöf 
som representant för Sjöhistoriska museet i Stock-
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holm också samarbetade med FFÖN (nuvarande 
DAUM) och Norrbottens museum, utsträcktes re
sorna till Västerbottens älvdalar, Norrbottens kust 
och älvdalar. I uppsatsen »Arkeologiska båtfynd 
och levande traddition» (VÄSTERBOTTEN 1957) 
återkommer Olof Hasslöf till iakttagelser i det norr
ländska båtbeståndet som ger nycklar till tolknin
gen av förhistoriska båtfynd. Genom att lägga upp
mätningar från vikingatida gravar, där endast rader 
av båtspik kunnat karteras, medan träet förmult
nat, vid sidan av Magnus uppmätningar av lappländ
ska älvbåtar erbjuds ett fruktbart underlag för dis
kussionen om de klinkbyggda båtarnas historia.

Materialet från Hasslöf-Magnussons resor har av 
mig med viss utförlighet kunnat redovisas i VÄS
TERBOTTEN (1971: »Om båtar och båtbyggeri i 
Västerbotten», »Kring en fälbåt från Obbola»), i års
boken NORRBOTTEN (1963: »Vränger och bord. 
Om båtar och båtbyggeri i Kalix-dalen») samt i 
skriften »Levande skärgård» (Luleå 1964: »Båttyper 
i skärgården»).

Bilden av båttypernas fördelning, som den avteck
nade sig i materialet på 1950-talet, visade att skär
gården från Nordmaling och norrut till och med 
Holmön uppvisade de ålderdomligaste båtformer
na. Den utfallande akterstäven ställd på en T-for- 
mad köl, användningen av vindor i båtarnas bogar 
och låringar, den utvecklade användningen av 
krumvuxet virke i förstäv och inredning liksom det 
kvardröjande bruket av råsegel var karakteristiska 
drag. I muntlig tradition var dock denna båtform 
känd upp till Luleå, men den hade vid denna tid 
norr om Holmön utträngts av en båttyp med 
svängd akter stäv och fylligare akterskepp. I Luleå 
skärgård och norr därom var sedan akterspegelbå- 
tar vanliga. Den sydliga formtypen pekade dels på 
samband söderut efter kusten, dels på samband 
över Kvarken, samband som bestyrks av terminolo
giska överensstämmelser och byggtekniska traditio
ner (vilket klart framgår av Ahlbäck-Bonns artikel 
i detta häfte).

Holmöns båttraditioner undersöktes av någon an
ledning aldrig av Olof Hasslöf. Äke Sandströms be- 
skrivning av båtformer och båtbyggnadstraditioner 
från detta särpräglade ösamhälle fyller därför en 
kännbar lucka. Liksom Peter Gustafssons omsorgs
fulla dokumentation av en Viklund-båts tillkomst

förmedlar den också viktiga iakttagelser om hur 
båtformer utvecklas och förnyas. Bristen på verk
ligt gamla båtar är besvärande när det gäller att be
döma båtskickets utveckling eftersom också arkiv
uppgifter omkring en ekonomiskt perifer befolk
ningsgrupps livsförhållanden är begränsade, svårtol
kade och sporadiska. Den muntliga traditionen blir 
i denna situation oersättlig.

Olle och Magnus studerade med entusiasm och be
undran båtformer och båtbyggeritraditioner. Men 
de diskuterade aldrig, såvitt jag minns, om det 
fanns en levande framtid för det traditionella 
båtbyggeriet. Tanken var helt främmande för 1950- 
talet. När hantverkskunnandets värde och träbå
tarna som en sorts konsthantverksprodukter bör
jade bli uppskattade hade praktiskt taget hela 
1960-talet gått. Föreningen Allmogebåtar bildades 
1970 och började utge sin publikation »Träbiten». 
Eldsjäl i föreningen var bl a Peter Skanse, Skärhol
men, som tog initiativ till båtmuseet på Basshol- 
men och startade Båtdokumentationsgruppen. Där
med började också arbetet på att aktivt ta vara på 
båtbyggarnas praktiska kunnande och på hävdan
det av de folkliga träbåtarnas betydelse som 
svenskt kulturarv. Båtdokumentationsgruppen som 
för erfarenheten av Hasslöf-Magnussons båtmät- 
ningsmetod (publicerad i Sjöhistorisk årsbok 1945- 
46) vidare, kommer i sommar att ägna uppmärk
samhet åt Holmöns båtar.

I västsverige, på Öland, Gotland och ytterligare 
några platser fanns ännu ett levande båtbyggeri att 
anknyta till innan traditionstråden bakåt definitivt 
hade brustit. Helt följdriktigt har Bohusläns muse
um tagit initiativ för att stödja och vidmakthålla 
de bohuslänska båttraditionerna.

När intresset i dessa dagar når Västerbotten är för
utsättningarna för att anknyta till en tradition be
tydligt ogynnsammare. Fiskets folkliga båtbyggare 
är borta, i nöjesbåtsproduktionen finns föga kvar 
av ett eget västerbottniskt formmedvetande. Detta 
är djupt beklagligt. Förhoppningsvis kan de entu
siaster som tillsammans svarar för innehållet i före
liggande nummer av VÄSTERBOTTEN bidra till 
att återuppliva intresset för den västerbottniska 
skötbåtens och enabåtens utomordentliga form
språk — de är väl värda en renässans!
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Båtar och håthyggarep
Åke Sandström

Den allra första båtmästaren man hört talas om på 
Holmön var Johan Olofsson, Jan Olsa (1825—1879). 
Han var känd som en mycket mångkunnig och 
skicklig hantverkare. Han föddes i Ol Mickels- 
gården helt nära Byviken och blev husbonde där 
efter fadern Olof Mickelsson.

Jan Olsa var också smed och kakelugnsmakare 
och enligt traditionen skulle han ha byggt byns 
väderkvarnar. Detta kan dock endast delvis vara 
sant. Redan i 1791 års awittringsbeskrivning nämns 
några väderkvarnar. Dessa kvarnar krävde emeller
tid säkert en skicklig reparatör och tillsyningsman.

Det sägs att Jan Olsa byggde sina båtar enligt en 
urgammal metod. I stället för att såga bräderna till 
båtens bord så noe, holkade, han u t borden ur hela 
stockar med hjälp av bl a yxa och holkhyvel. Detta 
förfarande att tälja bord torde emellertid ha upp
hört redan före Jan Olsas tid. Redan 1809 upptas 
nämligen en kransåg, langsåg, i en bouppteckning 
från Holmön. Den avlidne bonden Erik Johansson 
uppges där ha haft »del uti en långsåg». Att tälja 
bord var i och för sig samma förfarande som senare 
tiders båtbyggare på ön använde sig av långt in på 
1940-talet. De mest svängda partierna av borden, 
vinningarna, togs länge ur vinda vedämnen. Att

finna en stam som var vriden medsols, rättsöns, 
var inte så svårt, men att få tag i en som var vriden 
motsols, andsöns, var värre. Ur samma stock fick 
man två vinningar, men de gick inte att använda i 
samma ända av båten. De var ju parallella och pas
sade bara på ena sidan. Man måste därför klyva två 
olika vridna stockar så att bitarna från dem blev 
vridna åt motsatta håll. Genom detta förfarande 
klövs bordvirket utmed fibrernas riktning. Man 
undvek att hugga av fibrerna, vilket skulle ha för
svagat brädan.

Några båtämnen från en Jan Olsa-båt finns än 
idag bevarade i en gård på Holmön. Det är några 
rötter och ett bett med årtalet 1867 ingraverat. På 
delarna finns fortfarande hälarna, de träpinnar av 
ene, som man fäste båtens inrede vid bordläggning
en med. Att även bordens sömmar varit gjorda av 
trähälar 1867 .är knappast troligt. Men att sådana 
förekommit innan båtspiken blev allmän är känt 
från andra håll. Den längsgående, cirka en tum 
breda överlappningen mellan två bord kallas på 
Holmön söm. Ordet kan vara en relikt från den tid 
båtarna i dessa vatten hopsyddes med rottågor av 
gran, tajjer. Detta sätt att med tågor fästa ihop äm
nen vid varandra har levat kvar länge. I exempelvis
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fiskredskap och bruksföremål förekom dessa söm
mar långt in på 1900-talet. Olaus Magnus berättar 
också a tt detta sätt a tt fästa ihop båtens bord fort
farande brukades i Bottenviken på 1500-talet.

När Jan Olsa dog 1879, endast 51 år gammal, 
tog fiskaren och klockaren Nils August Holmgren 
(1845—1914) hand om båtmästartiteln. Han var 
gift med en yngre syster till Jan Olsa, Eva Olofs- 
dotter. Genom denna nära relation till 01 Mickels- 
gården hade Holmgren invigts i hantverket på ett 
tidigare stadium. N A Holmgren var son till gamm- 
klockarn i Helena Elisabeth-kyrkan och hade re
dan som 21-åring ärvt faderns titel. Hans tjänst som 
klockare upphörde 1891 i och med att den då helt 
nybyggda kyrkan, endast ett stenkast från hem-

Teckningarna i denna artikel är utförda av Anders 
Svedelius.

gården, utrustades med en orgel. En nyanställd 
»orgelnist» gjorde att Holmgren nu helt måste för
sörja sig på båtbyggeri och fiske.

Klockar-båtana, som N A Holmgrens skapelser 
alltjämt kom att benämnas, var kända vida omkring 
som mycket goda båtar. Framför allt skötbåtarna 
blev berömda. De fanns på båda sidor av Kvarken. 
En finne, som på Holmön kallades Fredrik Saksa, 
hade t  ex en klockarskötbåt. Han skröt mycket 
över den och ansåg den vara överlägsen sina bygran
nars båtar på Björkö. Denna båtmodell hade visser
ligen också varit allmän en gång i tiden i Vasa skär
gård, men hade nu så gott som försvunnit.

Enligt vad båtbyggaren Abel Jonsson i Täfteå 
själv mindes, var N A Holmgren också tidvis i 
Täfteå på vårvintrarna och byggde båtar. Man höll 
till utomhus och flera täftefiskare beställde också 
enligt Abel Jonsson klockarbåtar från Holmön. 
Även i flera andra kustbyar ansågs holmöbyggaren 
som den skickligaste.

En vinterdag 1914 for Holmgren u t på sitt skogs
skifte öster om kyrkan för a tt leta ämnen till nytt

Isjulle byggd au Oskar G ustafsson, Holm ön.



Båtbyggaren Oskar Gustafsson, H olm ön. F o to  Sune Jons
son 1960.

inrede, inredning. Han hade just bordlagt en sköt
båt och saknade vränger. I arbetet med en granslana 
fick han en hjärtattack och föll ihop död, 69 år 
gammal. Sonen Olof, som varit fadern behjälplig 
vid flera båtbyggen, gjorde färdig båten, men ansåg 
sig inte vilja axla faderns båtbyggarverksamhet.

Det blev ändå en ättling från Ol Mickelsgården 
som skulle ta vid. När den gamla båtmästaren 
Johan Olofsson avled, var det brodern Gustaf Olofs
son (1841—1908) som övertog gården. Gustafs son 
Oskar Gustafsson utsågs nu till den som skulle föra 
familjens båtbyggartraditioner vidare. I samband 
med lagaskiftesreformen på Holmön i början av 
1900-talet ålades familjen på Ol Mickelsgården att 
flytta sitt hemman till den uppodlade Gäddbäcks- 
myren, Jäbbesmyra. Gustaf Olsa dog emellertid 
1908 innan flyttningen kom till stånd. Sönerna 
Oskar och Augustinus verkställde då ensamma 
beslutet och byggde sig var sitt hus på Myra.

Båtbyggaren Oskar Fredrik Gustafsson (1881— 
1967) tog så emot sin första beställning redan våren

In teriör från Oskar Gustafssons verkstad. F o to  Sune Jonsson  
1960.

efter klockarens frånfälle. Oskar hade varit med när 
»farbrodern» N A Holmgren byggde hans egen sköt
båt. »Det behövdes inte mer undervisning. Det är 
frågan om att ha anlag för det», uttryckte Oskar 
Gustafsson själv saken i en intervju 1961. 1914 var 
Oskar 33 år och sedan något år också Holmöns 
postförare. Som sådan ombesörjde han post- och i 
viss mån varu- och persontransporter över Västra 
Kvarken. Helst två gånger i veckan, 52 veckor om 
året — sådan var postgången efter 1912. På somma
ren använde Oskar Gustafsson den tvåmastade 
klockarbåten han själv varit med och byggt.

Oskar Gustafsson var egentligen hemmansägare 
och en mycket ivrig fiskare sedan barnsben. Det in
nebar vanligtvis a tt båtarna byggdes på vintern de 
dagar det inte var för kallt och på våren. De första 
årtiondena var han mycket kringom byn och bygg
de. Motorbåtar, stenbåtar och fälbåtar krävde stor 
plats och dragiga kalla logar var oftast den enda till
gängliga platsen. För att få in ljus måste två dörrhål 
hela tiden hållas öppna. Arbetsplatsen blev därför
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dragig och ohälsosam. För mindre båtar — enabåtar 
och jullar — kunde han så småningom utnyttja sin 
bagarstuga hemma på gården. Där hade han tagit 
upp en stor port på ena väggen. I bakugnen bruka
de han värma vrängerna för att få dem mjuka, över 
en speciellt gjord bockställning böjde han dem se
dan så att de passade in i båtens runda innanskrov.

Oskar Gustafssons båtar ansågs mycket billiga. 
Han tog 3—3:50 kr per timme på 1950-talet och en 
enabåt kostade då 300 kr. Det betyder att han räk
nade med knappt 100 timmars arbete på en mindre 
båt.

Självfallet skulle mästaren ha hantlangning. Ofta 
blev det beställaren eller karlar i den gård där båten 
byggdes som fick ta på sig den uppgiften. Arbetet 
gick då så mycket snabbare. Fanns inte någon så
dan person till hands, hade Oskar sin granne och 
ungdomskamrat Alfred Viklund till hjälp. Dem vor 
söm på e snör, n Alfre å n Oskar, sade man allmänt 
i byn. Båda var ursprungligen från Byviken i nord
ligaste delen av byn, men bodde efter laga skiftet 
längst söderut.

E tt tag — det är oklart hur länge — tog Oskar 
Gustafsson anställning vid flottningsföreningen och 
byggde spel- och flottningsbåtar i Skeppsvik. Han 
var också en vända till Holmsund för att där lära u t 
båtbyggnadskonsten till en lövöbo. I Ytterboda 
byggde han också ett antal båtar åt några fiskar
bönder.

På 1920-talet byggde han en stor pråm åt fisk
handlaren J Ad Forsberg som öppnat salteri vid Sör 
i Sundet. Denna pråm hade ett vanligt båtskrov och 
var över tio meter lång. Den lastades med bl a fisk
produkter och drogs efter Duvan, fiskhandlarens 
kutter.

En period låg båtbyggeriet nere på grund av sjuk
dom, men han kunde snart börja igen. Trots att 
tiden för en mångsysslare som Oskar Gustafsson 
torde ha varit mycket begränsad, hann denna mäs
tare med över 400 båtar.

Båtbyggaren Karl Wilhelm Edlund, f 1909 på 
Holmön, kan berätta följande om senare tiders bå
tar och båtbyggeri:

— Jag gjorde mina första lärospån hos båtbygga
ren Oskar Gustafsson. Jag var nog inte mer än 6—7 
år när jag började springa kringom båtbyggena hans. 
Han bodde nära oss här på Myra. Min far beställde

Båtbyggaren Karl Edlund, H olm ön. F oto  N ils-Bertil A nders
son 1984.

så småningom själv en båt av Gustafsson. Det var 
1915 och då skulle vi ju vara med och försöka vara 
till nån hjälp.

Gustafsson ville väl helst bygga båtarna i sin egen 
verkstad, som var bagarstugan — om båten rymdes 
där inne, vill säga. Då kunde han ju gå dit när han 
ville och när han fick en stund över. Han sysslade 
ju med annat också; hade ett litet jordbruk och så 
var det ju fisket. Varje lördag och onsdag skulle 
han dessutom över Kvarken med postsäcken.

De stora båtmodellerna som t ex skötbåtar, sten- 
båtar m m har i regel alltid byggts hemma hos be
ställarna eller där det annars fanns en lämplig loge 
någonstans i byn. Ibland, lite senare på våren, höll 
man ju till ute också.

När Gustafsson blev gammal tyckte han att vi, 
min bror Bertil Edlund och jag, skulle fortsätta 
hantverket. 1957 startade vi vårt båtbyggeri hem
ma i Bertils bagarstugubyggnad. Trots att Oskar 
Gustafsson då var 76 år, fanns det dem som ansåg 
att vi skulle ta brödfödan av gammelbyggarn när vi 
satte i gång. Dem ansåg att det räckte med en båt
byggare på ön! Men det var snarare så att vi höjde 
priserna åt Oskar som då faktiskt fortfarande höll 
på. Han tog då 300 kr för en smeder (mindre båt) 
— vi tog 500 kr när vi började.

Det är egentligen ganska märkligt att Gustafsson 
hann med så många båtar som över 400 stycken.
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Det skulle bli ungefär 10 båtar per år har jag räknat 
ut. Men Holmön var en stor by då, 430 innevånare 
som mest. Bara till vår familj byggde han sju båtar: 
först pappas båt 1915, sedan jullen, enabåten och 
två motorbåtar till mig samt en motorbåt till min 
bror Johan. Så var det stenbåten, men den hörde 
till hela Ol Hans-lottens laxfiskelag. I den hade vi 
andelar.

Nu ska vi inte glömma bort att det fanns många 
som byggde sina egna båtar också. Framför allt 
gällde det jullar och isekor. Några husbehovsbygga- 
re var Erik och Jonas Holmgren, Hugo Jonsson, 
Ivar Markström, Carl Olofsson, Augustinus Gustafs
son (bror till Oskar Gustafsson), Verner Brakander 
m fl.

Min bror Bertil och jag byggde de flesta båtarna 
på vintern men oftast bara på beställning. En och 
annan gjorde vi väl också på spekulation. Andra

S k ö tb å t från H olm ön, byggd  
fö r  m otordrift.

årstider hade vi jordbruksgöromål och skogsarbete 
med ved och timmerhantering. Sedan var det ju 
fisket. Den största inkomsten hade vi av de olika 
fiskena.

Vi byggde mest 18—19 fots enabåtar, alla med 
en liten spegel ovanför ett eller två bord. Vi använ
de krokvuxna ämnen i inredningen i största möjliga 
utsträckning. Vränger och drag, köllister, var mor- 
granslaner och håtullarna var e tt tallstamsämne med 
vidsittande gren. I övergången mellan stam och rot 
på granen togs övriga krokämnen ut. Rötter och 
krokar blev emellertid allt mer svårfunna på våra 
marker. Det var ju  heller inte på alla träd de satt.

Hade beställaren av en ny båt ett gott bordvirke 
av tall användes detta. Annars var det mest gran
virke vi byggde med. Förr var det nog vanligare 
med tallvirke i båtarna, så länge gammskogen fanns 
kvar. Men det fick inte vara verslöjjetalln, vädersla
gen (vindskadad) tall. Den skulle i stället stå inne i 
granskogen. Då gav den ett bra bordvirke. Vi kalla
de en sådan tall för fura.

En god egenskap hos en båt var att den skulle va
ra lätt. Den skulle ju dras upp på steinfjerun, sten- 
stränder, eller i läningen, båtlänningen, när den inte 
användes. Och vad isjullarna anbelangar, drog vi 
dem nog mer än vi rodde dem. Den lätta granveden 
var därför bättre. Dessutom hade vi ju gott om den 
varan, till skillnad från god furuskog.

Jag och min bror hann göra nära 100 båtar innan 
Bertil avled 1974. Det hann bli 4—5 skötbåtar för 
inombordsmotorer, 10—12 isjullar och några mejje-
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julla, medjullar, dessutom. Resten var enabåtar. 
Sen gjorde vi förstås diverse reparationer på gamm- 
båtar naturligtvis. Vi hade en liten eldriven hand
borrmaskin, annars var det endast enkla handverk
tyg vi arbetade med. Det var redskap som alltid an
vänts i båtbyggeriet här ute. Vid uppbordningen 
hade vi hjälp av mallar. Dessa sattes på tre ställen, 
ungefär där betten sen skulle sitta, och stöttades 
ordentligt i taket, så att de stod fast. Oskar 
Gustafsson använde också mallar för de första 
bordgångarna på åtminstone småbåtarna han bygg
de. Först när han började basa borden på 1930- 
talet kunde mallar användas. Dessförinnan bestäm
de vinningarna formen för mycket.

Någon egentlig basningsutrustning hade nu var
ken Gustafsson eller vi. Det hade nog aldrig funnits 
på ön. Vi skräddade till borden så att dem bara var 
att sätta dit. Problemet fanns förstås vid bakstam
men. Där krävdes en större vridning av borden än 
vid framstammen, särskilt som bakstammen på våra 
båtar var så starkt liggande. Med varmvatten och en 
trasa blötte vi då bordbrädan och den mjuknade 
fort. Så har man alltid gjort här på ön. Med täljda 
och självvridna bordämnen, vinningar, fanns förstås 
förr inga basningsproblem. För att mjuka upp 
vrängerna till inredet lade vi in dem på bakhällan i 
ugnen. Vi byggde ju i en bagarstugubyggning.»

Gammal gåta från Holmön
Han rinn å rygg å bär å buk, har arma in i se 
och vette bak i se.
(Han rinner på rygg och bärs av buk, har ar
mar in i sig och vettet bak i sig.)

Svar på  sidan 95.

Isjullen
Den traditionella isjulln fanns egentligen i två olika 
huvudtyper, en större och en mindre. Den mindre 
jullen var fälbåtsjulln. Den var 10—14 fot lång och 
användes som följebåt i den stora fälbåten. Den la
des upp och ner, tvärs över den storas sud och togs 
på detta sätt med i de månadslånga våijakterna i 
Bottenvikens ishav. Ute i isen drogs den lätta jullen 
på den medhavda kälken eller to m  bars över svåra
re isvallar. Då isarna var svaga, drog man båten med 
sig för att kunna komma över råkar och strömdrag. 
Denna julltyp var till utseendet en mycket liten ko
pia av den stora fälbåten. Det sades att den var val
pen. Med säljakten är emellertid denna lilla själajull 
idag helt försvunnen.

Jullarnas användningsområde var också ett helt 
annat. De gamla fälresorna på Holmön ersattes näs
tan helt — redan på 1860-talet — av de kortare 
dagsutfärderna efter säl. En fiskebastu i ytterskär- 
gården, så nära isen som möjligt, ersatte då fälbåten 
som övernattningsställe. För övrigt begagnades 
samma redskap och delvis samma jaktmetoder. På 
senvåren, då den landfasta isen allmter brytes loss 
till lösa flak, var jullen nödvändig. Den behövde då 
inte ha riktigt samma lätta och korta form som den 
minsta fälbåtsjullen. Två man drog lätt även en nå
got större isjulle. Denna större båt fick ett vidare 
användningsområde också under andra årstider än 
vintern. Den dög bra för kortare färder, transporter 
m m och ersatte enabåten i många sammanhang.

Isjullen kunde t  o m ha sjibol, stänkbord. Gottfrid 
Pettersson (f 1889) berättar: »Till själafiske på 20- 
talet hade vi farbrons stora själajull. Det var väl int 
så vanligt att man låg i julla, men i den jullen satte 
han in skibord. Och så begagna vi råseglet hans till 
tjäll. Det vilade över en speciell stång längs efter bå
ten. Vi var fyra stycken i laget och grejorna dess
utom, så nog var det trångt. Men med skibord blev 
det rymligare. Stoijulln var för tung för att gå och 
dra om dagen i isen. Vi lånade då en mindre på 
Fjäräggskäret.»

Denna stora julltyp används allmänt än idag och 
är mycket eftertraktad. Den har en förhållandevis 
stor bärkraft och lämpar sig för såväl grunt som 
djupt vatten. Den passar därför bra till hemfiske 
med nät. Denna julle benämns också lagnjull. Lagn 
är här det vanliga ordet för nät. En bra lagnjull sa-
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Terminologi i holmöbåt av skötbåtstyp.

UTR Y M M E T I BÄ TEN:
i f r a m s ta m m e n ,  
» i f r a m s ta m n a »

f r a m o m  b e t t e t , 
» fr e m  m e r  o m  
b e t t e »

f r a m b u n k e n ,
» f r a m b o n k e n »

b a k b u n k e n ,
» b a k b o n k e n »

b a k o m  b e t t e t ,
» b a k e r  o m  b e t t e »

i b a k s ta m m e n ,  
»i b a k s ta m n a »

1 k n a f t e n  e l l e r  k n a f t r o t e n ,  » n g ia f tn » 12
e l l e r  »n g ia f t r o t a » ( b å d e  f r a m  o c h 13
b a k  i  b å te n ) 14

2 f ä s t r in g e n
3 f ä s t a n , » fä s ta » 15
4 l i l lm  a s t  b r ä d a n  » l i l lm a s tb r e a » 16
5 s t a m r ö t t e r  (3—4 s t  f r a m  o c h  b a k  i 

b å te n
17

6 f r a m s k o t t e t ,  » f r a m s k ö t t e » 18
7 f r a m b e t t e t 19
8 v r ä n g e r  ( s in g  v rå n g ) 20
9 f a r v e d e n ,  » fa r v e n » 21

10 in n e r -  r e s p  y t t e r s u d b a n d e n ,  »-s u - 22
b a n a » 23

11 s p ö n n t r ä e t 24

s u d s t o c k e n  
( s to r )  s e g e lb r ä d a n
s t o r b e t t e t  e l l e r  m i t t b e t t e t  (k a l la s  
ib la n d  ä v e n  » s p ö n n b e t t e » )  
b a k s k o t t e t  
b a k b e t t e t
ö s r u m m e t ,  » ö s tn »  (h ä r  o v a n p å  lå g
o f t a  » ö s t s k o t t e t » )
s p ö n n r o t e n
b a k b a r k e n
d r a g e t
f r a m s ta m m e n ,  » f r a m s ta m n a »  
s t a m s n y t a n ,  » s ta m n s n y ta »  
y t t e r s u d b a n d e t ,  »- s u b a n e » 
s u d e n ,  »sua»

2 5  h å tu l la r n a ,  » h å tu lla » , m e d  h å b a n -  
d e n ,  » h å b a n a »

2 6  r o d r e t ,  » ro le» , m e d  r o d e r p in n e n ,  
» r o lp in n »

27  b a k s ta m m e n ,  » b a k s ta m n a »
2 8  b o r d e n ,  » b o la »
2 9  ö v e r s ta  b o r d e t ,  » ö v e r s tb o le »
3 0  b o t t e n b o r d e t ,  » b ö t t n b o l e »
31 v in n in g a r  ( 2 —3  s t  b å d e  f r a m t i l l  

o c h  b a k  t i l l )
3 2  k ö le n ,  » k ä ln »
3 3  n ö g e lh å l e t ,  » n ö g o lh ö le »  (h ä r  s i t t e r  

e n  tr ä n a g e l,  » n ö g la » )
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•  I samband med en resa till Island sommaren 
1985 förvånades jag av att islänningarna rörde 
sig med i stort sett samma båtterminologi som 
än idag lever kvar på Holmön och kanske även 
annorstädes.

Det fornnordiska språket lever i detaljer på 
det urgamla kulturföremål båten onekligen är. 
Via isländskan får man också en förklaring till 
termernas ursprungliga innebörd. Några exem
pel: bett (isl b it i) betyder (tvär)bjälke; sud 
(isl sud) är klinkbyggt tak, skeppssida; skid 
(isl skid) vedstycke; spönn (isl sporn v.) spjär
na; tull (isl tolla v.) hänga fast vid, sitta fast; 
vrång (isl rang adj.) vind, krokig; fästa (isl fest) 
rep, tåg, kedja osv;  drag (isl drag) beslag på 
köl eller med; nögel (isl nögl) (trä)nagel; bord 
(isl bord) bräda, reling, sida, bård.

En särskilt intressant term är bunken. Or
det betyder i isländskan »hög stapel, trave». 
Begreppet har alltså överförts från varorna till 
platsen där dessa förvarades i båten. På liknan
de sätt har barken — (isl bark) strupe, för (på 
fartyg) — överförts till själva sittbrädan vid bå
tens smalaste partier.

Har termen farved sitt ursprung i fornsprå- 
ket — (isl farvidur) åror och andra båtred
skap — eller förklaras det enklast med ved 
(dvs  bräder) som man far på? Det isländska 
ordets betydelse är onekligen intressantare 
och ger ytterligare ett exempel på överförd 
betydelse.

Den kanske intressantaste båttermen är 
dock knaften (uttal ngiaftn), det sammanhål
lande och utskjutande rotämnet i för och ak
ter. Ordet finns också i ortnamnen Knaften 
(Lycksele och Dorotea sn). Ortnamnen är tidi
gare behandlade i skrift utan vad jag anser 
övertygande tolkningsförslag. Det isländska 
gnaef/a, gnap/a, hänga u t över (t ex om klip
por), höja sig över, kan vara en ursprunglig 
form till ordet knaft/en. Men även det norska 
knefta, kramma ihop, tvinga, knäppa ihop, är 
ett troligt alternativ. Ordet »knäppte» heter 
f ö ngiäft i vår dialekt. Det förra tolkningsal- 
ternativet är troligen det mest aktuella vad 
ortnamnen beträffar. Knaftselet i öreälven 
skulle alltså betyda »lugnvatten med en u t
skjutande strand eller klipphylla».

des ledigt bära 50 siklagner. I sikfisket på våren, nä
ra stränder och där isen ännu inte helt brutit upp, 
är lagnjullen speciellt lämpad.

Sedan sälfisket nu helt upphört, användes inte 
heller den gamla benämningen själajull. Idag säger 
man helt enkelt bara juli, isjull eller to m  
holmöjull — det senare namnet för att skilja den 
från andra modernare eller utifrån kommande jull- 
typer. Denna båttyp fanns tidigare i hela Kvarken- 
regionen, men har levat kvar längst på Holmön.

Jull-modellen antas vara mycket gammal. Den 
borde ha funnits som typ långt före fälbåten och 
den kommer förmodligen från den östra sidan av 
Kvarken — en åsikt holmöborna också delar.

Båten är byggd på en bottenbräda som akterut 
försetts med kölskärpe. Bottenbrädan fortsätter i 
fören upp till snyta, stävspetsen, där den jämte bor
den spikas till den halvrunda knaftrota. På botten

brädans akterkant har ställts en rak utfallande ak
terstäv, idag är den oftast avsågad i sin yttersta del 
och ersatt med en mindre akterspegel för att passa 
en utombordsmotor. Borden i isjullens förskepp 
gå mer eller mindre parallellt rakt fram och avslutas 
därför i subane, relingslisten, eller i knaftn. Det 
första bordets främre intagning i kölbrädan bestäm
mer alltid karaktären på båtens egenartade och fla
ta skrovform; mer parallellt liggande bord ger ett 
rundare och flackare framparti och något mer in
tagna bord ger mer skärpe i fören. Borden skarva
des inte gärna i en julle. Om skarv gjordes, lades 
den ovan vattenlinjen och alltid i framstamn.

Jullen var en relativt dålig seglare, men ypperlig 
för mindre roddturer och korta avstånd. Den ringa 
köllängden medförde att den var lätt att hantera, 
men svår a tt hålla i kurs. Det var denna sista egen
skap bröderna Edlund ansåg sig vilja bygga bort i
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Skarpjulle och flatjulle i bakgrunden  
vid Berguddens fyr, H olm ön. F o to  Bo 
Sundin, V ästerbottens museum , sep t 
1985.

och med att man på 1950-talet började bygga jullar 
med mer skärpe. Den utvecklingen var egentligen 
ganska naturlig sedan utombordsmotorn blivit all
män. Med en liten gavel i aktern och ett framparti 
med bättre styregenskaper kunde den gamla jullens 
enastående egenskaper i grunda och med is uppfyll
da vatten om våren och hösten bibehållas. Båtens 
platta för lägger nämligen isen under sig och pressar 
ner flaken så att borden inte skärs sönder. Den nya 
modellen blev också mindre framdoppig i sjön 
med det skarpare förpartiet. Den fick dock med si
na nya egenskaper vissa nackdelar. Isnötningen blev 
naturligtvis något större än på den flatare jullen, 
och den blev heller inte lika lättsnodd ute på vatt
net med den något längre kölen. Edlundarna bygg
de 10—12 jullar i denna nya variant men modellen 
var, förutom akterspegeldetaljen, egentligen inte 
helt ny. E tt par av fiskarbönderna i byn hade 
skarpjullar som var byggda redan på 1800-talet.

Jullen förses alltid med flera påspikade lister, 
sömdrag. Dessa fästs under varje bordsöm i den 
främre delen av båten och skyddar på så sätt bor

dens kanter mot nötning. Dragen bestod av mor- 
stavarn, senvuxen myrgran med tjör, tjurved. De 
var ofta svagt krokvuxna redan där de stod. Dessa 
spikades så att de enkelt kunde tas loss. När båten 
skulle tjäras på sommaren, när de blev sköra eller 
nednötta, lossades de därför med ett enkelt hand
grepp. Dessa drag gjorde också att jullen, lagd på si
dan, lätt av en man kunde dragas upp på stranmaln, 
stenstranden, utan att skadas. Numera används slit
skenor av järn eller mässing. Dessa läggs då över 
spiksömmens kant i stället och skruvas fast.

Den stora jullen riggades förr med ett sprisegel 
och ibland också med en fock. Den lösa mastbrä
dan låg då vid m ittbette  eller — om sådant sakna
des — vid frambette, d v s  relativt längre akterut än 
på de övriga båtarna med ett segel. Den korta kölen 
under vattenlinjen krävde detta. En styråra använ
des vid seglingen och flyttades till lämplig sida i ak
tern beroende på vindens riktning. Uppborrade hål 
fanns för styröglan i de aktre sudbanden.

Bristen på goda hamnplatser har allt mer gett jul
len företräde gentemot enabåten. Jullens flata,
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•  Alla båtar utom de motordrivna drogs alltid 
upp på stranden efter användning. En enkel 
hamn, båtlänning, konstrueras därför ofta 
för att underlätta detta. Större stenar ute i 
vattnet och på stranden kastas åt sidorna och 
på den uppstädade delen läggs klena granstam
mar, lönnor, tvärs över. Lönnornas ändar fast
kilas under stenraderna och i denna båtlän
ning stöttas sedan båten med själwuxna eller 
numera hopspikade båtbockar. Enkla stöttor 
mot båtsidan kallas staden eller skolen. Dessa 
kunde ibland ha ett fotsteg. Utan dessa stöd 
skulle båten lätt slås sönder vid första högvat
ten.

svagt sluttande framstam och förr dess långt utskju
tande akterstäv underlättar landning vid de överallt 
långgrunda stränderna. Förtöjning vid brygga är re
lativt sällsynt vid Holmöarna. Jullens båda utfallan
de stammar har av båtforskare uteslutande ansetts 
härstamma från isfärders specifika krav. Båten har 
emellertid även längs de isfria men mycket steniga 
och långgrunda stränderna haft en nära nog idealisk 
form. Man når stenfjäran torrskodd med jullen. Bå
de för- och akterstam tjänstgör ju som landgång. 
Med alla ovan beskrivna egenskaper framstår denna 
speciella jullmodell som det kanske främsta exemp
let vi har på en båts anpassning till användarens be
hov i en särpräglad natur, vinter som sommar.

Ytterligare en julltyp som förekom var finnjulln. 
Denna båt introducerades vid sekelskiftet av öster
bottniska sälfiskare. För att dryga ut inkomsten 
från långresorna sålde de gärna sina egna jullar till 
svenskar på återresan hem. Vid hemkomsten till 
byn och familjen kunde det to m  heta att man 
»tappat jullen» vilket i många fall tydligen dolde en 
exporthandel.

Finnjullen blev på många håll mycket populär, 
även om den inte helt slog igenom på Holmön. Den 
nya jullens fördel var dess breda bottenplanka med 
medar som sades delvis ersätta iskälken. Denna köl

Sälfiskarna A lfred  B äckström , H elm er B äckström  och  
Hugo Eriksson, d e t  så kallade K irstelaget (se sid 88) m ed  
finnjulle. F o to  G H allström  1926.

bräda gick hela vägen från framknaft till bak-knaft, 
och var starkt uppböjd där kölbrädan övergick i 
bakstammen. Denna konstruktion krävde basning. 
Båtbyggarna Holmgren och sedermera Gustafsson 
använde inte basränna varför typen aldrig upptogs i 
den lokala produktionen. Jullarna köptes istället av 
besökande finnar. Västerut i bl a Holmsund byggdes 
emellertid dessa finnjullar och fick på så sätt stor 
spridning även på västra sidan av Kvarken. Kölbrä
dans skarpa böj och bordens fastsättning där var en 
svag punkt på båten. Det ville gärna spricka där.

Den breda bottenbrädan försågs på vardera sidan 
med två 1 1/2 tums medar av tjurgransämnen. 
Båten hade i övrigt samma huvudform som den 
traditionella jullen, d v s  flat för och utfallande bak
stam. Finnjullen ansågs göra kälken obehövlig i 
långfärderna tack vare sina medar och överens
stämde i storlek med den då minsta julltypen på 
ön, skälajullen.

Den var mycket lättbyggd och drogs lätt av en 
man på slät is om han inte skulle alltför långt. Vid 
längre transporter på ojämnare is drogs även denna 
båttyp på kälke många gånger.

Den lätta finnjullen fick på Holmön en begränsad 
betydelse, även om den passade förträffligt i lång- 
fälan eller för den ensamme säljägarens eller fiska
rens utflykter på vårisen. Den gamla isjullens 
betydligt mer mångsidiga funktioner under årets
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Isjulle dras över isen vid H olm ön. F o to  i V ästerbottens- 
Kurirens arkiv.

alla månader bidrog nog till att finnjullen inte fick 
någon större spridning på ön.

E tt exempel på en uppmätt finnjulle är den sk 
Gaddjullen, byggd 1924 till Holmögadds fyrplats 
av Olle Lövgren, Lövön: längd 4,75 m, bredd 1,40 m 
och djup 0,49 m.

Med finnjullens praktiska användbarhet som kälke 
väcktes i början på 1930-talet idén, att utan dennas 
svagheter och konstruktionsproblem i akterpartiet 
bygga en liknande tjalk-båt, som kom att kallas 
mejj-jull. Båtbyggaren Oskar Gustafsson var 
Holmöns postförare den här tiden. Han var därför 
väl förtrogen med förfallstidens isproblem. Det 
gällde ju för postbudet att ta sig fram i alla fören 
och väder. På vintern användes häst, sparkstötting, 
skidor eller isjulle med kälke allt efter isförhållan
dena. Isjullen drogs på kälken till öppet vatten och 
kälken togs sedan med i båten. För att kunna 
upprätthålla trafiken vid övergångstiden mellan 
öppet vatten och isläggning hade Oskar Gustafsson 
själv specialtillverkat en 24 fots öppen motorbåt 
med isförstärkt skrov. Den var bredare och djupare 
än den traditionella skötbåten. Den var som en 
fälbåt i fören fast något spetsigare och fick namnet 
»Ymer» i folkmun. En 3 hkr Solomotor fanns i

denna båt. Att motorn ibland knappt tog båten 
uppför vågbergen i Västerkvarken är vida omvitt
nat, men Gustafsson själv var mycket nöjd med 
båtens egenskaper i både sjö- och nyisförhållanden. 
öppetvattensäsongen hade nu på detta sätt för
längts.

En inställd posttur den här tiden innebar inkomst
bortfall för postbudet. Han hade betalt per genom
förd tur och detta bidrog naturligtvis till att han 
försökte utveckla ändamålsenliga farkoster.

Jullen byggdes som en eka med spegel både bak
till och framtill. Akterpartiet gjordes något bredare 
och med större spegel. På en tämligen bred botten
bräda fästes ytterligare två bottenbord i båtens hela 
längd innan de övriga borden restes. Två medar 
fästes stadigt längs undersidan. Dessa gjordes 4 tum 
höga fram och 5 tum baktill för att snön skulle 
släppa lättare under botten. Båten kom också med 
dessa kraftiga medar att ligga skyddad m ot den 
många gånger vassa isen. Man kunde därmed dra 
den i relativt ojämna isförhållanden. De två medarna, 
»mejjen», gav isekan namnen medjulle, »mej-jull» 
eller den medade jullen, »mejje-julln».

Med de ordentligt tilltagna medarna och den 
korta och lätta konstruktionen blev den tidigare 
alltid medhavda iskälken obehövlig. En fullastad 
julle drogs lätt av ett par man. Balansen hölls med 
hjälp av en bom som fästes tvärs över båten i speci
ella stöd fästade i håtullarnas urtag.

Med hjälp av ett dragband, stabann, och de två 
stöla i aktern drog respektive sköt man lätt fram 
båten. Stölorna hade ingen tvärslå, utan bestod av 
två mjukt avrundade käppar. Det var därför lätt att 

-kasta sig i jullen bakifrån om det plötsligt bar ige
nom isen.

Båten används alltjämt under förfallstiden — den 
tid på våren då Västerkvarkens is i hela sin längd in
te bär och inte heller släpper fram en båt. I det 
öppna vattnet tas bommens stöd bort och ersätts 
med vanliga lösa håtullar.

De många goda säljaktsåren på 1930-talet med 
inkomstbringande gråsälslag ute på Kvarkarnas isar, 
relativt nära Holmön, påskyndade säkert också 
denna nya julltyps spridning. Sälfiskare gick sam
man i lag och beställde typen. Den gamla själajul- 
len försvann nu definitivt.

Båtbyggaren Oskar Gustafsson gick själv aldrig

78



ner sig i isen under alla de 29 åren han var postföra
re. Endast fotterna någon gång, har han berättat. 
»Man få ju int sänk bort tin ve å blöjt opp se. Du 
je tt ju vri opp klea.»

Enabåten
Enabåtn kan karaktäriseras som en mindre sköt
båt. Den hade nämligen samma form och var byggd 
på i stort sett samma sätt, men i en betydligt mind
re skala. Den hade liksom skötbåten oftast fyra 
bord och vinningar vid vardera stävarna på de nedre 
bordvarven. Enabåten hade tidigare endast tre bord 
och kallades därför triböling, trebording. För att 
åstadkomma ett sådant bygge med tre—fyra bord 
måste täljda vinningar användas och dessa skulle va
ra minst 3 alnar långa. Då användes också mycket 
breda bord, 13—15 tum var nödvändiga. Även des
sa erhölls tidigare genom att man handklöv, noe, 
borden ur hela stockar. Handsågning av borden 
med langsåg, kransåg, blev vanligt någon gång un
der båtbyggaren Jan Olsas tid. Han hade nämligen 
använt sig av båda metoderna att ta  fram bord. Än
nu fram till 1910 långsågades stockar på Holmön. 
Fördelen med långsågning var den, att också myc
ket krokiga och tjocka stockar kunde sågas. Sväng
da och breda bord minskade behovet av spik, som 
länge ansågs vara en relativt stor utgift i båtbygget.

Sista gången täljda vinningar kom till användning 
på Holmön var vid mitten av 1940-talet. En mindre 
enabåt med hel akterstam (dvs  utan spegel) och 
fyra bord byggdes då på Markströms-gården i logen 
i byn. Byggaren var Oskar Gustafsson.

Storleken på enabåtarna varierade. Somliga ville 
ha en liten medan andra ansåg sig behöva en stor 
enabåt. Om hur en båtbeställning hos båtbyggaren 
Oskar Gustafsson kunde gå till på 1920-talet berät
tar Gottfrid Pettersson: »Nu ska du bygg n töcken 
båt söm farbrorn min hadd. Han ska bära sex blöit- 
laxnet å alla grejer till. Bra böttn skall han hava.» 
Båtens storlek, som bestämdes av beställaren, an
gavs vanligare med tre mått: 1) längden mellan stä
varna högst upp, 2) största bredden, som är ungefär 
på mitten, och 3) djupet.

När man frågar en traditionell båtbyggare som 
Karl Edlund på Holmön om måtten på en enabåt 
kan det låta så här ännu år 1985: »En go enabåt

E nabåt byggd av Karl Edlund, H olm ön. F o to  Bo Sundin, 
V ästerbotten s m useum, 1985.

sku vara 10 aln lång fast mindre båtar på 18—19 
fo t kanske var vanligare. Bredden var 10 kvarter 
plus 3 eller 4 tum. Stävhöjden 31 tum, fast 2 tum 
lägre ti baksnyta. Sen var det 3 alnar till frambette 
och en aln till spönnbette. I mitten var enabåten 19 
tum  djup, alltså 12 tum lägre där än vid stamnsnyta. 
Mellan vrängren hade vi 11—12 tum.» Utan tolk 
och huvudräkning får vi inte något färdigt begrepp 
om båtens m ått, men en enabåt uppm ätt av Herbert 
Markström kompletterar bilden: längd 5,85 m, 
bredd 1,60 m, höjd i fören 1,00 m, i aktern 0,83 m, 
i mitten 0,60 m.

Någon annan typ av rigg än sprisegel är inte känd 
till enabåten. (Råsegel torde emellertid ha använts 
även på enabåtar förr.) Masten med sprisegel stod 
framför rosköttn, roddskottet, så att man utan be
svär kunde ro med segel och mast uppe. Även om 
segel naturligtvis användes vid tillfälle, roddes den 
framför allt och ansågs mycket lättrodd. Det sades 
även finnas stora skillnader i roddegenskaperna 
mellan olika enabåtar. Roder vid segling förekom 
oftast, men en vanlig åra fäst vid en särskild stro ff i 
bakre suden, sua, användes också.

Vid fisket i isrena vatten, vår och höst, krävdes
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inte så stora båtar. Lagnerna lades då inomskärs el
ler nära stränderna. Denna lättmanövrerade båt 
användes tidigare vid bruket av enan. Det är ef
ter detta enafiske — som sedan länge upphört — 
båten har sitt namn. Liksom skötbåten fick enabå- 
ten sitt namn efter det redskap den framför allt var 
avsedd för. När så småningom även harr- och lax- 
nätfisket försvann, ljustringen förbjöds osv, mins
kade båtens huvudsakliga användningsområden. 
Båten befinner sig idag på stark reträtt för t  ex and
ra gavelbåtar i olika utseende och material.

Den gamla smäckra akterstäven som fanns på al
la holmöbåtar förr benämndes ibland för style, 
fågelstjärten. Den gav även enabåten en ålderdom
lig prägel. Stylet är sedan många år bortsågat på al
la de äldre byggen som ännu finns kvar i bruk. En 
akterspegel för utombordare finns nu även på dessa 
äldre enabåtar, liksom på de båtar som byggts se
dan 1940-talet.

När bröderna Karl och Bertil Edlund på 1950- 
talet startade sitt båtbyggeri, specialiserade man sig 
på just en enabåtsmodell med gavel. Resultatet blev 
en ovanligt lyckad förening mellan gammalt och 
nytt. Dessa båtar röner nu för var dag en allt större 
uppskattning bland hobbyfiskare och sommarfolk i 
skärgården. Edlundarnas 5,40 m långa enabåt bygg
des i princip på samma sätt som den alltid byggts. 
Rötter och själwuxna ämnen användes i mån av 
tillgång, eller i största möjliga utsträckning. Den 
nya enabåten hade liksom den äldre förlagan en 
roddställning med ett par fasta håtullar, naturligtvis 
ett själwuxet tallstamämne med vidsittande gren. I 
suden gjordes också akteröver urtag för lösa håtul

lar för den som skulle mönn, mynda, d v s ro fram
länges.

Andra båtbyggare har nu på senare år visat stort 
intresse för Edlundarnas enabåtsmodell, men akter
partiet med sin lilla spegel och med bibehållet tra
ditionellt kölskärpe under vattenytan anses svår
byggt och därför orationellt för en produktion i 
större skala.

Det gamla smäckra akterpartiet med en liten spe
gel upptill bibehöll den gamla enabåtens roddegen- 
skaper. Två varianter byggdes dock och typernas 
utseende bestämdes av det antal bord som lades un
der spegeln. Två bord under gjorde båten lättrodd, 
såtillvida att den släppte vattnet tidigare. Vid seg
ling minskade också avdriften med det ordentliga 
kölskärpet, den vakade också bättre i motsjö. En
dast ett bord under en nu något större akterspegel 
tillfredsställde å andra sidan användaren av utom- 
bordsmotorn. Bärigheten och utrymmet ökades då 
i akterpartiet.

En god enabåt sades bära minst sex blöta laxnät. 
Vid ett tillfälle ska den t  ex ha tagit 90 laxar (me
delvikt då ca 8,5 kg), men då var den full. Med en 
sådan last seglades den sedan från Gadden över 
Västra Kvarken till Holmsund. Det vanliga var dock 
att den gamla skötbåten användes för sådana trans
porter.

Enabåten blev på 1900-talet framför allt bönder
nas båttyp på Holmön. I laxfisket användes enabå
ten som lillbåt tillsammans med den stora laxnätbå- 
ten vid utsättning och intagning av de stora och 
tunga redskapen i laxfisket. Vid det regelbundna 
arbetet med upptagning och vittjning ansågs ena-

E nabåt från H olm ön  
m ed s k  sty le , fågelstjärt.
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båten lämpligast. Den var lättrodd och behändig att 
dra upp på den ibland mycket långgrunda stenfjä- 
ran. Båten lämnades ofta kvar nära fiskeplatserna 
eller vid basturna.

Skötbåten
Vid sekelskiftet 1900 hade strömmingsfisket på 
Holmön starkt avtagit i betydelse. Inkomsterna 
stod inte alls i proportion till arbetsinsatserna. 
Ytterst få i denna sista generation skötfiskare till
hörde emellertid de jordägande bönderna på ön. 
Jordägarnas privilegium och inkomstkälla var i stäl
let laxfisket. Man hade andél i nätlaxfisket efter 
storleken på hemmanet. Detta fiske sammanföll 
visserligen delvis med tidpunkten för skötfisket, 
men det var troligen inte den enda anledningen till 
att torparna och yrkesfiskarna nu dominerade sköt
fisket. Denna tid upplevde nämligen jordbrukssköt- 
seln en blomstringsperiod. Nya metoder och hjälp
medel, avel, storskifte m m genomfördes. Strandfis
ket och skötfiske framstod däremot mer och mer 
som den sista utkomstmöjligheten för obesuttna. 
Alternativet var nu utflyttning till tätorter och in
dustrier. Skötfiskets svåra situation uttrycks väl 
bäst av Holmöns egen fiskarbefolkning i en skri
velse till Hushållningssällskapet 1907:

99 Då 15 tunnor strömming pr båt i allmänhet 
måste anses som ett jämförelsevis godt resultat af 
en sommars fiske här, skulle nettobehållningen för 
året utgöra 172 kronor 50 öre per båt eller 86 
kronor 25 öre per man för dem, som ro på half båt. 
Denna summa jämte något potatis och afkastningen 
af ett par getter är alltså det hvaraf en stor del af 
öns fiskare måste med familj lefva under året. Till
fällen till extra förtjänster äro i allmänhet ej att 
påräkna. Härtill kommer, att de också måste betala 
arrende för de små jordbitar, som de hittills inne
haft, att underhåll af skötbåtar och nät draga 
väsentliga kostnader samt att det för framtiden 
antagligen kommer att möta större svårigheter för 
den obesutna befolkningen att skaffa sig någon om 
än aldrig så liten jordbit, sedan nu pågående laga 
skifte blifvit afslutat.

\

E nabåt från H olm ön. F o to  från 1920-talet. R  Jirloui, N or
diska museet.

Ytterligare ökas bekymren därigenom, att det 
härefter blir dem ännu svårare att erhålla virke till 
fjärdingar. Förut hafva de fått taga det för ringa 
eller ingen ersättning, då skogen varit gemensam 
för samtliga skatteägare, men det är att vänta, att 
den enskilde skogägaren ej vill släppa till virke på 
samma villkor. Detsamma gäller också beträffande 
nödig vedbrand.

Icke mindre svåra är de förhållanden, som äro 
förknippade med strömmingens afyttrande. I öppna 
båtar måste de företaga den 3 mil långa färden 
öfver öppet haf till Umeå för att sälja fångsten och 
köpa sina förnödenheter. Det har ej kunnat und
vikas, att de komma på en gång, och 300 tunnor 
samtidigt från samma by saluhållen strömming 
kommer sannerligen ej priset att stiga och ström
mingen måste säljas till hvad pris som hälst. Äfven 
strömmingshandeln behöfver ordnas. — De veder
värdigheter, som dessa höstresor hafva med sig, då 
stundom stormar nödga till kanske 8 dagars uppe
håll på obebodda eller med dålig fiskarestuga be
byggda skär, låta sig snarare tänkas än beskrif- 
vas."

Skötbåten var alltså på slutet, innan den helt er
sattes av den motordrivna skötbåten, framför allt
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Tvåm astad sk ö tb å t i B yviken , H olm ön. I  bakgrunden m el
lan sjöbodarna t v  skym tar ak terpartie t av en slup. F oto  
Sven Ekman, 1910-ta let, N ordiska museet.

fiskarbefolkningens egen båt. Bland jordägarna var 
den nu inte lika oumbärlig. Strömmingsfisket hade 
ju allt mer förlorat sin dragningskraft på mantals- 
ägarna. Fisket hemmavid efter vår- och höstström
ming, sik, harr m m  passade den lilla skötbåtsko- 
pian enabåten lika bra. Men en gång var det inte så. 
I bouppteckningar från 1800-talets förra hälft fanns 
skötfiskets utrustning och båtar på varje bondgård 
och strömmingsfisket var då allas angelägenhet.

Ordet sköt är känt åtminstone sedan 1600-talet. 
På en 1600-talskarta över Holmön finns ortnamnet 
Sköthällan på ett av grunden strax norr om ön. Or
det sköt i detta sammanhang betecknar själva nätet 
i strömmingsfisket, fiskarens huvudredskap som 
även gav namn åt båttypen.

Skötbåtarna kunde vara drygt 8 m långa, ofta 
dock mindre. Storleken varierade och i äldre boupp
teckningar tas ofta två skötbåtar upp, en mindre 
och en större. Längden torde i de flesta fall ha legat 
mellan 25 och 28 fot. I en uppteckning från 1926 
uppges m åtten 26—27 fots längd och 6 fots bredd 
som vanligast. Det smäckra långsmala skrovet be
stod av fyra, senare fem bord med omkring fyra 
alnar långa vinningspar i vardera av de två nedersta 
bordändarna. Vinningarna bestämde till stor del 
den färdiga båtens form. Först när båtbyggarna på 
1930-talet böljade med basade »vinningar» kunde

S kö tbå tar i B yviken , H olm ön. F o to  Ivar A rw idsson  1909, 
N ordiska museet.

man också använda mallar och då få något så när 
likadana båtar.

Båtens mest karakteristiska del var nog den tre 
alnar långa akterstäven. Denna var rak och mycket 
utfallande. Stävens konstruktion gjorde underlig
gande kölskärpe mycket skarpt. För att få tillräck
lig bärighet lades de två övre borden u t kraftigt. 
Det fjärde bordet mötte för övrigt inte alltid bak
stammen, men i förekommande fall bara med sin 
aktra spets. Endast tre av de fyra borden anslöts 
alltså till bakstammen medan samtliga fyra bord
halsar i fören m ötte framstammen.

Den lågt sluttande bakstammen ansågs ha en rad 
fördelar framom andra aktertyper:

Den släppte vattnet bättre. Ju mindre stamvinkel 
m ot vattenlinjen, desto mindre vattenmotstånd. 
Släppet från det lutande rodret blev också mindre. 
Båtfare, strimman i vattnet efter båten, blev litet.

På Holmön ansågs vidare en båt med rak akter
stäv, till skillnad från båtar med rund stäv eller ga
vel ovanför vinningparen, mera lättbyggd.

Den långa skötbåten fick också med denna akter
stam en relativt sett kortare köl, vilket gjorde båten 
mera lättsnodd i rodden.

Om man var ensam vid rodret i båten, ville den 
dock bli baksätt, d v s  baktung. Detta motverkades 
emellertid lätt med stamnsteina, som lades framom
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bettet. Med sprisegelrigg pressade vinden ner bå
ten så att det för det mesta gick bra även utan bar
last.

När fiskeristatistiken böljade föras 1914, fanns 
enligt denna ingen m otorskötbåtpåHolm ön. Statis
tiken visar a tt det fram till 1924 fanns 30 skötbåtar 
på Holmön, men ingen med motor. Dessa båtars 
sammanlagda värde uppskattades till 2 865 kr, d v s 
95:50 kr/st.

Men den första skötbåten på ön byggd för motor, 
en 3 hkr Avance råoljemotor, fanns emellertid re
dan 1920. Troligtvis hade också postbudet och båt
byggaren Oskar Gustafsson redan då en 3 hkr Solo 
i sin tvåmastade skötbåt. Men motorn strejkade of
ta och åror och segel fick duga än i många år för 
honom.

På 1920-talet böljade Gustafsson bygga speciella 
motorbåtar för skötfiskarna. De urgamla skötbåts- 
modellerna ersattes nu i en allt snabbare följd av de 
nya. »De va söm gambåta sku ha sjonke, så fort för
svann dem», säger en som minns. »Då fiskara ruste 
se motorbåta då försvann dem snabbt.»

I en och annan gammal båt sattes nu också mo
torer in, men de flesta lämnades dock åt sitt öde. 
En båts livslängd var ju under alla förhållanden inte 
mer än 25—35 år. Många av klockarbåtarna hade 
nu åldern inne för »eldbegängelsen», d v s  maj brasan 
uppe på Båtskär. Ibland kunde det vara flera båtar 
som »offrades» samtidigt. Allmänt anses det fortfa
rande att någon riktig Valborgsmässokväll är det 
inte utan en båt på brasan. »Det var mindre ris i 
brasan förr, men mera båt», som någon uttryckte 
saken.

Tack vare äldre fotografier och de bevarade stora 
nät/stenbåtarna har vi en relativt god bild av den 
gamla seglande skötbåten. Man får antaga att båten 
sedan mycket lång tid tillbaka har behållit sin ka
raktär av snabbseglande, lättrodd och lastdryg far
kost. Storleken på skötbåten torde emellertid ha 
varierat. I bouppteckningar från 1800-talet om
nämns ofta en större och en mindre skötbåtstyp, 
ibland hos en och samma holmöbonde — om det i 
verkligheten rörde sig om två typer eller en varia
tion av storlekar, är svårt att veta. Klart är dock att 
det byggts en stor båt av skötbåtsmodell med be
tydligt större lastkapacitet än övriga skötbåtar. I 
den avlidne bonden och fiskhandlanden K E Grubb-

ströms bouppteckning från 1836 beskrivs en sådan 
»med fot under och järnstång». Denna båt är up
penbarligen handlarens transportbåt. En mindre 
skötbåt finns också på samma gård.

Tavlebon Johan Olof Andersson (1860—1941) 
tillhörde också dem som handlade lax av holmö- 
borna, men under 1800-talets sista decennier. En
ligt hans son, O M Andersson i Umeå, använde fa
dern en liknande stor-skötbåt, innan han så små
ningom skaffade sig en bensindriven motorbåt 
1906. Skötbåten hade en extra köl, fot, på cirka 
30 cm, som sträckte sig i båtens hela längd, minns 
han. Utanpå denna satt ett traditionellt drag av 
tjurgran. (På Grubbströms båt var draget tydligen 
av järn.) Framstammen och bakstammen såg ut 
som på en gammal skötbåt och den hade två master 
med sprisegel. Masterna lades alltid omkull när man 
måste ro.

Storskötbåten torde ha varit ett mellanting mel
lan skötbåt och slup. 1866 fanns fö  en slup på 
Grubbströms gård och den stora skötbåten var då 
borta. Den extra foten under kölen tjänade rimli
gen mot avdrift vid segling i knapp vind. En liknan
de fot hade även fälbåtarna.

Spriseglen
På skötbåten ersattes det gamla råseglet av två spri
segel, e tt försegel och ett baksegel eller bomsegel 
som det också kallades. Någon bestämd tidpunkt 
för denna övergång är inte känd på Holmön, men 
redan i mitten av 1830-talet började björköborna 
på andra sidan Kvarken använda segel med sned 
form. övergången verkar emellertid ha skett tämli
gen långsamt och under en mycket lång tidsperiod. 
Ännu på 1890-talet förekommer råsegel relativt all
mänt, enligt O Sjöstedts dagboksanteckningar.

Skötbåtsriggen med sprisegel hade många förde
lar. Den viktigaste var överlägsenheten när det gäll
de att kryssa, d v s  förmågan att gå snett m ot vin
den. Seglet blev nu det primära framdrivningsmed- 
let, särskilt på de större båtarna. Årorna blev mera 
ett hjälpmedel och behövde inte användas i samma 
utsträckning som tidigare. Om skötbåtens smäckra 
och vassa segelskrov utvecklats på något sätt vid 
övergången från råsegel till sprisegel är svårt att sia 
något om. Båda segeltyperna verkar emellertid ha
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•  Några seglingstermer uppsnappade bland de 
äldre fiskarna på Holmön:

»Länsa unna vinn», (länsa undan vinden) ha 
akterlig vind
»Ha go vinn», ha vinden snett bakifrån.
»Ha ngiapp n vinn», (ha en knapp vind), ha 
dikt bidevind.
»Nu je tt ve kryyss», nu måste vi vända och gå 
om, d v s  slå.
»Bommen går om», bommen gippar.

passat utm ärkt för båten. Även om skötbåten har 
snabbseglarens kännetecken, är nog dess roddegen- 
skaper förhållandevis lika goda.

I skötfisket använde man endast ett försegel. 
Detta satt långt fram i båten, var utan bom och 
kunde lätt stoppas ner under frambarken, för att 
inte vara i vägen. Ville man i stället använda det 
större bakseglet som ensamsegel, flyttades dess 
mastbräda fram om bettet och surrades där på 
lämpligt sätt. I många skötbåtar fanns nämligen ett 
extra maststånd på kölbrädan mellan tredje och 
fjärde roten. Blåste det för hårt för båda seglen 
kunde detta maststånd användas. Seglet var sytt 
med dubbla revband och kunde därför också revas 
om vinden blev för kraftig. Det främre seglet an
vändes också på kortare färder hemmavid. På andra 
långresor begagnades i regel bägge seglen.

Bakseglet var större än förseglet. Det var vanligen 
försett med bom och kallades då bomsegel. Seglen 
hölls vid masten, »segelstånga», av 4—6 ringar, sk 
»lissen». Dessa var gjorda av grenar från enbusken.

Vidskepelse förekom förr även i samband med 
segling. Om vinden var svag eller plötsligt mojnade, 
fanns ett sätt att att blidka vädrets makter, trodde 
man. Det hette att man kunde »tjeta masten». En 
person äntrade upp i masten och »tjetade», kittlade, 
så högt upp han kunde komma. Helst ända upp vid 
masttoppen. Därvid skulle seglet fyllas igen. Vid ett 
sådant tillfälle lär en holmöbo ha ramlat ner och 
drunknat. Denna gång vann »den andra sidan» nere 
i det svarta djupet.

Nätbåten eller stenbåten
Holmöns laxfiske var, som tidigare nämnts, av gam
malt de jordägande öbornas egendom. Laxfiske
vattnen indelades i 14 lotter, som byttes mellan 
delägarna år efter år i ett bestämt system så att full 
rättvisa skulle ske.

Begreppet »nät» betyder på Holmön i praktiken 
laxnät. E tt vanligt fisknät kallas lagn och ett ström- 
mingsnät sköt. Nätfiske var alltså oftast detsamma 
som laxfiske (om man nu inte syftade på sälnät- 
fisket, som också förekommit). Laxfiskets trans
portbåt benämns idag lika ofta stenbåt. Den bygg
des som nätbåt för att bära de stora förankrings- 
stenarna, laxnäten och laxnätstängerna, och ägdes 
gemensamt inom lotten.

På Holmön användes en typ av laxnät som i kon
struktionen var mycket ålderdomlig. Från en land
påle i själva strandkanten gick det 50—60 famnar 
långa nätet u t från land. Det hölls utsträckt och i 
rä tt läge av tio till tolv mycket långa, smäckra trä
spiror. Dessa var i nedre änden förankrade vid bot
ten med sänken av stora stenar, sk  krabbor. Det 
var alltså för utsättandet av dessa laxnät med stäng
er och tunga stenar som en bärig skötbåt byggdes. 
Enligt vissa sagesmän kan begreppet nätbåt/stenbåt 
ha existerat under mycket lång tid, eller så länge 
laxnätfisket pågått på Holmön. Det troligaste är 
dock att den första egentliga nätbåten, d v s  med 
enbart en laxredskapsfunktion, byggdes så sent 
som 1929. Tidigare torde vissa skötbåtar, och helst 
de största bland dem, ha använts till nätbåtar/sten - 
båtar.

En skötbåt som länge använts i detta samman
hang var Vikanders-lottens skötbåt. Den var en 
klockarbåt, byggd år 1900, och den finns idag be
varad på museet i Umeå. Omkring 1940 tog båt
byggaren Karl Edlund m fl och »ränte på denna båt 
ett stråk till», d v s  satte dit ett extra bord på var
dera sidan. Båten fick på så sätt en större förmåga 
att bära redskapen. »Den var aldrig riktigt vacker 
den där båten», berättade Karl Edlund. »Och den 
förblev en valbilling (missfoster).»

Den första egentliga nätbåten (jag använder i 
det följande för enkelhetens skull enbart denna 
båtterm), byggd enbart för laxfisket, beställdes 
1928 av Robert Wikanders laxnätlott, den sk 
Manuel Perslotten. Byggaren Oskar Gustafsson har
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berättat att den båten var den första holmöbåt som 
byggdes med enbart sågade bord. Täljda bord, sk  
vinningar, frångicks nu för första gången. I båtar 
byggda långt in på 1940-talet förekommer dock 
fortfarande vinningar på holmöbåtar.

Med 14 lotter i laxnätfisket behövdes också 14 
nätbåtar, d v s en båt för varje fiskelag. Det är idag 
osäkert om så många verkligen existerat. Klart är 
dock att en stor del av laxfiskelagen mellan 1920 
och 1934 lät beställa nybyggda nätbåtar av Gus
tafsson. De gamla skötbåtarna som tidigare använts 
i laxfisket hade nu ersatts med motorbåtar i snabb 
takt. Sannolikt byggdes 13 nya nätbåtar 1929— 
1935. Det betyddes minst ett par byggen varje vin
ter. Den fjortonde nätbåten blev den ombyggda 
gamla skötbåten från 1900.

Denna »nya» nätbåt byggdes som de gamla sköt
båtarna, men med ett betydligt bredare och fylli
gare skrov. Liksom i skötbåten sattes storbette 
m itt över båtens bunke. Under detta bett stacks 
de långa laxnätstängerna in och låstes där. Baktill 
vilade dessa i stamnträet, en slags vagga som vila
de över båtens sudar. De ofta tolv meter långa 
stängerna nådde långt ut över akterstäven och gjor
de att båten blev baksätt. Detta motverkades dock

av stenarnas placering i frambunken. En sådan 
krabbstein kunde ha en ansenlig tyngd. Den var 
ofta en tvåmansbörda. När de sköts u t över suden, 
angjorda i de långa stängerna, användes ett träflak 
som lades tvärs över båten som brygga. Speciella 
hamnplatser lämpliga för lastning i nätbåten fanns 
jäm nt utspridda längs hela den västra sidan av 
Holmöarna. Det var ju här så gott som allt laxfiske 
bedrevs. Stenar och stänger var redan framkörda 
till de olika fiskeplatserna på sista vinterföret.

Något segel eller roder gjordes aldrig till den nya 
nätbåten. Den var en transportbåt. Skötbåtar med 
motor fanns nu också och användes vid behov till 
bogsering. Men lika ofta roddes redskapen u t till 
sina nätplatser, överhuvudtaget drog man sig aldrig 
förr för att ro. Sannolikt rodde man lika ofta i fis
ket som man seglade. De gamla båtarna var därför 
lika mycket roddbåtar som segelbåtar.

I en båt fylld med olika redskap, stänger, sten 
m m blev f ö rörelsefriheten begränsad. Segel, tack- 
lage och tågverk var då bara till besvär. Trots att 
nätbåten endast användes som lastbåt, konstruera
des den aldrig med skibord. Skibord skulle bara va
ra i vägen när redskapen drogs över suden på den 
specialgjorda krabbrädan.

S k ö tb å t från H olm ön.  — ■

~'5Kr"~  r 8 5

från H olm ön ,



Än idag används fortfarande sex nätbåtar i lax
fisket på Holmön. Efter 1952, då man slutade an
vända laxnät, har i stället olika typer av ryssjor ta
gits i bruk. Oberoende av fiskemetod har behovet 
av en lättrodd lastbåt för de skrymmande redska
pen levt kvar. Dessa nätbåtar från 1930-talet, bygg
da efter andra fiskeförhållanden, kommer fortfa
rande väl till pass om vårarna när ankare, fällor, li
nor m m ska u t till de arrenderade laxryssjeplatser- 
na. Många av båtarna har emellertid mer eller mind
re byggts om för att på olika sätt passa den nya ti
dens krav. Den yttre delen av den ålderdomliga ak
terstäven t  ex är nu oftast bortsågad och en spegel 
är insatt i dess ställe. Så har man gjort för att en 
utombordsmotor lätt ska kunna användas. När lax- 
nätstängerna försvann, behövde inte längre mitt- 
bettans läge vara mitt över bunken i båten. Här var 
den oftast bara i vägen. På flera av båtarna är den 
nu flyttad till en lämpligare plats närmare frambet- 
tan, där den tjänar som spönnbett. Farveden har i 
dessa båtar oftast gått ända upp till suden. Stenar
na, och numera ankarna, nöter nämligen hårt på 
båtens inrede. För att skydda sudbanden används 
också järnlister eller to m  uppklippta PVC-rör.

Fälbåten
Fälbåt (eg färdbåt) är den gamla benämningen 
på den stora båt som användes under vårvinterns 
långa färd efter säl, fälan, i det Bottniska ishavet. 
Sedan hur lång tid tillbaka fälbåten existerat som 
farkost i sälfisket är svårt att säga. Enligt vissa ös
terbottniska källor skulle fälbåten ha använts redan 
på 1500-talet. Troligtvis utvecklades emellertid 
denna säljaktsmetod i och med att de första bössor
na blev tillgängliga i de olika fiskebyarna. Beteck
ningen »själfiske» på även denna typ av regelrätt 
jakt är överförd från det urgamla sättet att med nät 
eller krok fiska en säl. Sälfisket med nät levde kvar 
på Holmön i sin egentliga och strandbundna form 
fram till sekelskiftet 1900.

Säljaktens färdbåtar och användningssätt har fått 
många ingående beskrivningar av etnologer från bå
da sidorna av Bottniska viken och Kvarken. Båt
typens egendomliga form har fängslat och den skil
jer sig otvivelaktigt väsentligt från övriga båtar i det 
traditionella båtbesåtndet. Dess djupa och skarpa

akterparti i kombination med starkt utlagda sidor 
och en köl som utan avbrott fortsätter fram till den 
flackt lutande framstammen, gör båten särskilt läm
pad för sitt ändamål. Skrovformen är gjord för 
gång i is och motstår väl de överraskande isskruv- 
ningar och väder färdbåtarna kan bli utsatta för ute 
i vårisarna från februari till fram emot juni. Den 
typ av fälbåt som är känd på Holmön fanns spridd 
från den ångermanländska kusten i söder till Lule 
skärgård i norr. I Kvarkenområdet, och då speciellt 
på den österbottniska sidan, tycks båten ha varit 
mest allmän. Forskaren T Itkonen anser att typen 
utbildats i den österbottniska skärgården, varifrån 
den spritt sig med de många utrustningsdetaljer 
som ingår i säljakten. På Holmön finns också flera 
exempel på föremål som i relativt sen tid anam
mats från Österbotten, t  ex finn-jullen, finn-kälken, 
finn-skorna m fl utrustningsdetaljer i sälfisket.

E tt intressant drag hos kvarkenområdets fälbåtar 
var att de ända fram till sekelskiftet fortsatte att 
riggas med råsegel, fastän man annars övergått till 
spr isegel.

Råseglet hade stora fördelar när man seglade i is- 
bemängt vatten eller to m  genom själva isskorpan. 
Seglet lyfte båtens framstam, som sedan pressade 
sig upp och tryckte sönder isen. En fälbåt sades 
kunna bryta upp till tre tum tjock is. Även ovanpå 
den tjocka bärande isvidden seglades och släpades 
båten på sin egen köl många gånger långa sträckor 
innan seglingsbart vatten erhölls.

Holmöns sista fälbåt
Efter många år med ständigt sjunkande priser på 
sältran gav inte sälfisket längre sina utövare en rim
lig lön för mödan. Men så kom första världskrigets 
avspärrningar med en dramatisk prishöjning på tra- 
net som följd. Långfälan fick en renässans, inte ba
ra på Holmön. Några söner och sonsöner till äldre 
fälmän kunde nu utifrån så gott som enbart ekono
miska motiv ge sig till nya satsningar på säljaktred- 
skap. Fyra yngre män gick samman i ett lag med 
den skicklige sälkarlen Alfred Bäckström som skep
pare.

Man hade erfarenhet och redskap från de ännu 
förekommande kortfärderna efter säl hemmavid. 
Egentligen saknades endast en fälbåt. En sådan
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s to rb e tte t■

sko tkroken

tT\ 
bord tåget

el nageltarne
tågnagel

bakbettan

Kirstelagets fälbåt
1 s k i d b o r d e n ,  » s k ib o la » ,  m e d  f a s ta  h å tu l la r
2 s ö m d r a g e n  ( s k y d d a r  b o r d e n s  s ö m m a r )
3 s ta m r i n g e n
4  k ö le n ,  » k ä ln »
5 f jä d e r n ,  » fje ra »  ( ä v e n  f o t e n )
6 s t o r s e g l e t  e l  b o m s e g l e t
7 f o c k e n
8 s m i ta n
9 f r a m s t a g e t

10  b o r d tå g  (ä v e n  b o r d s ta g )
11 g a f f e ln
12  b o m m e n
13  l i s s e n  ( s in g  lis )
1 4  s t o r s k o t e t
15  f o c k s k o t e t
16 r e v r a d e r  m e d  

r e v s n ö r e n

M asten sa ttes fram om  s to rb e tte t m en  
s to d  fritt. D en sa ttes i »maststånne» på  
kölen  och stagades m ed e t t  tåg å t var
dera sidan, s k  »boltåg». Dessa slu tade i 
tågnålen. Tågnålarna var krokvuxna  
trän som  träddes genom  en ring i s to r
b e tte t och höjdes upp fö r a tt  spänna 
staget. M ed en fastsittande ögla av tåg
virke, »nageltarne» eller »napportarne», 
fästes nålen vid staget. Denna sinnrika 
och ålderdom liga konstru ktion  gjorde  
a tt  m asten sn abb t kunde resas eller fäl
las.

s to rsk o te t

B ordtågets infästning i båten.
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byggdes och våren 1916 stod den klar på logen hos 
två av lagmedlemmarna, bröderna Hugo och Gustav 
Eriksson. Den fjärde sälfiskaren i laget var smeden 
Helmer Bäckström, granne men inte släkt med la
gets skeppare. Laget kallades allmänt »Kirstelaget», 
då skepparen Bäckström härstammade från Kirste- 
backen, ett av de allra första bosättningsställena på 
ön.

Holmöns båtbyggare var då Oskar Gustafsson. 
Som modell och förebild användes en lånad båt 
från Lövön. Holmöns egna sälbåtar var ju sedan 
länge uppruttnade. Det var också en lövöbo, Bruno 
Jonsson, som senare förmedlade holmöbornas 
sältran för vidare transport till Tyskland. Tranet 
stod högt i kurs dessa år. Det var eftertraktat. 
Späcket från säl var lika dyrt (eller dyrare) som 
fläsket på landbacken. En yngre bror till två av 
sälfiskarna i kirstelaget, Bror Eriksson (1906— 
1986), har långt senare berättat att efter första 
tranleveransen fram på sommaren 1916 ansågs 
den nybyggda fälbåten redan betald. Vid detta 
tillfälle såg han den allra första tusenlappen i 
sitt liv.

Men det skulle inte komma att bli lika stora vins
ter de år som sedan följde. Kriget tog slut och pri
serna sjönk drastiskt igen. Då hjälpte det inte att 
skottpenningen på säl efterhand höjdes. Den opti
mistiska feststämning som rått när båten stod klar 
på bröderna Erikssons loge förbyttes nu alltmer i 
pessimism. Då hade brödernas far lurats u t på lo
gen att spela »Nicke Krögers valsen» och andra me
lodier på sitt enradiga dragspel. En uppkorkad flas
ka hade också snart tagit slut. År av planerande och 
förväntningar skulle äntligen realiseras. Men redan 
1921 lämnas fälbåten uppe på land — som det skul
le visa sig, för alltid. Efter många år i Byviken ham
nade den till slut bakom en lada uppe i byn, egent
ligen så långt från sälisen man kan komma i denna 
skärgård.

Sista fälresan med »Kirste-båten» hade företagits 
i ett sk  lösis-år. Vintern var mild och god sälis var 
svår att finna. Bror Eriksson minns att de fick ro 
hela Bottenviken utan att hitta sälen. Sedan försök
te man kring Valsörarna i SÖ Kvarken, men även 
där utan resultat. Det var lugnt väder hela tiden, så 
ingen nytta hade man av seglet.

5 ,Holmöborna har trenne båtar:
1) en stor vari folket och alla saker; är bred 

med tvenne lösa medar under, går runt. NB: 
12 ä 16 man om en sådan båt; föra den med 
häst först några mil från Holmön, varefter häs
ten hemsändes; föra ved med sig i den; hava åt 
den båten tvenne dragg; enär de t  ex foro upp 
till staden, lade den för ankar å Ån och rodde 
i land med smärre båtar. Utom denne hade de

2) tvenne små båtar, såsom mera rörliga att 
färdas efter skälar, ved osv .

Varje gång storbåten dras upp och ned av 
isen, måste han urlassas. Var och en man har 
sin Compass. Halva besättningen är ute å jakt 
för varje gång. Neste bära de då i barmen. I 
stora båten hava de Neste i Spannar. NB: var 
man har sin neste särskilt för sig, varmed han 
får hushålla efter behag. NB: såsom vinst för 
Husbonden med Skälfångsten, räknas att en 
man skall skjuta till 100 å 200 pund — det är 
200 Riksdaler per man.55

Jonas A  Nensén, kyrkoherde i D orotea, om kr 1822.

När man så kom hem igen till byn hade man följ
aktligen inte många sälar i fälbåten.

»Den sista långfälan är nu sex år gammal», skriver 
Sune Bergman uppgivet i Västerbottens-Kuriren 
14.6.1927. »Folk med rödmålade uthusväggar bry 
sig ej gärna om säl längre.»

Holmöbornas långfärder långt upp i Bottenvikens 
isar återupptogs igen när motorbåtarna blev allmän
na. Ända in på 1950-talet företogs dessa långfälor 
av flera lag från ön. Avfärden skedde nu betydligt 
senare på våren. Det var seinresa med början i 
april—maj. I motorbåtarna som ibland till formen 
liknade de gamla fälbåtarna användes spriseglet 
som komplement till fotogenet. Saknades ett spe
ciellt skräddat tjäll användes i stället seglet i denna 
funktion. Det vita seglet kamouflerade också bra 
ute på isslätterna.
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Slupen
Vad som på de flesta andra håll i östersjöom rådet 
benämns storbåt motsvaras på Holmön av de två 
vitt skilda båttyperna fälbåt och slup. Benämning
en storbåt finns inte i språkbruket på Holmön. På 
ön täcker begreppet endast en stor båt i allmänhet 
eller eventuellt främmande trakters storbåtar.

Den troligtvis största båtmodell som byggts av 
holmöborna ute på deras egen ö var slupen, öns två 
sista slupar lever ännu kvar i minnet hos de äldsta 
invånarna. I en samling anteckningsböcker gjorda 
av arkeologen Gustaf Hallström från hans besök på 
Holmön påsken 1926 finns dessa rader om slupen:

»Slup, byggd som en stor skötbåt, med vissa de

taljolikheter, t  ex en liten akterspegel. Stora och 
djupa, 5—6 fot djup, antagligen nära dubbelt så 
lång som en skötbåt.
Lastade 40 strömmingstunnor, 50—60 säckar mjöl 
och annat samt 20 och fler karlar.
Fanns 2 eller flera i byn (på sistone 2 st). Med des
sa gjordes uppköp för hela byn kring ’Martness- 
hälja’ (Regina-dagen).
Båtarna hyrdes av byns olika gårdar (3—4 resor, 
to m  5 innan allt klart). Riggades som fälbåten 
men 2 par sidostag. I gamla dagar ett stort råsegel 
(liksom på alla båtar).
’Slupa’ voro öppna men med frambark och bak
bark och farved.»

Följande skildring är nedtecknad efter holmö- 
bon Gottfrid Petterssons (f 1889) muntliga 
berättelse:

En resa med slupen år 1896 
När jag var sju år gammal fick jag följa med på 
en resa till Umeå. Det var september och min 
första riktiga långresa. Mina föräldrar hade 
gått samman med några andra hushåll i byn 
och hyrt Gustav Edvard Grubbströms slupen. 
Han skulle ha tio kronor för detta. Grubb- 
ström, som egentligen var bondson, hade låtit 
bygga en slup och öppnat en affärslokal i byn. 
När han var endast tre år gammal hade hans 
far, skepparen och bonden Karl Erik Grubb- 
ström, avlidit. Fadern hade haft handelsrörel
se och sålt fisk på Stockholm bl a. Det var väl 
arvet efter honom han förvaltade när han nu 
själv började. Som handelsman handlade 
Gustav Edvard också med lax och annan fisk. 
Butikslokalen hade han i uthuset på sin gård, 
granne med ny-kyrkan.

Det fanns ytterligare en slup i byn och den 
var ganska så lik Grubbströms. Hade samma 
storlek och rigg till exempel. Den ägdes av en 
annan laxhandlare, bonden Olof Olofsson. 
Den slupen var också tingad för en stadsresa 
vid samma tillfälle, men av ett annat sällskap 
från byn. I Grubbströms-slupen fick man i re

gel klara sig på egen hand på stadsresan. I 01 
Ols slupen ville 01 Olsa eller, om han inte kun
de fara, någon av sönerna hans vara med. In
för resan hade nu alla hushållen kört ner till 
Byviken med de varor som skulle med. Det 
var sälskinn och tran, strömmingstunnor och 
smörkaggar m m. Det här staplades nu upp i 
sjöbodarna. Varje familj hade dessutom med 
sig sin egen fälkista där matvaror, kaffe, bränn
vin och diverse förnödenheter förvarades. 
Nyckeln till kistan hade alltid kvinnorna hand 
om.

Inför den här stadsresan fick vi emellertid 
gå i sju dagar och vänta på lämplig vind. Då 
dem låg och vänta på vind gjorde dem ingen
ting annat, gick bara och såg på flaggen. Jag 
mådde väl bäst av alla, jag som skulle få följa 
med åt stan — i slupen.

Så en dag så skrota vind så pass att kanske 
det går att segla. Nu var vi några fler båtar än 
som tidigare var bestämt. Men de var stenbå- 
tar, en typ av skötbåt som användes i laxnät- 
utsättningen och därför bar mycket. Två spri- 
segel hade dem och bom på storseglet. Alla la
de vi u t ungefär samtidigt från hamnen. När 
vi kom till Gåsflötan skrota vinden igen och vi 
tog oss inte nå längre. Det blev stopp. Vi mås
te nu ta till årorna in i Jäbäckssundet. Där i 
gamla Glaskärbastun vart vi varandes hela nat
ten. Trångt var det alldeles oregerligt, för alla
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ville dem vara under tak. Men så, dagen därpå, 
på aftonen, gick skrote på vind. »Nu tar vi och 
segel över till Täftfjäln», sa dem. »Nu borde 
det gå att göra ett försök så vi tar Lövöoddn.» 
Så dem la ju ut, småbåtarna och de två slu
parna. Men Grubbströms slupen blev sist iväg.

Slupen var betydligt större än en ordinär 
fälbåt. Den bar 40 tunnor strömming. Men 
fisktunnor var ruv (skrymmande). Vid sådana 
lass måste skiborden användas. Skrovet var 
klinkbyggt med grova vinningar. Den hade 
spegel i aktern och var därför ganska rymlig 
där. Slupen hade bara en mast och seglet hade 
en bom både nedtill och upptill. I den övre, 
som var mindre, hissades seglet med hjälp av 
ett tåg som gick genom ett block i masttop
pen. Framför masten sattes ett, och ibland två 
trekantiga segel. Det var fockarna. Segelstånga 
var stagad med två stag till vardera sidan. E tt 
femte, framstaget, var fast i ringen fram på 
knaften. Holmösluparna var odäckade, alltså 
helt öppna och längst fram på frambarken 
stod kabbgrytan. Det var en stor trefotad järn
gryta med låga sidor och plan under — den el
dade man i under färden eller när man för öv
rigt skulle koka mat och kaffe. Den medhavda 
veden skulle vara torr och barkad.

Sluparna var knappast byggda här på Holm- 
ön. Kanske var dem från Ratan eller någon an
nan hamn.

Grubbström högg masten till slupen sin i 
Glaskärskogen på Ängesön. Och dem sa att 
han bar fram den alldeles ensam ända ner till 
Sundet. Då var den både rå och obarkad! Det 
var e tt vida omtalat kraftprov på den tiden. 
Var masten från Holmön, var kanske slupen 
det också. Men jag skall inte säga säkert, det 
jag inte vet säkert.

När det var lugnt rodde man, en man vid 
var åra. Den som styrde hjälpte också till 
ibland. Han mönne då, d v s  styrde åran ifrån 
sig med ena armen, rodde framlänges. Då sa 
kvinnorna: »Om je ro duktet nu så ska je få er 
en kask. Men först ska je få kaffe och en söt-

nebull.» Så fick dem sig en kask så att dem 
började att sjunga. Dem kände av brännvinet 
förståss. Nu var dem glada och rodde bara 
jämnare vid årorna, tyckte dem.

Vi låg nu sist i raden och de andra båtarna 
fanns långt frammanför oss. Vi hade fått god 
vind i seglet och närmade oss Täftlandet. Men 
då kom ett sådant där styggt oväder med blåst. 
Fredrik Vikander var framskeppare och lots. 
Han stod på backen och skulle hålla utkik ef
ter de andra båtarna och efter grunden. Men 
nu snöade det också, så vi förlorade sikten. Vi 
räkna med a tt dem hade gått in till Klyvskär i 
Täftskärgården, in i hamnen där. Men det var 
e tt rev som dem kallade för Fötrevet som till 
varje pris måste undvikas först. Dem var allt
jäm t rädd för det där revet när dem seglade 
till stan. Nu var det särskilt farligt. — »Nu mås
te vi taga ner seglet och reva», skrek skepparn. 
Men i detsamma gick sisgarnhakarn (syskon
haken) på ett av stagen. Det var två metallha
kar som satt i en tamp i staget och som haka
des i båtsudens fästpunkter. Dem låstes där i 
varandra så att det vart amen, stopp helt en
kelt. Nu var dem trasig. Och kvinnorna grät 
och ropa. Jag var ju liten, så jag vart stoppad 
ner i pumpsote, rummet under bakbarken. 
Mycket vatten var det ju där, och plötsligt föll 
seglet över mig. Så kom en sjö och slog över 
det där alltihopa. Det var ju ett farligt liv dem 
levde, och inget land såg dem för ovädret. 
Men Vikander han var nog säker. Han stod he
la tiden på backen och spana och lotsa, och 
hur det var så gick vi klart för Föträve.

Inne på Klyvskäret stod nu dem andra och 
spana utåt havet: »Den där Grubbströms slu
pen den kommer nog aldrig i land, så olecklet 
jer overe», sa dem där dem stod upp på 
Men det gick väl för oss också.

Nästa dag seglade vi in till Holmsund och 
Djup vik. Där lastade vi över varorna från de 
mindre båtarna till sluparna och tog bogsering 
med en ångbåt uppför älven till stan. A tt ro 
mot strömmen var e tt drygt göra. Döbeln,
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Dunker och Svanen gick ju i reguljära turer 
och den bekvämligheten kostade vi på oss. 
Men slupen var nu så blålastad a tt ångbåts- 
skepparn vägrade ta oss för mindre än att han 
fick lasta några strömmingsfjälingar ombord 
på bogseraren. Och då satt skiborden på slu
pen, och tä tt var dem.

Hos handlarna byttes varorna våra mot 
framför allt mjöl. Men även salt, kaffe, bränn
vin, tyger, fiskgarn m m var saker som provian- 
terades. Ofta blev man skyldig handlarn när 
affärerna var bortgjorda. Det skulle då betalas 
vid nästa resa. Efter sikfisket senare på hösten 
måste fiskarna ofta segla in åt stan igen och 
förvandla fångsten till nya varor.

Så var det dags för återresan. Efter en natt i 
övernattningsrummen hos handlarna rodde vi 
utför älven ner till de kvarlämnade båtarna i 
Djupvik. Där delade vi upp oss på respektive 
båt och hade sedan god vind över Västra Kvar- 
ken. På några timmar var vi sedan hemma igen 
i Byviken. När vi steg i land hade vi varit borta 
nästan en hel vecka.
G ottfrid  P ettersson  m ed ena. F o to  O O lofsson 1932.

3S

Ett återfunnet råsegel
Sommaren 1985 gjordes ett fynd av ett råsegel på 
Holmön. De flesta trodde väl a tt denna segeltyp se
dan lång tid för alltid försvunnit ur sjöbodar och 
vindar. Gamla segel togs i regel till någon annan an
vändning sedan deras ursprungliga funktion gått 
förlorad. Om inte till presenning, tält m m, så åt
minstone till mattrasor och dylikt. Holmöseglet är 
efter förhållandena relativt välbehållet.

Råseglet är gjort av fem alnsbreda dukar jämte en 
kilformig duk på vardera sidan. Dessa kilar har er
hållits så att en våd halverades en bit in efter diago
nalen. Seglet består av bomull av en kraftigare sort. 
Våderna i seglet torde ursprungligen ha varit alns
breda (59,4 cm). Med 6% rimlig breddkrympmån 
på materialet mäter våderna idag 56 cm. Sömmarna 
är sydda stadkant omlott, kastade med fin lintråd 
på båda sidorna med täta, små stygn. Seglets bredd 
upptill bör sålunda ursprungligen ha varit 5 1/2 
alnars (= 330 cm) och nertill 6 alnar, 1 kvarter 
(= 375 cm). Höjden torde efter ungefär 10%
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krympmån på vådernas längd ha varit 7 1/2 alnars 
ursprungligt m ått (= 450 cm).

Liket är av hamptåg, ungefär lika grovt som på 
senare tiders skötbåtssegel. Det sträcker sig inte 
runt hela seglet, övre kanten, där seglet hängde på 
rån i trådöglor, saknar lik. Trådöglorna är av sam
ma slag som senare använts för a tt hålla spriseglen 
till bommen. I seglets fyra hörn har liket dragits u t 
i 10 cm långa tågöglor. I de nedre fästes skoten och 
i de övre öglorna fästes rånockarna på lämpligt sätt. 
Vid hårt väder revades seglet. Två rader av revsnö
ren sitter här dels under rån, dels med samma av
stånd (5 kvarter = 75 cm) ovanför nederliket. De 
övre snörena knöts om rån, men de nedre torde ha 
knutits runt seglets uppvikta nederkant. Denna lös
ning ger dock inte samma bukt i seglets nederkant 
och användes troligen i sista hand. A tt seglet haft 
bom att knyta nedre revbanden kring finns dock 
inga synliga tecken på; det är inte heller sannolikt. 
I ändarna av de två revbanden är små ringar av 
hampa fastsplitsade. De ersätter de inrevade hörn
öglorna vid hårt väder eller då seglet annars revas.

Seglet ägs av pensionerade bonden, fiskaren och 
säljägaren Gottfrid Pettersson, Holmön. Gottfrid 
Pettersson växte upp i e tt enkelt fiskarhem, men 
ärvde i vuxen ålder ett jordbruk av morbrodern 
Nils August Holmström. Denne hade inköpt seglet 
på en auktion i byn någon gång kring sekelskiftet. 
Det är därför oklart vad seglet har använts till för 
båttyp. I »Norrlands jakt och fiske» av Sven Ekman 
konstaterar författaren att den sista fälbåten på 
Holmön deltagit i fälan 1863. Det troliga är därför 
att seglet tillhört en skötbåt. Även storleken och 
materialet talar för detta. Bomull som material to r
de ju ha ersatt linneduk efter 1863, enligt vad man 
konstaterat på andra håll, bl a på Åland.

Närmare detaljer om tiden för segelduksmateria- 
lens utveckling har inte stått att få på Holmön. 
Vadmal ersattes av linnelärft, »lärt», och detta i sin 
tur av bomullsduk. Redan 1809 upptas »Helsinge 
Duk» i en bouppteckning. Andra uppgifter i liknan
de handlingar tyder på a tt mycken möda lades ner 
på att få fram goda segel. Seglets värde var ofta lika 
stort som skötbåtens och värdet av fälbåtens segel 
var cirka 1/3 av den båtens värde. Enligt traditio
nen ska emellertid vissa segel på Holmön ha varit 
sydda av »tunnsäckar» och segel från förlista fartyg.

Råseglet användes sent på Holmöns skötbåtar. 
Bl a Oskar Sjöstedts dagboksanteckningar från ti
den 1887—1895 visar detta. Fiskaren Erik Aug 
Holmgren rustade sig ett nytt råsegel så sent som 
på 1880-talet. Han blev den siste yrkesfiskaren som 
i sitt dagliga värv föredrog råseglet. Paradoxalt nog 
var han emellertid en av de allra första som lät be
ställa den nya skötbåtstypen, gjord för motordrift. 
Detta var omkring 1920.

»Erik August gall he int kappsegel ve», berättar 
båtbyggaren O Gustafsson. »He va nalta racklut och 
bäcklut, men dem (råsegelbåtama) vor bra på segol. 
Då du laste båtn på skötgrunne var e till å klara dä 
tills du fick opp segle. Då var du bärjad! Masta låg 
duktet akteröver. Men då du sätte opp segle, då lät
ta ne på båtn så atte ...d å  klara du dä. Segle lätta 
båtn ... i synnerheit akterli vinn...».

En sjöolycka som ska ha haft råseglet som avgö
rande orsak hände den 29 juni 1877. Några holmö- 
bor hade varit i strömmingsfiske och var på väg 
hem nära Täftefjärden i Västerkvarken. I båten 
fanns syskonen Nils Fredrik och Maria Viklund, 38 
respektive 33 år, samt deras gemåler Anna Gustava 
Sundström och Adolf ögren. Karlama hade lagt sig 
att sova och kvinnorna hade anförtrotts roder och 
råsegelskot. Råseglet slog då plötsligt back och väl
te båten. De två kvinnorna kom i vattnet och 
drunknade. Maria flöt emellertid länge på kjolarna 
innan hon sjönk, berättas det.

En seglare med råsegelrigg måste hela tiden ge 
akt på rån och förliket så att de inte kom tillbaka 
och drog seglet med sig. De gamla seglen, särskilt 
vadmalsseglen, kunde vara förfärligt tunga, allra
helst i hårt och regnigt väder. Kletade seglet fast 
vid masten, blev det svårt att dra ner och kantrings- 
risken var överhängande. Man måste med andra ord 
under alla förhållanden hålla vind i seglet. Slappna
de man av och fick båten i för knapp vind eller 
kom en häftig vindil från oväntat håll, slog råseglet 
med kraft tillbaka och faran för omkullsegling var 
överhängande. E tt sätt att undvika detta problem 
var att fästa en boglina eller lång stång på så sätt att 
det främre segelliket hölls framåt och i lä och inte 
slog tillbaka på ett oväntat sätt. Några spår efter ett 
sådant arrangemang finns dock inte på råseglet från 
Holmön. Revbandöglorna kan emellertid ha an
vänts för detta ändamål, även om de sitter väl nära
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Övre delen av seglet revas in på  gaffeln, som  sedan blir rå. 
Vanligt bland de  västerbottn iska fälbåtarna.

rå respektive underlik.
Råseglen levde längst kvar på fälbåtarna i Kvar- 

kenområdet. Båtens form och gången i is gjorde 
segeltypen idealisk. När man omkring sekelskiftet 
införde gaffelriggen, »snipseglet», skars seglet så att 
det omvänt även fortsättningsvis gick att bruka 
som modifierat råsegel (se figur).

Sedan råseglen helt kommit ur bruk på holmö- 
båtarna användes de i andra och delvis nya samman
hang. Gottfrid Petterssons råsegel t  ex användes 
som tjäll i hans stora säljulle under sälfisket på sen
vårarna.' Under ängesslåtten ute på Skären, holmö-

Seglet vänds upp och ner så a t t  bom m en blir den  nya rig
gens rå. Vanligt bland de österbo ttn iska  fälbåtarna.

bornas namn på Ängesön, användes samma segel 
som primitivt tält. Man riggade upp seglet inne i en 
lada eller utomhus över några enkla slanor. På så 
sätt slapp man den värsta myggplågan. Mot över
raskande regnskurar stod seglet dock inte länge 
emot.

Ända fram till idag har detta gamla råsegel, kan
ske det enda bevarade i hela bottniska området, 
haft en användning. Det har nämligen tjänat som 
presenning och snöskydd över diverse trädgårds- 
möbler inne i en gammal otät ladugård på ön.
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BÅTSKICKET PÅ HOLMÖN UTIFRÅN BOUPPTECKNINGAR

De gamla bouppteckningarnas detaljerade be
skrivningar av en avliden persons samtliga ägo
delar ger en unik möjlighet till insyn i gångna 
tiders vardagsliv och föremålsbestånd. Speciellt 
intressanta är bouppteckningar efter personer 
som dog under sin mest verksamma period. Bo
upptecknaren räknar systematiskt upp de många 
föremålen under olika rubriker — guld, silver, 
järn, körredskap, gångkläder samt i förekom
mande fall också båtar och fiskeredskap. Varje 
vara får dessutom sitt dåtida värde fastställt.

Fiskarbonden Enok Andersson 1809 
När bonden Enok Andersson (1756—1811) på 
hemmanet nr 8 blev änkling, var han 53 år. Ur 
en bouppteckning från 1809 är följande utdrag 
hämtat, vilket får exemplifiera ett relativt van
ligt, normalstort bondhushåll.
Båtar:

l/2 ten  uti en gammal Fählbåt med 
Taklagie och dragg 5.16
l/4del uti en mindre dito med Tak
lagie och Segel 4.00
l/2 ten  uti en stor skötbåt 3.00
l/2 ten  uti en mindre dito 2.00
l/2 ten  uti en gammal Enabåt 1.16
l/2 ten  uti en ny Julie 1.00
1 st Fählbåtsegel halfslitet 5.00
l/2 ten  uti ett Skjötbåtsegel med 
Taklagie 2.00
l/2 ten  uti ett Enabåtsegel 0.32
40 aln Helsinge Duk 4.80

övrig fiskeutrustning:
3 laxnät 13.00
6 skötar, l/4del u ti en fisknot 2.00
ny ena med rep 3.00
6 siklagner, 7 harrlagner, lysjern och ljuster, 

samt
l/4del af fiskarhusen på Fjäderägg 1.32
1/3 del af Boda på dito och 1 fiskekar 1.00 
l/2 ten  uti en boda vid Jebäck 
l/2 ten  uti en dito vid Söderviken 0.32

Storbonden Johan Johansson 
Bonden Johan Johansson på skattehemmanet 
nr 1, 7/16 mantal, tituleras i bouppteckningen 
som nämndeman och dykeriuppsyningsman. I 
samband med hans och hustruns död, 1830 res
pektive 1836, gjordes två bouppteckningar. Ett 
urval från dessa ger oss en inblick i hur rikt och 
differentierat båtbeståndet kunde vara på en 
burgen bondes gård på 1820—30-talet. Djur
hållningen på denna gård var också för Holmöns 
vidkommande omfattande: 2 hästar, 9 kokrea
tur, 3 kvigor samt ett tjugotal får och getter. 
Båtar med tillbehör:

En gammal Fählbåt med Taklagie och 
ett gammalt segel 12.00
en bättre skjötbåt 6.00
en mindre dito, söndrig 4.00
en större dito med sidbohl 6.00
enny ju lle  2.32
en gammal dito 1.00
ett bättre skjötbåtsegel med Taklagie 5.00 
ett sämre dito med dito 3.00
ett gammalt dito utan taklagie 2.00
110 pund ny segelduk 15.00
En stycken under byggnad stående fähl
båt 6.00

övriga fiskeredskap:
8 st laxnät till ett sammanlagt värde av 70 

Rd, 38 st l/2varpsköt, 34 sik- och harrlagner, 
3 st Ena med rep, 4 skälnät. Dessutom l/6del i 
ett ny tt notstycke, 9 famnar lång, 3.00.

Till gården hörde också två fiskestugor med 
bodar på Fjäderägg, innehållande åtskilliga 
fiskekäril, 20.00.

Fiskebod i Sörsundet, väderkvarn, en gam
mal smedja med därtill hörande utrustning 
(10.00) samt fäbod vid Sundgrundet.

94



Om båtar i tidigare nummer av VÄSTERBOTTEN

1949: Ernst Westerlund: Stockbåten från Lill- 1980/2 Per-Uno Ågren: En byskräddares bå
träsket tar

1953 Olof Hasslöf: Båtar med täljda bord Lennart Sundqvist: Kinningsbåtar
1958 Olof Hasslöf: Arkeologiska båtfynd Peter Gustafsson: Om en slup från

och levande tradition Piteå
1971/1 Per-Uno Ågren: Om båtar och båt- Tone Dahlstedt: Båtbyggaren i Stöcke

geri i Västerbotten Harald Bäckman: Om forsbåtar och
1971/2 Per-Uno Ågren: Kring en fälbåt från forsrodd

Obbola

U3}vq :£ l pis pd uo;pS vd  uvng

Vid Jebäckssundet, H olm ön. F rv  äldre sk ö tb å t m ed  »style», enabåt byggd m ed akterspegel, sk ö tb å t för m o to rd rift och en 
enabåt m ed kapad akter. F o to  Bo Sundin, V ästerbottens museum.
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I  Folkrörelsearkivet i Umeå för
varas sedan några år en dagbok 
förd av förre fyrmästaren på 
Holmögadd Oskar Fredrik Sjö- 
stedt (1854—1926). Han beskri
ver livet på fyrplatsen under sd 
gott som varje dag åren 1887 
to m  1895. De enda dagar som 
saknas är då Sjöstedt reser bort i 
samband med provianteringsresor 
till Umeå eller släktbesök i 
Holmö by.

O F Sjöstedt föddes i Stock
holm 1854, men kom redan som 
trettonåring till Bjuröklubb. Här 
hade hans far Carl Oskar Sjöstedt, 
vilken tidigare tjänstgjort som 
befälhavare på postbåten mellan 
Stockholm och Åbo, erhållit 
fyrmästartiteln. Oskar F Sjöstedt 
får sin första skolning på Bjurö- 
fyren, men flyttar redan 1876 
som fyrbiträde till Holmögadds 
fyrinrättning. Fyrmästare där var 
då den smått legendariske 
Emanuel Pettersson från Holmön. 
Fram till dennes pensionering 
1882 innehar O F Sjöstedt fyr- 
vaktartjänsten och när familjen 
Pettersson lämnar Holmögadd, 
blir Sjöstedt fyrmästare. Han för-

O F S jösted t. Fotoägare SivBrakander, 
H olm ön.
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lovar sig också med en av Petters
sons döttrar. 1883 gifter de sig 
uppe i Holmöns gamla kyrka och 
tillsammans får paret så små
ningom tolv barn. Inför varje 
förlossning reser hustrun upp till 
byn och föräldrahemmet.

I  dagboken finns notiser om  
dessa vardagsproblem, men även

många andra händelser beskrivs. 
Det är fiske och säljakt, skepps
brott och olyckor kring Gadden, 
vintertrafiken och andra besök 
på platsen, väder och årstidsväx- 
lingar, djurliv m m. Små teckning
ar i marginalen illustrerar och 
kompletterar texten på ett spän
nande sätt.

År 1919 erhåller Sjöstedt 
avsked från fyrmästartjänsten. 
Han är då 65 år och har tillbring
at över 40 år ute pä Holmögadd, 
varav 36 som fyrmästare. O F 
Sjöstedt lever sina sista år i 
Holmö by.

Vi hoppas att så småningom 
kunna återkomma till dagboken.
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Med hjälp av äldre personer på Holmön, och 
Anton Björkman på Björkö i Österbotten, ar
betar nu Å ke Sandström med tolkningen av 
O F Sjöstedts dagböcker.

Maj Månad 1889

1 såg jag första fly tt Gässen 
kom 3 st fälbåtar om 13 man 
deribland Snickars A n t*  bota mig 
och Hulda för tandvärk, var
ute hos båtarna fick supar der

2 var finnarna uppe köpte 2 Ostar 
Valsörarna Tändes
den 1 Maj första gången 
Zakris uppe fick Caffe, Punsch 
Zakri få tt en skäl, Snickars A n t 
trolla ännu en gång för tandvärk 
finnarna upp och ner hela dagen

A n to n  Snickars, bonde, fiskare och fälm an från 
N orra Vallgrund i Ö sterbotten .
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Båtar och båttyper i Kvarkens båtmuseum
Olav Ahlbäck • Bertil Bonns

Här framläggs ett försök till systematisering och 
definiering av båttyper, båttermer och båtar i 
Kvarkens båtmuseum i Malax. Museet samlar sitt 
material från kustområdet i svenska Österbotten, 
från Sideby i söder till Karleby i norr, men den
na skiss återger förhållanden som är typiska för 
socknarna vid Kvarken. Utgångspunkten är en 
ide av Bertil Bonns, vilken har utvecklats i sam
arbete med Olav Ahlbäck. Texterna har slutligt

utformats av Olav Ahlbäck, och bildmaterialet 
har sammanställts av Bertil Bonns, som själv har 
utfört flertalet av teckningarna, nämligen de 
osignerade. Text och bilder skall inte i första 
hand ses som individualiserande porträtt av mu
seets båtar utan som generaliserande typbeskriv
ningar. De kursiverade dialektala benämningarna 
är exempelord ur den rika, växlande termfloran.
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Det kan vara lämpligt att inleda med några kom
mentarer till två båtbenämningar som täcker två av 
huvudtyperna i båtbeståndet, knärrbåtar och jull- 
båtar. Ordet knärr är i växling med sammansätt
ningar som knärrbåt m fl och avledningen knärring 
känt från Korsnäs i söder till Munsala i norr. Där
jämte är formen knarr känd från Bergö, Björkö och 
Replot i Kvarken. Knarr går tillbaka på en fornsvensk 
motsvarighet till den fornisländska «-stammen 
knQrr, genit knarrar, medan knärr härrör från u- 
stamsparadigmets a-former: isl dativ sing knerri, 
nomin plur knerrir och ackus plur knerri. Dativ 
sing knärri är belagd i runsvenskan. Etymologiskt 
sett betecknar knarr, knärr en båt med skarp krok
stam.

Ordet julle anges i de etymologiska handböckerna 
vara en i svenskan förekommande sidoform till det 
från nordtyskan lånade jolle. Någon övergång av 
å-ljud till u i liknande position är emellertid inte 
känd. Analogiskt inflytande kan tänkas ha inträffat, 
t  ex från det i olika svenska dialekter kända verbet 
julla, gå ostadigt (Dalarna), om båt: vagga, vara 
rank, kränga (Västerbotten enl Rietz), gunga, svaja

t
- — T

Bild 1. Köl och stammar hos knärrbåt (upptill) och  jullbåt. 
Den förra hade en lång T-köl till vilken anslutits stamkrokar, 
som närmast skarvställena hade form  av (fy llt) Y , den sena
re en kort T-köl till vilken i fören anslutits en svagt bågböjd 
Y-köl och i aktern en rak Y-köl i 30—50 graders vinkel m ot 
T-kölen.

(Österbotten) och dess avledning jullra v, vicka, 
vringla (Södermanland), stå ostadigt (Medelpad), 
välva, vackla (Östergötland), i nynorska dialekter 
»gaa rokkende, vraltende, vrikkende» o d  (Ross).

< Skötbåt från R eplot. F oto  Valter W Forsblom  1930  (Folkkultursarkivet, Helsingfors).

Bild 2. Skötbåt från R eplot, uppmätt och  ritad av Berndt Schauman 1930  (Folkkultursarkivet, Helsingfors).



Bild 3. R oddjulle, lillbåt, från Korsnäs. Berndt Schauman 1930  (Folkkultursarkivet, Helsingfors).

Den ljudsymboliska verbstammen kan anses ha 
åsyftat de vaggande, gungande rörelser som hör till 
en liten och lätt båt.

Bilderna 1—3 visar stammarnas olika utformning 
i knärr- och jullbåtar. I de sistnämnda var böjningen 
fem tum på tre ä fyra alnar (roddjulle) eller nio 
tum  på sju alnar (färdbåt). Bild 4 ger besked om 
utformningen av förstävarna, varvid ordet stäv an
vänds för att ange det parti av en båt som vanligen 
betecknas med för eller bog resp akter (förskepp, 
akterskepp), medan den till kölen skarvade stammen 
alltid går under denna benämning. I äldre tid forma
des skärpet i knärrbåtens för och akter med hjälp 
av vindor (av vilka den övre kallades kinnung i 
Replot och Björkö), som helst täljdes avvridvuxet 
virke (vrid ivärk) för a tt man skulle kunna få stycke
na fiberräta. Jullbåtarna hade ett par vindor i akter
stävens skarp. Knärrbåtens förstäv kännetecknades 
i övrigt av att tredje och fjärde bordet — i senare 
tid även det femte — böjdes och passades in i spun- 
ningar, som hade skölpats ur för detta ändamål. 
Det för julibåtens förstäv karakteristiska var, att 
endast sandborden (nedersta bordgången) anslöts

till framstammen genom spikning, medan andra, 
tredje och fjärde bordet klinkades till sandborden 
och undan för undan till varandra. Stävarna sam
manhölls dels av en stamkraft i var stäv och dels av 
sudband.

Knärr- och jullbåtarna var byggda på klink och 
spikade med järnspik. I någon utsträckning före
kom att vrängerna naglades fast med trähälar (bl a 
i Korsnäs omkring sekelskiftet 1900). Knärrbåtarna 
var i fören förstärkta med tre styva, V-formade 
rötter. Helknärrarna hade 2—3 liknande rötter i 
aktern. Jullbåtarna hade rötter i växlande utsträck
ning, vanligen bara en i fören och två i aktern. De 
mellanliggande vrängerna (av vrang, plur vränger) 
bestod av kluvor av drygt två tum grova stölingar 
av gran eller tall, tagna på torvmark och tätvuxna. 
Dessa kluvor barkades och täljdes, varefter de färska 
trampades ned mot bordläggningen med flatsidan 
uppåt och från yttre sidan spikades fast i borden. 
Skrovet styvades med 2—3 tvärbalkar, bettar (utt 
kortstavigt bitar, betar), vilkas konstruktion och 
placering i båten framgår av bilderna 2, 3 och 5. 
Innanför båtstammen insattes i för och akter jäms
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Bild 4. Sprängteckning av förstäv i julle och knärrbåt.

med de översta bordens övre kant ett förstärknings- 
stycke, kallat stamkraft. Från för till akter skoddes 
denna överkant med inre och yttre sudband, vilka 
på knärrbåtar och färdbåtar var så anbragta, att det 
mellan dem blev en ränna på bordkanten vari stänk
bordet, skidbordet eller skvättbordet m m, pressades 
in då behov av höjning av relingen förelåg. Invändigt

Bild 5. Sektion av knärrbåt, som visar de på s 102 nämnda 
byggnadsdetaljerna: köl med drag, bordläggning, bette samt 
inre och  yttre sudband, ävensom tvärsnitt av samma båt, 
som ytterligare visar farved (m ed farvedstäppa  eller sudpall 
som översta täcklist m ot bordläggningen) samt m astfo t, se
gelbräde (m astbräde) och skibord. Under betten var en sek- 
torformad to lk  eller tvinge inträngd för att pressa farveden 
m ot vrängerna och därmed låsa den.
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Julie och skötbåt från Bergö. F oto  Valter W Forsblom  1930 (Folkkultursarkivet, Helsingfors).

skyddades bordläggningen av farveden, 4—8 tum 
breda bräder lagda tä tt intill varandra i båtens 
längdriktning och räckande från frambetten till 
bakbetten, i bredd upp till och med tredje bordet 
(jfr bild 5). Kölen och nedre delen av för- och akter
stammarna skyddades mot nötning av draget, en 
halvrund ribba av tjurig gran eller tall, vilken fästes 
under köl och stammar på sådant sätt att den kunde 
bytas u t vid behov. På färdbåten, som hade drag av 
bandjärn under köl och stammar, hade man båts- 
eller sidrag av trä som skydd för siar eller nåt i båt

sidan ända upp till relingen. På små jullar som 
användes i is kunde man också ha några sidrag.

Bilderna och bildtexterna ger ytterligare besked 
om de skilda båttyperna. Knärrbåtar är skötbåten 
och lillknärren samt den större och mindre halv- 
knärren, med förstäv som en knärrbåt och akterstäv 
som en jullbåt. Jullbåtar är storjullen, roddjullen, 
färdbåten och färdjullen. En tredje, mindre bety
delsefull huvudgrupp bildar de flatbottnade båtarna: 
den större och den mindre ekstocken samt träsk
båten.
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Bild 6. Skö tbå t. Längd 22—27 fot. Hade två sprisegel och  
två roddplatser, den bakersta med två årtullar på var sud, 
den främsta med årtull och  håband. Användes vid ström 
mingsfiske med skötar samt vid köpresor, kyrkfärder o d.

Bild 7. Lillknärr. Längd 18—21 fot. Byggd och utrustad 
som skötbåten. Seglades med två sprisegel eller med sprise
gel och klyvare eller enbart med sprisegel i förstäven. A n
vändes främst inomskärs vid fångst av fjällfisk med nät o d.



Bild 9. Mindre halvknärr, knärrjulle, 
knärr. Längd 18—21 fot. Byggd på 
samma sätt som  den större halvknärren 
(bild 8). Seglades med sprisegel och  
klyvare eller med sprisegel i förstäven, 
roddes med två par åror. Användes för 
samma ändamål som lillknärren(bild 7).

Bild 8. Större halvknärr. Längd 
23—24 fot. I fören byggd som en 
knärrbåt (bild 2), i aktern som  en 
jullbåt (bild 3). Användes m est vid 
sälfänge med nät, men även som  
skötbåt och som notbåt med ena- 
not, varvid bunken, som bilden vi
sar, var försedd med en lave av brä
der som lades tvärs över båten, vi
lande på farvedens översta lister. 
Förde sprisegel i förstäven och rod
des med två par åror, vid sälfänge 
med tre par.
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Bild 10. Storjulle. Längd 18—20 fot. 
Seglades och roddes som  den mindre 
halvknärren (bild 9). Användes vid fis
ke med enanot och stängnät samt vid 
annat fiske inomskärs.

Bild 11. R oddju lle, lillbåt. Längd 15—17 fo t. Seglades 
med sprisegel i framstäven och roddes med två par 
åror. Användes vid inomskärsfiske med småryssjor, 
garnmjärdar, ståndkrokar, m etspön, drag o d.
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Bild 12 a—b. F ärdbåt (utt fä lbå t). Längd 28—40 fot. 
Seglades äldst med liksidigt råsegel, senare med klyva- 
re och storsegel, vilket hade bom  och gaffel. Använ
des som basläger vid 4—12 veckors säljaktsfärder i 
Bottniska viken samt i äldre tid som  fraktbåt ävensom  
vid seglation på Stockholm  och andra handelsorter. 
Den här avbildade båten är en fyrm ansbåt från Vall- 
grund i R eplot.



Bild 13 a—b. Färdjulle (utt fäljulla; även kallad fäl-aik, -öik eller -ö it jo ). 
Längd 12—15 fo t. Byggd på slät, böjd kölbräda, vars nåt med sandbor
den skoddes med medliknande drag. De övre nåten skyddades av si
drag. Båten användes som hjälpbåt till färdbåten och vidare som jakt
båt, då man paddlade (m yn dade) sig i skottläge för säl, som låg och  
solade sig på hällar och  klippor vid öppet vatten under våren. Kon
struktionen med två medar anges härröra från Jonas Nyback i Bergö 
på 1850-talet. Förut hade man använt en liten en-kölad roddjulle för 
samma ändamål.

Bild 14. Större ekstock  med plan, m ot fören  
och aktern svagt böjd botten . Längd 24 fot. 
Byggd av 8—9 tum s spontade bräder med 14 
spantknän. R oddes med 1—2 par åror eller sta
kades med bärling samt användes vid vass- och  
sävtäkt ävensom t ex vid transport av små- 
kreatur till betesholmar.

Bild 15. Mindre ekstock  med plan botten. 
Längd 14—16 fot. I äldre tid byggd med en 12 
tum s mittbräda till vilken spikats två lika breda 
bräder, lagda på klink underifrån. I senare tid  
gjordes bottnen av spontade bräder. Sidorna var 
ca 1 fo t höga, och spantningen bestod av 6—8 
spantknän. Ekstocken paddlades eller stakades 
på grunda fladar vid fiske med småryssjor, garn- 
mjärdar, grunda nät o  d.

Bild 16. Träskbåt. Längd 12—14 fot. Byggd 
med spetsig för och gavelförsedd, tvär akter 
samt botten  av spontade bräder, som  spikades 
på tvären av båten underifrån. Sidorna var 
klinkbyggda med två bordgångar. Användes 
vid fiske och jakt på små skogssjöar (träsk) 
och på fladar vid kusten.
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Kring en viklundsbäi:
Peter Gustafsson

Georg M arkstedt, Fällbäcken, på  hemväg m ed ström m ingsskötarna i sin viklundsbåt, 1977.

Av kustsocknarna i norra delen av Västerbottens 
län — Byske, Skellefteå, Bureå och Lövånger — har 
den sistnämnda länge bevarat ursprungliga kust
näringar såsom säljakt, fiske och båtbyggeri. En 
orsak till detta är nog att där ej finns vattendrag 
som lämpat sig för etablering av en tidig industri
tradition i form av sågverk. En annan torde vara den 
långa och ur fiskesynpunkt givande kuststräckan, 
som också har en senare isläggning och tidigare 
islossning än de övriga socknarnas — alltså en längre 
fiskesäsong. Det förvånar därför inte att lövångers- 
kusten har haft många båtbyggare. Bjurön och 
byarna däromkring tycks ha varit något av e tt cent
rum och flera båtbyggare i det området har tillhört 
släkten Viklund.

Fotografierna är tagna av Henry Lundström, Skel
lefteå museum, där intet annat anges.

Kåge

Boviken • ,
K å g n äs u d d e n

Skellefteå ■

Bureå

Bjurön •

Lövånger •
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»Bjuröbåt» och »viklundare»
I lokaltidningarnas båtannonser om vårarna, ser 
man fortfarande en och annan »viklundsbåt» eller 
»viklundare» till salu. Det är då oftast fråga om en 
skötbåt med inombordsmotor, 6—7,5 m lång och 
byggd av bröderna Erik och Paul Viklund i Bjurön 
mellan 1951 och 1972. Men »bjuröbåt» eller »vik
lundare» har länge varit e tt begrepp längs kusten i 
norra Västerbotten — och särskilt då på fiskeplat
serna. Då avsåg nog begreppet i första hand båtar 
byggda av brödernas far Karl Viklund (1888—1952), 
eller hans kusin Anton Viklund (1877—1965), 
båda Bjurön. Karl byggde 400—500 båtar och 
Anton bortem ot 700! Men ännu två generationer 
bakåt och flera »viklundare» i samma generationer 
som ovan har byggt båtar för avsalu.

Även om Anton ibland byggde ruffade nöjes- 
båtar med akterspegel, så var bådas produktion i 
huvudsak ändå inriktad på de vanligaste lokala båt
typerna för kustfiskets behov. Det är i första hand 
alltså den spetsgattade skötbåten, främst avsedcj, för 
strömmingsfisket med skötar (= strömmingsnät), 
runt 12 alnar lång (7,2 m) — först för rodd och seg
ling och från 1930-talet helt för motor. Så var det 
»lagnbåten» (»lagn» = nät), som är en mindre variant

L otsen  Sam uel Vikberg, B juröklubb, i sin skö tbå t, byggd av 
K arl Viklund. F o to  O lo f H asslöf 1951.

av skötbåten och 8—9 alnar lång (4,8—5.4 m). Den 
är mest avsedd för rodd och segling i det strandnära 
fisket. Till sist har vi så jullen, från 14 fots längd 
(4.2 m) och byggd på en bred kölbräda med medar 
under. Den användes höst och vår och i säljakt. 
Anton byggde dock inte jullar.

Lagnbåt, B juröklubb, byggd av Karl V iklund. F o to  O lo f Isjolle, byggd av Frans och Karl Vikberg — bjuröom rådets 
Hasslöf, S ta tens sjöhistoriska m useum, 1951. speciella »jollebyggare».
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Lagnbåten och jullen anpassades fr o m 1940-talet 
till aktersnurran och fick akterspegel. Karls söner 
Erik och Paul vidareutvecklade dessa båttyper och 
en av deras lagnbåtar med akterspegel har stått 
modell för A P-Produkters i Skellefteå plastbåtar, 
»Ideal» 460, 520 och 530.

Något om släkten Viklund
Erik Viklunds son Sune har i sina släktforskningar 
fn  kommit nertill en Anders Larsson (1678—1738), 
som vid sitt giftermål bosatte sig i Lappvik, Bjurön.
1 bevarade handlingar rörande sonen Olof Anders
son (1703—1777) och sonsonen Olof Olofsson 
(1758—1851) finner man bl a följande:

Olof Andersson brukade »Hemmanet No 1 i 
Bjurön af 1/2 Mantal Skatte». Vid hans frånfälle 
1777 redovisas bland mycket annat 1 häst, 18 kor,
2 kvigor, 3 kalvar, 17 får, 3 getter, 5 killingar, »1 
Winters Svin» och 3 grisar. Bland »Sjö och Fiske 
Redskap» finner man 1 trebordsbåt i Högfjärden, 
1 tvåbordsbåt i Älgträsket och 1 »julle»; vidare 1 
not och 1 enanot, 7 strömmingsskötar, 3 sälnät och 
8 braxennät.

Lagnbåt, byggd av Karl V iklund fö r K onrad öh m an  på  
Storön. F o to  författaren, 1972.
Nedan: Paul V iklund bygger en »akterspegelbåt». F o to  för
fattaren, 1986.
N edan th :  A P-Produkters »Ideal»-båtar. F o to  författaren, 
1986.
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Samuel Olofsson Wiklund 
1790-1878

Erik Samuelsson Wiklund 
1849-1927

Olof Samuelsson Wiklund 
1836-1910

Karl
1888-1952

Johan
1870-1954

Anton
1877-1965

Harald Bengt Erik 
f 1923

Paul 
f 1926

hn
f 1906 1916-1983 1918-1962

S läk tträde t upptar endast »viklundare» som  har byggt båtar till avsalu.

När sonen Olof Olofsson 1812 säljer sitt hemman 
»No 1 :1 /4  dels Mantal i Bjurön, Fadrens Fäderne 
Arfe Jord» till sönerna Erik och Samuel redovisas 1 
sto med föl, 8 kor, 3 kvigor, 2 kalvar, 15 får, 1 get 
och 1 svin. Under rubriken »Fiskeredskap» finns 1 
fisknot, 1 enanot, 4 lagnor, »l/2ten uti en träsk
not», 10 strömmingsskötar, 4 dobbar med linor, 
7 braxennät, 4 gäddryssjor, 1 liten notbåt och 1 
skötbåtsegel. Under rubriken »Diverse Husgeråd» 
hittar man 3 sälbössor, 1 gammal hagelbössa, 1 
»bristfällig kikare» och »Snickare Redskap med 
nafrar borrar och såg». 1 täljyxa, 3 huggyxor och 
2 handyxor finns under »Järn-Redskap».

När Olofs hustru Elisabeth Eriksdotter avlider 
1820 redovisas 1 häst, 10 kor, 2 kvigor, 2 kalvar, 
15 får, 1 get och 1 svin. Bland »Fiskeredskapen»

finner man »l/2ten i Haxen», 1 skötbåt, 1 träskbåt, 
1 gammal »själjull», 1 fisknot, hälften i en träsknot, 
1 enanot, 19 strömmingsskötar och 6 braxennät. 
Hälften i haxen värderas till 50 riksdaler och säl- 
jullen till 32 skillingar. Under »Diwerse Husgeråder» 
upptas 1 större och 1 mindre lodbössa, 1 hagelbössa 
och 1 kikare.

Om Olof Olofssons son Samuel Olofsson Wiklund 
(1790—1878) menar muntlig tradition i släkten att 
»nog byggdes det båtar i den gården». Samuel Olofs
son antog tillsammans med två kusiner släktnamnet 
Wiklund omkring 1820.

Erik och Paul
Av och till under tiden december 1981—juni 1982 
följde fotografen Henry Lundström och författaren,
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båda vid Skellefteå museum, bygget av en 25 fots 
skötbåt i furu med inombordsmotor hos bröderna 
Erik och Paul Viklund i deras båtbyggeri i Bjurön, 
Lövånger.

Bygget pågick under helger och övriga lediga 
stunder, eftersom bröderna lade ner den kontinuer
liga båtbyggeriverksamheten 1972 och sökte sig 
andra arbeten som snickare — Erik till dåvarande 
Sonab i Lövånger och Paul till dåvarande Skånska 
Cementgjuteriet. De hade då varit verksamma sedan 
1952, då de helt tog vid efter fadern, båtbyggaren 
Karl Viklund i Bjurön. Vid sidan av båtbyggeriet 
drev bröderna fiske och tidvis också jordbruk.

Bland orsakerna till a tt de upphörde med båt
byggeriet bör nämnas den att allt högre arbetsav- 
gifter för egna företagare gjorde det svårt a tt driva 
en verksamhet som kvalitetsmedvetna båtbyggare 
i priskonkurrens med de allt talrikare plastbåtfabri- 
kantema. Lägg härtill också t  ex det faktum att 
brödernas mycket höga krav på virkeskvalitet tvang 
dem att under de sista åren färdas till allt avlägsnare 
sågar för a tt hitta »godkänd» råvara. Virket till den 
här blivande båten hade man samlat under ett par 
års tid, litet från egen skog och resten köpt.

Karl berättar
Innan vi går vidare, vill jag återge utdrag ur e tt par 
intervjuer med Karl Viklund gjorda av Olof Hasslöf 
— den ena »med hjälp av tolk» och upptecknad av 
Rolf Vallerö i september 1951 och den andra i juli 
1952 — för Statens Sjöhistoriska museum (SHM, 
SU 1951:257 och 1952:16).

»Jag har byggt sen en 17—18 år. Far var också 
båtbyggare (Erik Anton Samuelsson Viklund 
1849—1927, Lappvik). 12—13 alnars båtar är de 
största jag byggt. Båtarna har rätt resta stävar. Våra 
norrlandsbåtar är plattare i botten än dom söder
ifrån. Vi hade själwäxta stävar, numera får vi 
skarva.»

»En 12—14 alnars båt kallas fiskebåt, 16 fots 
kallas småbåt. Rundbottnade ekor som brukas till 
sikfiske kallas juli.

Först högg vi upp fur till köl och gran till stävar. 
Det var lättare att finna krumvuxen gran. På en 12 
alnars båt är kölen 7,5 alnar beroende på stävarna. 
Skarven mellan stäv och köl ungefär en meter in

Karl V iklund i Bjurön. F oto  O lo f Hasslöf, S ta tens sjöh isto
riska museum , 1952.
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från krit. Stäv och köl fäster med bladlask, lång 
slätlask. Kölen är rak. Jag spikar på en bräda på 
själva kölremma. I äldre tider hade man vinningar. 
Första bordets bordhals kallades kinning, andra 
bordets vinning. Man skulle ha en ansörns och en 
rättsörns.»

»Innan vi hade basränna satte vi den [bordbrädan]
1 en brunn och värmde över öppen eld. Vi gifte oss 
1914 och ett par år efter fick vi basränna. Anton 
Viklund, en kusin till mej, var den förste som 
experimentera med basränna. Klam är en bräda 
som spikas på kölen som böjer u t bordet. Det 
basade bordet formas över formblock. Två kinnings- 
mallar till förändarna till första borden, fyra vin- 
ningsmallar till ändarna av andra bordet.»

»... Min far Erik Anton Viklund låg på fiske 
under sommarhalvåret och byggde båtar på vintrar
na. Redan som liten pojke fick jag börja hjälpa till 
med både fisket och båtbyggeriet. Vid 19 års ålder 
tog jag säsongvis arbete i träindustrin. Men på 
vintrarna var jag hemma och byggde båtar. Far dog 
vid 78 års ålder. Jag tror det var 1927. Sen har jag 
mest varit fiskare och båtbyggare och nu fortsätter
2 söner till mej med samma arbete. Har byggt 
400—500 båtar. De flesta har gått åt här i Skellef- 
teåtrakten. En del beställningar har gått till kusten 
söderut. Den första tiden byggde vi och for till 
Skellefteå och sålde. Nu är de mest beställda i för
väg. Det har varit öppna båtar av olika storlekar. 
De största 13 alnar mellan stävarna. För en 11 
alnars båt får vi nu en 500 kronor, eller så där. Vi 
har alltid byggt på klink. Ingen kravellbåt.

Far brukade aldrig basa borden. Han högg ut 
bottenborden ur vind vuxna trän, som han först 
klöv, så att det blev två bordhalsar ur vart trä. M itt
styckena och överborden sågade vi med kransåg. Vi 
gick i skogen och sökte u t vind vuxna träd. De som 
var vuxna med vridning med solen, kallades räts- 
örnsvinna. De, som var vridna motsols, ansörnsvin- 
na. Såna trä klöv vi i mitten och täljde u t en vinna 
ur var halva. Det var inte alltid så lätt att få tag i 
lämpligt vindvuxna träd. Då måste en nöja sig med 
andra. Genom såna trä borrade vi tä tt med skrå- 
ställda hål, klöv efter hålen och kunde sedan hugga 
ut vinningar sådana, som vi ville ha.

Främre bordhalsen på första bordet (förstbole) 
smalnade av framåt så mycket, att det nådde stäven

bara med en smal spets. Det kallades kinning. På en 
24 fots båt gjordes kinningen c:a 6 fo t lång. Resten 
av förstbole var i ett stycke. Dess ak tre bordhals 
var bredare än den främre och spikades upp till 
akterstäven. Andra bordets för- och akterstycken 
kallades vinningar. De täljdes ur var sin halva av en 
vindvuxen trädstam. På en 24 fots båt skulle de 
vara 3 alnar långa. Mittstycket i detta bord kallades 
annerbordsbräda. Det gjorde vi av kransågat virke. 
Tredje bordet behövde inte vara vindvuxet. Det 
kunde en böja till av hyvlade och kransågade brä-

A n to n  V iklund i B jurön visar en vinningsmall. F o to  B ertil 
E kholtz, 1944.
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A n ton  V iklund i sin verkstad. F o to  B ertil E kholtz, 1944.

der, som blöttes i varmt vatten. Far hade ingen bas
ränna. Det blev jag, som fick rigga upp med en 
sådan, strax före första världskriget.»

»I gamla tider hade de så breda bord, så det inte 
behövdes mer än 4 i var sida till en 24 fots båt. Jag 
har to m  varit med om att bygga en sån 12-alning, 
som bara hade 3 bord i var sida. Men de var breda, 
bortåt 25 tum. Nu finns det inte så brett virke. En 
tid hade vi vanligtvis 5 bord i var sida till 12- 
alningarna, men nu får det allt bli 6 7, ja nån gång 
till och med 8 bord. Far kransågade själv allt virke, 
och det fick jag ju vara med på det första. Numera 
köper vi virke av bönderna och får det uppsågat på 
sågen i Vikfors. För det mesta bygger vi av fur. En

del gran brukar vi också, men det är inte så bra. 
Gran ruttnar fortare i skarvarna än fur.

Vrängerna gör vi mest av krokvuxet granvirke. 
En del fur tar vi också. Till midskeppsvränger kan 
vi också ha asp. Den är bättre än ek som är för 
hårt.

Kölen gjordes förr i ett stycke. Först högg en 
opp kölämnet fyrkantigt. Sen högg vi bort cirka 
1/3 på var kant på undersidan, så kölen blev så här 
i tvärsnitt:

Underdelen (1) kallar vi kölrem, överdelen (2) 
kölbräda. Nu för tiden sågar vi upp kölrem och köl
bräda i var sitt stycke och spikar ihop dom. Köl
brädan är bredast på mitten av kölen och smalnar 
av m ot ändarna (av den).

Förr spikade de bordhalsarna direkt till stävarna, 
såna som dom var förr. Nu för tiden gör de spun- 
ning i stävarna, sätter in borden där och skruvar 
fast dom med mässingsskruv.

Sedan vi satt upp basränna täljde vi oss de här 
mallarna till kinningar och vinningar av vindvuxet 
virke.

När vi kokat igenom borden i basrännan, sätter 
vi dem varma och våta fast i mallarna. Där far de 
stå tills de torkat och fått sin rätta form. Det tar en 
dag eller två. Sen kan vi sätta dom på plats. Till en 
12 alnars båt hade vi förr 2 sprisegel. Förmasten 
stod drygt en meter från stäven. Stormasten lite för 
om midskepps. Det gick åt 50 alnar duk till bägge 
seglen tillsammans. De voro av hemväft lärft. Vi 
hade ingen underbom. 2 rev i vart segel. Litsor av 
rotting höll seglen till masten. Med ballast av sten 
kunde vi i bra vind segla upp till 7 knop.»
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Ett skötbåtsbygge

Köl, stävar, kinningar och vinningar 
Här följer så några glimtar från och kommentarer 
till olika stadier i bygget. När vi börjar följa bygget 
(kursiva ord och uttryck är båtbyggarnas egna be
nämningar), är stävarna och delarna till kölpartiet 
redan färdiga och de två första bordgångama (kin
ningar, bakbrädor och vinningar) förberedda.

Stävarna ställs upp på  bädden och riktas in y tte r s t  noggrant.

Kinningar kallas fortfarande de främre delarna av 
nedersta bordgången — de bakre delarna kallas 
bakbrädor. Andra bordgångens fyra borddelar 
kallas vinningar. Framstäven är numera sammansatt 
— limmad och bultad — av tre delar och bakstäven 
av fem. Sönerna behöll dock i mycket faderns sätt 
att bygga ganska länge och ända till mitten av
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Paul hyvlar länn på  kölbrädan.

1960-talet byggde de spetsgattade båtar med till 
större delen »själwäxta» stävar.

Kölpartiet, som är T-formigt i genomskärning, 
består av tre delar: kölen , som utgöres av två stycken 
som limmas ihop på längden och kölbrädan. Dessa 
delar skruvas sedan samman.

Bygget börjar med att stävarna ställs upp på 
bädden, riktas in ytterst noggrant med lod och 
fixeras. Undersidorna på kölbrädan hyvlas till rä tt 
vinkel för den första bordgången (kinningar och 
bakbrädor). För denna vinkel har man en liten mall. 
En liknande mall används också för att få rätt 
vinkel mellan första och andra bordgångarna (vin
ningarna). Fadern brukade göra en rit (ett märke)

Vinkeln pä  kölbrädan bestäm m es m ed hjälp au en mall. 
Passningen mellan kö l och stävar täljs och hyvlas.

60 cm framför kölskarven, där dessa mallar skulle 
passa. Den sistnämnda mallen användes sedan under 
hela uppbordningen, inte slaviskt utan mera som 
ett jämförande stöd för ögonmåttet när man be
stämmer resningen på de följande bordgångarna.

Man hyvlar så det sista i grovformen på kinningar 
och vinningar och justerar ändarna till rätta vinklar 
m ot stävarna. Syftet med det sistnämnda är också 
att såga bort eventuella tendenser till sprickbildning 
i ändträet. Får man inte bort dessa, kan sprickor 
slå upp längs efter bordet när det torkar efter bas- 
ningen. Kinningar och vinningar stoppas så in i bas
rännan. Bakbrädorna behöver inte basas.

Sedan skruvar man fast kölbrädan på kölen med
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K ölen  inpassad och fästad till stävarna.

mässingsskruvar; man har först strukit trätjära 
emellan. Härefter passar man in kölpartiet mellan 
stävarna på bädden. Det misstämmer en liten aning 
och man ritsar av passningen med passare, täljer så 
litet med yxan och hyvlar sedan bort det sista »över
flödet» med fogen (rubankhyveln). Så tjärar man 
kontaktytorna på de lägre delarna av skarvarna 
(som hamnar utombords) och tätar med vadd och 
silikontätning de övre (som hamnar inombords). 
Man har alltid använt vadd eller bomull; nu använder 
man Borodol — en tätningsvadd från byggbranschen. 
Kölpartiet skruvas nu fast till stävarna med tre 
mässingsskruvar i varje skarv. Där bultas också 
senare när man vänder på det färdiga skrovet och

samtidigt bultar bottenstockar och motorbädd. För 
gammalt fogade man samman köl och stävar med 
tränar ar.

Den bakre skarven kallas kölskarven och den 
främre pliktskarven. Vid dessa skarvar mäter man 
båtens djup i tum — lodrätt från en rätskiva tvärs
över relingarna. Båtens längd mätes mellan stäv- 
nockarnas insidor, tidigare i alnar (större båtar) och 
fot (mindre båtar) och senare också i meter.

Basning
Kinningarna och vinningarna, som nu legat i bas
rännan nästan två timmar, tas nu ut och tvingas 
skyndsamt fast vid mallarna. Dessa är gjorda om
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Kinningar och vinningar torkar på  mallarna. Bordskarvarna i bröderna V iklunds skö tbå tar har en elegant, 
svag S-form.

kring 1950 efter de gamla — täljda ur solvridna 
stockar — som fadern då lämnade till Statens Sjö
historiska museum. Detsamma gäller om de tidigare 
nämnda små mallarna som man använder för att få 
rä tt vinkel mellan köl/första bordgången respektive 
första/andra bordgångama.

Det tycks ha varit Karls kusin Anton, som först 
böljade basa kinningar och vinningar i den här trak
ten. Sonen Axel (f 1918), som hjälpte fadern mycket 
i byggeriet så länge han var hemma, tror a tt det kan 
ha inträffat kring sekelskiftet. Detta var något ny tt 
och oprövat så Anton dolde mycket väl sina försök 
tills han blivit helt förtrogen med metoden.

Virket till kinningar, bakbrädor och vinningar 
ska man ta ur det bästa virket man har, menar Erik 
och Paul. Där får gärna finnas någon inte alltför 
stor råkvist så minskar risken för sprickbildning. 
Kinningar och vinningar bör kallna och helst också 
torka helt på sina mallar. Man bör ha dem i bas
rännan en till två timmar, under det a tt det räcker 
med en halv timme för vanliga bord. När det gäller 
beräkning av basningstider generellt, måste man 
alltid ta hänsyn till mängden virke i basrännan.

Stig och skarvar
När vi kommer nästa gång, sitter höger kinning på 
plats och höger bak bräda är nästan klar att sätta dit. 
Paul stiger ut hålen för nitar/skruvar med stigen 
och borrar hålen i höger bakbräda. Erik hyvlar till

skarven på vänster bakbräda med skrubbhyveln, 
dragoxen och lappskavan.

Bordskarvarna i bröderna Viklunds båtar har en 
mycket elegant, svag S-form. De är 17 cm långa i 
skötbåtarna och 15 cm i de mindre båtarna; jullar- 
na har bara hela bord. Fadern Karl hade samma 
form på skarven, fast kortare. Han mätte u t längden 
på skarvarna med hjälp av ett märke på knivskaftet.

Stigen, som används under hela uppbordningen, 
är en liten brädlapp med ena änden utformad som 
ett handtag. I den andra änden sitter vid brädlap
pens hörn två bakvänt islagna spikar. Genom att 
vrida stigen växelvis 180° trycker man in märken 
för nit/skruvhålen längs bordets kant. Avståndet till 
bordkanten är hälften av bredden på länn (= anlägg
ningsytan mellan borden). Mot stävarna lämnar man 
stigens m ått och utjämnar, ty där måste det ju vara 
litet tätare mellan hålen. I skarvarna går man lodrätt 
om lott med stigen så, a tt det ändå blir ett stigmått 
mellan varannan spik/nit. Bröderna Viklunds stig 
mäter 87 mm mellan spikuddarna och fadern Karls 
— i Statens Sjöhistoriska museum — 91 mm. Anton 
Viklunds stig tycks ha varit 105 mm innan den gick 
av och ena spiken flyttades efter. Därefter blev den 
95 mm.

Nu för tiden har man en hemmagjord försänkare 
fastsatt en bit upp på borren och borrar direkt i 
märket. Förr, när man spikade, gröpte man ur 
märket med e tt skölpjäm — en skölp — och gjorde
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M ed stigen m ärker man u t hålen fö r  skruvar/nitar.

därefter hålet med en pryl. Där kan alltså bli en fel
marginal på flera mm vid varje hål, varför avståndet 
mellan spikarna ej alltid stämmer exakt med stigens 
mått. Kännedomen om eventuellt stigmått, liksom 
även skarvarnas form och längd kan dock vara till 
viss hjälp vid identifiering av äldre båtars upphovs
män. Ty sällan har någon byggare på norra väster
bo ttenskusten märkt sin båt. Dock känner man 
igen Anton Viklunds båtar f r o m andra halvan av 
1930-talet, ty  på dem finns då alltid en hyvlad rand 
längs med bordets kant strax under spiksömmen. 
Sonen Axel hittade då på en hyvel som gjorde denna 
rand, samtidigt som den rundade av bordkanten. 
Det förutsätter dock att man vet, eller anar, att det 
är en viklundsbåt, eftersom liknande ränder ibland 
används av andra byggare.

Sedan Paul borrat hålen genom höger bakbräda, 
sätter båda fast den för att borra hålen genom köl
brädan, i bakstäven och i skarven till högerkinningen. 
Hålen måste borras innan man lägger på tätningen 
av vadd och tjära, ty  annars snurrar borren upp 
vadden. Medan Paul borrar hålen, täljer och hyvlar 
Erik u t vänster bakbräda, som ritats upp efter den 
högra. Så stryker man tjära och lägger vadd på an- 
liggningsytan, länn, på höger bakbräda. Den rit 
som markerar den rätta passningen till kölbrädan 
skyms nu av vadden, varför man slagit i några länn- 
spikar (vanlig båtspik) längs denna; då kommer 
bakbrädan att fixeras på rätt plats när man slutgil

tigt sätter dit den för skruvning/nitning. Man tjärar 
och vaddar också i skarven mellan bakbräda och 
kinning och lägger silikontätning i spåret i bakstäven. 
Så sätter man dit bakbrädan slutgiltigt.

Ett klämmer håller nu samman bakbrädan och 
kinningen på högersidan. Stöttor från taket håller 
u t borden under arbetet. Paul skruvar fast höger 
bakbräda till bakstäven medan Erik arbetar med 
vänster kinning. Med smygvinkeln ser han till att 
få samma vinkel mot kölbrädan som höger kinning. 
Båda passar så in kinningen och tvingar fast den, 
granskar passningen, märker u t var man måste hyvla 
och tar loss den igen.

Paul hyvlar de sista justeringarna och justerar 
också änden på kinningen och Erik hyvlar bort en 
liten aning på kölbrädan, liggande på rygg. Detta 
moment — att passa in ett bord — kallas att prova. 
Båda nitar nu fast höger bakbräda till kölbrädan. 
Sedan stiger Erik ut för hålen på vänster kinning 
och skarven till vänster bakbräda och Paul borrar 
dessa. Båda tvingar så fast kinningen igen och för
borrar för skruvar och nitar. Så tas den loss en sista 
gång för att tjäras och vaddas och därefter tvingas 
den fast igen, stöttas ner från taket och skruvas och 
nitas fast.

Förr spikade man överallt, med båtspik, och 
nådade (vek ner spetsen på spiken och slog den till
baka i trät) där den gick igenom. Numera nitar man 
där det är genomgående och skruvar i övrigt, ty 
»båtspiken nu är så dålig. Den är hårdare att nåda 
och så släpper förzinkningen.»

Kinningar, bakbrädor och vinningar spikades 
förr direkt till stävarna. Ändarna på de återstående 
bordgångarna fälldes bara in i mycket djupa spår i 
stävarna och spikades inte. För att förhindra att 
stävarna sprack längsefter, slog man igenom några 
spikar inifrån. Numera fäller man in de två första 
bordgångarna i spår i stävarna och skruvar fast dem 
i stävarna och nitar dem till kölbrädan. För de åter
stående bordgångarnas ändar, bordhalsarna, har 
man behållit den gamla metoden med de mycket 
djupa stävspåren, men skruvar nu också fast dem.

Tätning och mätning
Karl började med vadd och tjära som tätning i skar
var och mellan borden någon gång 1935—40. Fram 
till dess hade man använt nöthår och tjära. Man
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U tlägget kontrolleras m o t »rättesnöret». 
Bordgången täljs och hyvlas ner fö r  nästa.

Inm ätning av bordets bredd.

köpte nöthår säckvis från garvarna och Karls hustru 
Ester (1893—1959) kardade töllern av dessa inne i 
köket. Först kardade hon litet, så hällde hon på en 
liten sträng tjära och så kardade hon igen. Så länge 
pojkarna var små, hjälpte Ester också till med att 
vika fast och spika borden. Anton Viklund över
gick till vadd tidigare än Karl, men när vet ingen.

I samband med att första och andra bordgångar
na kommer på plats, spänner man ett snöre mellan 
stävarnas insidor i höjd med den beräknade översta 
bordgången. Man slår också i nio båtspikar längs 
bakstävens, kölbrädans och framstävens mittlinje; 
det är ungefär 70 cm mellan vaije spik. Från snöret 
mäter man så under hela uppbordningen regelbun
det, dels när man viker fast det basade bordet första

gången och dels vid provningarna, ner till den bord
gång man håller på med, för att se till att båda 
sidornas bord får samma lutning, alltså så att båt
halvorna blir symmetriska. När den aktuella bord
gången är fastnitad, täljer och hyvlar man ner dess 
överkant, rundar av dess insideskant och gör den 
färdig för nästa bordgång. Detta sker uteslutande 
med känsla och ögonmått. Den sidan som har 
smalaste bordvirket gör man färdig först. Därefter 
mäter man in den andra från spikarna i stävar och 
kölbräda, genom att sätta tumstocken i tu r och 
ordning m ot varje spik och låta den följa skrovsidan 
vinkelrätt upp till bordkanten. På så sätt blir andra 
sidans bord exakt lika breda som den först färdiga 
sidans.
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Paul hyvlar länn fö r tredje bordgången.

sidans bord exakt lika breda som den först färdiga 
sidans.

Man förbereder så nästa bordgång genom att 
hyvla länn på den färdiga bordgången — alltså 
anliggningsytan för nästa bordgång. Detta görs med 
hjälp av ögonmått och den lilla »vinningsmallen», 
som omnämnts tidigare. Där bordhalsarna går in i 
stäven, fäller man in det övre bordet på det undre. 
Falsen görs med stämjärn. Man kontrollerar också 
utlägget för varje ny bordgång med tre stora mallar 
tvärsöver skrovet: en mall vid kölskarven, en mid- 
skepps och en vid pliktskarven. Dessa mallar gjordes 
en gång efter en 11 alnars skötbåt som man ansåg i 
alla avseenden särskilt lyckad och de används som 
en sorts likare, efter vilka man kan moderera allt
efter olika beställares särskilda önskemål.

Om virket
Som framgick i Olof Hasslöfs uppteckning, var Karl 
Viklund i unga dar med om att kransåga tallstockar 
till bordbrädor när han hjälpte sin far med båtbyg- 
geriet. Sedan började man alltmer att anlita ram
sågar, t  ex i Vikfors vid Bureälven och den lokomo- 
bildrivna ramsågen i övre Bäck. Man blocksågade 
då bräder till 5/8 tum, med långsam matning och 
lade stocken så att man i bordbrädorna behöll 
stockens naturliga böjning. Böjda bordbrädor är 
särskilt lämpliga mot stävarna, där man ju både

Erik visar en mall vid  pliktskarven.

viker in borden mot stävarna och lutar dem utåt. 
För att få den härför erforderliga formen på en rak- 
vuxen bräda, måste man tälja bort ganska mycket i 
underkanten och utgångsbredden måste därför vara 
mycket stor. Karl handhyvlade sina bordbrädor och 
tunnade u t dem mot stävarna.

Erik och Paul använde också ramsågat 5/8 tum 
ända till de sista åren. Nu har man cirkelsågat 3/4 
tum, som man först måste rikta. När man hyvlar, 
tunnar man gradvis ut bordändarna 5 mm genom 
att sakta ställa om hyveln under den sista metern 
av matningen.

Man vill ha kvistfri tallstock, »10—12 tum  i bröst
höjd och 9 tum  i topp på 16—18 fots längd». Den 
får gärna vara något böjd, men inte så mycket att 
det bildats för mycket tjör — ty  då blir virket för 
skört att arbeta med. Stocken får naturligtvis inte 
ha någon märgspricka eller vara vriden och där ska 
ju helst inte heller finnas någon torrkvist. En bra 
båthrätall ska inte vara för hög, ty  då har vinden 
vajat den för mycket och givit märgsprickor. Den 
ska alltså stå skyddat till, helst i granskog — dock ej 
för blött, ty  då fryser den sönder. Använder man 
gran, ska den vara frodvuxen, ty  då blir det mindre 
svartkvist.

Bordbrädorna vändes med kärnsidan inåt i båten, 
ty  där är påfrestningarna på virket störst; solen 
bränner båten mycket mer på insidan än på utsidan.
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K lam m er fastskruvade i kölbrädan häller u t de första bord
gångarna m idskepps.

Erik tar upp spåren i stävarna.

Uppbordningen
Nästa gång vi följer arbetet, håller man på med den 
tredje bordgången. Tre klämmer fastskruvade i köl
brädan, håller ut de två första bordgångarna mid
skepps. De bakre bordhalvorna är inprovade, borra
de, tjärade och vaddade och sitter på plats med 
tvingar och stöttor från taket. Man har dock ej 
nitat ännu, ty det sker först när hela bordgången är 
på plats. Erik håller på att ta opp spåren för bord
halsarna i framstäven, med hjälp av borr, stämjärn, 
rasp och kniv. Spåren är 2 cm djupa m ätt från 
framkanten, och man tar upp för litet drygt ett 
bord i taget. När spåren är klara, tvingar Erik fast 
e tt par träbitar utanpå stäven järns med spårets 
framkanter — detta för att skydda kanterna vid 
provningen. Det händer annars lätt att det flyger 
bort någon flisa ur kanten när man upprepade 
gånger sätter dit och tar bort bordet vid provningen.

Under tiden kapar Paul till de redan riktade och 
hyvlade brädorna till de främre bordhalvorna och 
ritar upp grovformen. Med tumstocken som smyg
vinkel måttar han bordhalsarnas anliggningsvinkel 
i spåret och gör dem litet mer fallande — detta för 
a tt de inte ska sprätta loss så lätt när man provar. 
Sedan sågar han u t grovformen med en liten hand- 
såg (elklinga). Allt sker efter erfarenhet och ögon- 
mått. De mindre båtarna, jullarna och akterspegel- 
båtarna, har man dock standardiserat så, att det 
finns mallar to m  för varje bord.

Längre upp blir bordgångarna mer utlagda och 
mer böjda mot stävarna och då måste man såga 
grovformen i bandsågen. Karl täljde ut grovformen 
med yxa och så gjorde även Erik och Paul i början. 
Paul hyvlar så bordhalsarna litet med järnputs- 
hyveln, tunnar av och fasar till änden och så stoppas
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Paul sågar till grovform en på  e t t  par bordbrädor. När man viker fast de ny basade borden är d e t bråttom .

den tredje bordgångens främre halvor in i basrännan. 
Man basar opp bordbräderna.

När basningen är klar, viker man skyndsamt fast 
borden och justerar dessa till önskat läge med 
tvingar och stöttor från taket. Man kontrollerar 
därvid utlägget genom att mäta ner från snöret och 
jämför också med den stora pliktskarvsmallen. När 
bordet torkat, drar man en blyertsrit på insidan av 
bordet, längs överkanten på det undre färdiga 
bordet — man rit länn. Längs denna rit slår man 
senare, innan man tjärar och vaddar, in fyra länn- 
spikar m ot vilka bordet stoppar när man slutgiltigt 
sätter dit det för nitning — ty  vadden skymmer då 
riten så att man inte ser den rätta passningen. Man 
tar nu loss borden och tar var sitt — Erik alltid 
vänstersidan och Paul högersidan — och märker u t 
bredden på länn (2 1/2 cm) utifrån riten. Sedan 
sågar man bort »överflödet» i underkant på bordet 
med handcirkelsågen, fäster det i sätet och hyvlar 
resten med fogen och formar till bordhalsen med 
putshyveln och lappskavan. Så provar man, dvs 
sätter dit borden igen för att märka u t för de sista 
justeringarna och mäta u t skarven till den bakre 
bordhalvan; skarven i den är redan klar. Det är 
mycket viktigt att få riktigt bra passning i under
kanten på bordet — ligger det inte dikt an där,

spricker bordet lätt längs nitarna när man nitar. 
»Har man glest i underkanten så spricker det säkert.» 
Så tar man loss igen och båda hyvlar skarvarna, 
med skrubbhyveln, dragoxen och lappskavan.

Så stiger man ut för nithålen, borrar dessa och 
sätter dit borden igen för att förborra. Därpå tar 
man loss, tjärar och vaddar länn och skarven, tjärar 
och vaddar spåren i stäven, sätter dit igen och nitar 
hela tredje bordgången. När man nitar, trär man en 
kopparbricka över spetsen på kopparspiken, nyper 
av spiken strax ovanför brickan och hamrar tills 
brickan drar in lagom i träet. Man har då ett stadigt 
mothåll mot spikhuvudet på utsidan av skrovet. 
Man får inte slå för länge, ty  då kan spiken krokna.

Slutligen täljer och hyvlar man ner bordgången 
till önskad bredd och form, hyvlar länn för nästa 
bordgång och tar upp spåren ännu en dryg bord
bredd i stävarna. Ovanför fjärde bordgången har 
man bara tjära och ingen vadd i stävspåren. Man 
utesluter också vadden mellan näst översta och 
översta bordgången.

På så sätt fortskrider uppbordningen. Det blir 
nio bordgångar i den här båten. Vanligtvis hade 
Eriks och Pauls skötbåtar sex till sju bord på en 
längd av 11—11,5 alnar (6,6—6,9 m).
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Erik drar en vrang.

Vränger och spant
När uppbordningen är klar, täljer man ner vrängerna 
i för- och akterskeppen och viker ner spanten i 
bonken (bunken — skrovets mittparti, mellan fram- 
betet och bakbetet). I början gjorde Erik och Paul 
på traditionellt vis och använde granrötter till 
vrängerna fram och bak och krokar (gran-) till 
bonkvringren (bunkvrängerna). Rötterna till vränger 
och bet fram och bak var stam/rotvinklar från 4—5 
tums granar. Till bunkvränger togs 3—4 tums 
granar, som gärna och helst skulle vara böjda; om 
inte, basade man dem och spände ihop dem till 
önskad form med ett snöre mellan ändarna. Det var 
ett tidskrävande och oftast slitsamt arbete att söka, 
ta  u t och forsla hem alla dessa ämnen. Antons son 
Axel berättar att man rustade sig med ett par tre 
yxor och ett potatgräv. Och råkade man hugga i en 
sten med yxan ... så var det inte så roligt!

Redan 1932—33, berättar Axel, började Anton 
använda ekribb till spant i bunken — en stor tids
besparing, ty  man slapp ju då att formtälja ner 
vränger i hela skrovet. Karl fortsatte med vränger 
av krokar i bunken ända till 1940-talets andra hälft.

Ekspanten hade emellertid en benägenhet att gå 
av vid spikarna, så Karl började också prova asp. 
Anton provade också asp och stundom även rönn. 
Erik och Paul använder askribb, 23 X 40 mm.

Som synes, låg Anton hela tiden före Karl med 
a tt prova nyheter och det beror på att han byggde

på heltid året runt och höll till i ett hus som gick 
att värma upp. Karl drev också ett ganska omfat
tande fiske och hans byggplats under stordelen av 
hans verksamma tid var ladugård sporten. Båda 
hade ett litet jordbruk.

Nu täljer man ner vränger av plank och i två hal
vor, som möts i kölen där de längst fram spontas, 
hyvlas och limmas ihop. Det blir tre fram och tre 
bak. De två bakre stöder m ot bakstäven. De främre 
är 40 mm tjocka och de bakre något tjockare.

Man håller ämnet lodrätt ner utefter bordlägg
ningen och stöder det m ot en bräda som ligger an 
m ot två spikar i översta bordens kanter vid varje 
vrangställe. Så drar man vrangen, dvs för över skrov

Den färdiga vranghalvan kopieras.
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Paul drar e t t  betknä.A skspan ten  viks ner i bunken.

sidans form till ämnet i olika omgångar med stigan
de grader av noggrannhet. Först ritar man på fri 
hand och täljer med yxan. Sedan drar man med 
passaren, täljer och hyvlar med lappskavan och sist 
drar man bara med timmermanspennan och hyvlar 
bort det sista. Våghålen sågar man upp med band
sågen efter ögonmått. Där ska man ta tUl ordentligt, 
ty  det är lätt att göra för små våghål som snart 
täpps igen av strömmingsfjäll, sjögräs, alger m m . 
Man gör ena halvan av vrangen helt färdig och ritar 
över formen på ämnet till den andra. Erik täljer 
alltid ner vrängerna fram och Paul bak.

Spanten viker man ner tillsammans, ty där behövs 
många händer samtidigt. Sune hjälper också till den 
här gången. När askribben tas ur basrännan och ska 
vikas fast, är det bråttom. Man tvingar fast ena 
änden i översta bordkanten och trampar ner spantet 
tvärsöver skrovet, knackar ner den andra änden väl 
på andra sidan innan man tvingar fast där. Så nitar 
man skyndsamt först vid tredje och sjätte bordet, 
ty  där brukar det vara svårast att få det att ligga väl 
an. Sedan nitar man genom varje länn och slår dess
utom ner en spik genom spantet m itt i kölen.

När man börjar arbeta med vränger och spant, 
stöttar man skrovet ordentligt på utsidan, ty  man 
hålls nu mycket inombords. Vid spantningen fäster 
man också tre klämmer tvärsöver skrovet (ett mid- 
skepps och ett vid varje bet) för att behålla dess 
form. De tas bort när spanten kallnat och torkat.

Skrovet går då ändå ut någon centimeter.
Vränger ligger ju an mot hela bordläggningen 

utom vid våghålen, under det att spanten bara ligger 
an vid varje rast (den del av borden som bildar länn) 
där de är nitade. Spanten gör alltså skrovet mindre 
styvt i bunken än i ändskeppen. För att motverka 
detta, började Erik och Paul under de sista åren 
lägga in bottenstockar tvärs över de första bord
gångarna, generellt mellan vartannat spant. Botten
stockarna tjänar också som stöd för den numera 
plana durken, som har efterträtt den traditionella 
garnering (långskåten) som vilade på vrängerna i 
bunken, stundom långt upp på skrovsidan.

Bottenstockarna skruvas fast från utsidan med 
mässingsskruv genom varje länn och vrängerna nitas. 
Innan man gör det, behandlar man anliggningsytor- 
na med Intertox (ett rötskyddsmedel); förr använde 
man tjära.

Sudstockar, knaftar och bet
»Det är knaftarna och sudstockarna som håller ihop 
båten» brukade man säga förr. Och det förstår man, 
när man vet att borden f r o m  tredje bordgången 
blott var instuckna i spåren i stävarna.

Sudstockarna var relativt kraftiga relingslister, 
rektangulära i tvärsnitt, som spikades längs översta 
bordgångens insidor. Ändarna på vrängerna fälldes 
in i sudstockarna. Man klöv och täljde ut båda sud
stockarna ur en och samma raka, kvistfria gran. De
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D e t färdiga skrovet.

fick inte skarvas, så vid basningen fick man ta en 
halva i sänder, ty hela sudstocken rymdes inte i 
basrännan. De förbands med knaftarna medelst en 
ganska lång snedskarv ett litet stycke från stävarna. 
Knaftarna täljdes ur granrötter. Numera lägger man 
en tunnare sudstock utanpå vränger och spant. Så 
lägger man ett smalt skarndäck, som vilar på översta 
bordgångens kant, ändarna på vränger och spant 
och sudstockens överkant. Knaftarna täljs fram ur 
ämnen som man spontat och limmat ihop av tre 
bitar. Som en liten eftergift till traditionen görs 
dock betknäna till den här båten av granrötter. 
Numera förser man också båtarna med en relingslist 
på utsidan; sådan fanns aldrig förr.

Inredning och motor
All inredning i båten kallas skåtar och att inreda 
kallas att skåta båten. Redan på 1950-talet övergav
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man den rundade långskåten i bunken och gjorde 
plana durkar i hela båten — först med brädorna 
längs efter skrovet, så en kort period när man 
skåtade tvärs över och så igen längs efter.

På 1960-talet böljade man efter önskemål från 
allt fler beställare att göra sillbord i skötbåtarna. 
Sillbordet kan beskrivas som ett nersänkt och lös
tagbart fördäck, en back, som täcker hela för
skeppet från frambetet och till stäven. Brödernas 
kundkrets var ju fiskare, allt ifrån yrkes- till hobby
fiskare, och det förefaller som om sillbordet hänger 
samman med en övergång från sidorulle till stäv- 
rulle. När man tog upp skötar och nät, drog man 
ombord dem över en rulle på sidan, vilket under
lättade arbetet väsentligt och minskade slitaget på 
redskapen, särskilt när man hade stor fångst. Båda 
varianterna används fortfarande.

När skrovet är färdigt och inrett, med motor
bädden på plats, vänder man det upp och ner och 
bultar genom motorbädden, bottenstockarna, köl
skarven och pliktskarven. Man använder rostfria 
bultar, som till denna såväl som alla andra av bröder
nas båtar, har gjorts av smedsmästaren Ivar Lundgren 
i Nedre Bäck, Bureå. Ivar stod också alltid för allt 
övrigt båtsmide (roder, skädda, stävringar m m) i de 
fall beställaren så önskat, vilket var det vanliga den 
sista tiden. Tidigare tog en del beställare skroven 
träfärdiga och ombesöqde motorinstallation, roder 
m m  samt ytbehandling själva. Under Karls tid 
gjordes rodersmidet och stävringarna av smeden 
Karl Löf i Djäknesjön.

Under uppbordningen har man då och då, när 
det passat, skurit bort utstickande tätningsvadd 
mellan bordgångarna. Innan man nu vänder båten 
på rätt köl igen, skär man bort det sista och finput- 
sar. Så vänder man båten på rätt köl och installerar 
motorn, i detta fall en Yanmar diesel på 8 hkr.

För gammalt tycks det ha varit vanligast att 
smöija nya båtar med varm trätjära utan och innan, 
både under och över vattenlinjen. Karl brukade 
dock använda en blandning av trätjära, rå linolja 
och terpentin. Erik och Paul har brukat följa 
Internationals program, vilket innebär rötskydds- 
medlet Intertox över allt först. Därefter en båtlack 
över vattenlinjen — tjockare på utsidan. Under 
durkarna så V-Danbolin (en mönjeliknande färg 
som tål olja och bensin) och i botten på utsidan en 
bottenfärg.

N yb yg g e t sjösatt. F o to  författaren , 1982.

Normalt byggde Erik och Paul en 11 alnars sköt
båt på 14 dagar. För en akterspegelbåt räknade 
man 8 dagar och en julle 4 dagar. Man får dock 
kanske ej jämföra deras dagsverken med en normal 
8-timmarsdag ...
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Slutord
Den gamla typen
I Yttervik finns bland flera gamla båtar den nu 
äldsta kända daterade båten på norra västerbottens- 
kusten. Det är en 12 alnars skötbåt med tre bord
gångar, byggd 1884 av Karl Granlund i Yttervik 
(1824—1902). Där finns också en 10 alnars trebor- 
ding »från slutet av 1800-talet», byggd av Johan 
Bergstedt i Burvik (1854—1945). Se Peter Skanses 
artikel om båtuppmätningarna i Yttervik, sid 131.

I Skellefteå museums samlingar finns en fyrbordig 
10 alnars »bjuröbåt» byggd 1903 och en 11 alnars

fyrbording byggd 1922 av Anders Boström i Bo
viken (1845—1936). Båtarna, från Bjurön i söder 
och till Boviken i norr, är alla byggda på samma vis: 

En rak och förhållandevis kort T-köl, från vilken 
stävarna löper rakt och en aning uppåt till strax 
ovan vattenlinjen, där de sedan reser nästan rakt 
upp. Första bordgångens främre delar är täljda 
kinningar, som spikats direkt till framstäven. De 
bakre delarna, bakbrädorna, smalnar u t något mot 
bakstäven till vilken de spikats direkt. Andra bord

En av de u ppm ätta  ytterviksbåtarna, byggd av Karl Granlund i s lu te t av 1800-talet.
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gångens fyra vinningar är också spikade direkt till 
stävarna och »mellanrummen» utfyllda med vanliga 
bordbrädor. Återstående bordgångar är blott in
stuckna i djupa spår i stävarna. Två oskarvade »inre 
relingslister», sudstockar, löper runt hela skrovet 
och förbinds mot stävarna av knaftarna. I sudstoc- 
karna är fyra håar för rodden intappade. Skrovet 
stadgas dels av form tälj da vränger hela vägen och 
dels av två tvärskeppsförstärkningar, frambetet och 
bakbetet. Yttre relingslister saknas i de flesta fallen, 
liksom anordningar för att fästa skibord. E tt »sj älv- 
växt» roder ur en stam/rotdel av gran och en åt ena 
sidan krumböjd och kort rorkult hör också till.

De lätt uppåtvinklade ändskeppen gör båtarna 
lätta att hantera vid sjösättning och ilanddragning

Ä m nen till stäv, kinning och vinning.

och ger en fingervisning om att de inte i första 
hand är avsedda för bidevindssegling utan för rodd 
— och segling i mera förliga vindar.

Från rodd/segling till motor
Bevarade master och mastfötter i bunken i de gamla 
båtarna i Yttervik, låter oss ana att riggarna till 
dessa båtar under slutet av 1800-talet bestått av en 
stagad mast (vant och förstag), i vilken hissats ett, 
om inte råsegel så dock någon typ av loggertsegel. 
Yttervik sböndernas ärenden på sjön hängde mindre 
samman med strömmingsfiske med skötar än med 
notdragning och i de fasta laxgårdarna på Degerön 
i Skellefteälvens mynning.

På fiskeplatserna tycks båtar med två master 
stagade med segelbrädor tvärs över relingarna ha 
varit vanligt. Sprisegel var det vanliga även om det 
t  ex finns uppgifter om att dubbla loggertsegel var 
vanligare i Finnhällans fiskeplats än i det närbelägna 
Kågnäsudden.

De första inombordsmotorerna sattes in i de 
gamla skroven eller utombordare hängdes på en 
tvärställd bräda i bakstäven. I båda fallen grävde 
båtarna ner sig under gång, ty  akterskeppen var för 
smala — de hade för litet »bär». När det gäller inom
bordsmotorerna, höll inte heller de smala bakstä
varna för genomföringen av propelleraxeln. Man 
började därför göra bakstäven kraftigare och alltmer 
konkav mitt för propellern. Akterskeppet gjordes 
också fylligare. Kölskarven (mellan bakstäv och 
köl) ligger kvar på samma ställe långt in under 
skrovet, trots att kölen och bakstävens underdel nu 
kom att bilda en rak linje. Sättet att ställa bak
stäven på en längre köl, som är det vanliga på t  ex 
södra västerbottenskusten, borde ha varit rationel
lare när man bygger för motor, tycker man som 
lekman. Erik och Paul känner väl till det och har 
också provat det, men de menar att det traditionella 
sättet här ger ett starkare skrov.

Allt kraftigare motorer och ett rationellare fiske 
med flera och större redskap ger också successivt 
ett allt kraftigare skrov; grövre dimensioner, större 
djup, bredd och höjd. Längden förblir dock vid det 
gamla. En »gammal» 11 alnars skötbåt var ca 1,70 m 
bred, en »ny» ca 2,20 m.

Fyra generationer Viklund har byggt båtar. Karl 
och Anton upplevde motoriseringen. Erik och Paul
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S k ö tb å t m ed dubbla loggertsegel vid Finnhällans fiskeläge. F o to  A n e tte  B oström , B oviken, om kring 1920. Skellefteå mu 
seum s arkiv.

har bara byggt skötbåtar för motor. Vi har dock 
sett hur mycken tradition i byggnadssätt och be
nämningar som ännu finns kvar i den modernaste 
viklundsbåten. Erik och Paul bär på oerhört stora 
kunskaper om och insikter i båttradition och båt
bygger i.

Det är ännu möjligt att med hjälp av äldre fiskare 
och övriga initierade och intresserade kustbor 
förteckna ett 40-tal båtbyggare, verksamma på 
norra västerbottenskusten under slutet av 1800-talet 
och 1900-talet fram till 1972. Då slutade Erik och 
Paul att bygga på heltid. Efter dem finns det ingen 
båtbyggare kvar på denna kuststräcka.

G eorg M arkstedt, Fällbäcken, i sin vik lundsbåt 1977.
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Bätuppmätningarna
Peter Skanse

Någon gång under år 1974 uppmärksammade Peter 
Gustafsson vid Skellefteå museum, att det i Yttervik 
strax söder om staden fanns ett antal äldre bruks- 
båtar. I samband med aktiviteterna kring »Årets by» 
följande sommar, togs en del av dessa båtar u t ur 
sina båthus och visades upp tillsammans med äldre 
fiskeredskap och dylikt. Redan vid detta tillfälle 
kunde man konstatera att det rörde sig om en unik 
samling traditionellt byggda västerbottniska bruks- 
båtar. Här fanns not/skötbåtar, lagnbåt, kobåtar 
och jullar. Tidsmässigt omfattade materialet perio
den 1880 till 1940. Endast marginellt kunde på
verkan av båtmotorns införande märkas. Sprid
ningen, med hänsyn till hantverkare, var det sämre 
med. I skrivande stund är endast tre båtbyggare 
med säkerhet identifierade.

Det aktiva binäringsfisket upphörde för Ytter- 
viks vidkommande i mitten av 1930-talet. Huvud
orsakerna står att finna i uppgrundningen till följd 
av landhöjningen och den tilltagande ekonomiska 
specialiseringen i det svenska samhället som helhet. 
Utforslingen av kreatur och slåttermaskiner till 
byns öar och holmar med pråmar, liksom fritids
fisket med jullar, har dock pågått senare. Den tidiga 
nedgången i aktiviteter och nyttjande har medfört 
a tt underhåll av båthus, rännor och bryggor efter
satts. Skogen har fått ta även den samfällda strand
platsen i besittning. Flera båthus har helt fallit 
samman och andra är starkt hotade av bristande 
underhåll. Ytterviks byamän har dock under de 
senaste åren på allvar diskuterat möjligheterna för 
en upprustning och ett bevarande av den unika

Ritningarna visar en av de  uppm ätta  skötbåtarna från Y ttervik .
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miljön. För att förhindra ytterligare skador på 
båtarna har några av dem tillfälligt flyttats till 
Skellefteå museums magasin. Tanken är dock att 
de skall återföras så snart arbetet med byggnaderna 
avslutats.

I samband med att diskussionerna om byggnads- 
renoveringarna och uppröjningen av strandplatsen 
kom igång på allvar, togs även frågan om en doku
mentation av båtmaterialet upp. Kontakter togs 
med Båtdokumentationsgruppen i Skärhamn genom 
Peter Skanse. Efter rådslag på platsen vintern 
1983/84 beslöts att samtliga båtar skulle mätas upp 
och i övrigt dokumenteras så långt som möjligt. 
Anslagsframställningar utarbetades och genom 
benäget bistånd från Länsstyrelsen, fonder och 
Skellefteå museum kunde fältdelen av arbetet 
utföras av Staffan Claesson och Peter Skanse under 
sensommaren 1985. Tack vare i förväg framtagna 
fältprotokoll, god handräckning av museets perso
nal samt en extrem tu r med vädret kunde fält
arbetet slutföras på en vecka, eller i runda tal 140 
arbetstimmar. Under hösten och vintern 1985/86 
har arbetet med utritande och historik fortskridit. 
Helt färdigt beräknas materialet vara hösten 1986.

Den totala arbetsinsatsen bedöms då komma att 
uppgå till mellan 800 och 900 arbetstimmar.

Samtliga båtar i Yttervik mättes efter samma 
metod. Utgångspunkten var en långskeppslinje som 
spändes upp mellan stävtopparna. Vid varje spant 
togs så breddmått och lodmått för att fixera läget 
av varje bordgångs inre överkant. Efter detta arbete 
avklarats kryssmättes samtliga spant, såväl toppar 
som placering på kölen. Genom detta förfarande 
erhålles spantens verkliga läge, både vad avser lut
ningen långskepps som skevheten tvärskepps. Plikt
skarv och kölskarv kryssmättes likaså från stävtop
parna. Skrovets form erhölls slutligen genom mät
ningen av stävarnas form och lutning. När detta väl 
var klart kom turen till alla konstruktionsdetaljerna, 
till exempel bordlaskar, kölskarvar, sudstockar och 
knaftar.

Uppmätningsarbetet avslutades så med alla lösa 
utrustningsdetaljer som roder, durkar, öskar, åror, 
riggdetaljer med mera. Detta är den kanske mest 
tidsödande delen i hela fältarbetet. E tt särskilt 
problem vad gäller ytterviksmätningarna var att 
många lösa utrustningsdetaljer, främst roder och 
master, ej kunde knytas till någon speciell båt,



samtidigt som många av de bevarade båtarna sak
nade riggar. Segel saknades i det närmaste helt.

Utritandet sker i skala 1:10 på transparent film. 
Formatet på ritningarna är A l. Varje ritning om
fattar profil, plan, längdsnitt, tvärsnitt vid varje 
spant, samt för- och aktervy. I förekommande fall 
även riggritning. När det gäller planen utritas en

halva fri från lös utrustning och andra halvan med 
allt löst på sin rätta plats. Metoden gör det möjligt 
att se varje konstruktionsdetalj i samtliga projektio
ner. Delar som är helt dolda punktmarkeras och 
delar som saknas, men vars förekomst och utform 
ning med säkerhet kan bestämmas, streckmarkeras.

Båtdokumentationsgruppen har i serien »Båtar 
i Sverige» utkommit med:
Båtar i Blekinge (1983)
Båtar i Halland (1984)
Båtar i Dalsland (1985)
Båtar i Skåne (under tryckn sommaren 1986)

Planerade utgåvor är:
Båtar i Västergötland 
Båtar i Västerbotten

Böckerna kan köpas genom bokhandeln eller 
beställas från Båtdokumentationsgruppen HB, 
Box 111, 440 60 SKÄRHAMN.

Föreningen Allmogebåtar har sedan 1969 givit 
u t tidskriften Träbiten, som kan beställas från 
Föreningen Allmogebåtar, Box 6046, 451 96 
UDDEVALLA.
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Motorepoken
Bo Sundin

Efter sekler av rodd och segling installerades i 
böijan av 1900-talet de första motorerna i kus
tens bruksbåtar. Motortillverkningen blev med 
tiden en stor industri i Sverige. E tt antal större 
fabriker utkristalliserades, men över hela landet 
fanns också mindre verkstäder som åtminstone 
tidvis tillverkade båtmotorer, så även i Väster
botten. De mindre bensin/fotogenmotorerna har, 
trots att de tillverkades i tusental, hittills undan
dragit sig motorhistorikernas intresse. Fabriker-

Den 1 juli år 1911 tillträdde Gottfrid Arvidsson en 
tjänst som fiskeriinstruktör vid Hushållningssäll
skapet i Umeå. I rapporten över sitt första tjänst
göringsår skriver han:
— Af stor vikt för strömmingsfiskets framgång vore 
att motorbåtar kommo till användning, så att fiskar
na både tordes och kunde fara ut till de längre från 
land liggande grunden samt att de äfven kunde 
ligga med drifgarn ute till sjös.

Han fortsätter:
— Kommer ej några oförutsedda hinder i vägen blir 
det troligen några nya motorbåtar till nästa år, och 
är början gjord, går utvecklingen fort på detta om 
råde.

Året därpå, 1912, fanns enligt Hushållningssäll
skapets statistik 298 fiskebåtar i Västerbotten. 
Fyra av dessa var då försedda med motor.

Som Gottfrid Andersson förutspått, gick utveck
lingen sedan snabbt. Fem år senare, 1917, hade 
antalet fiskebåtar i länet fördubblats och 73 av 
dem var motordrivna. Motoriseringens genombrott 
skedde emellertid inte likartat utmed hela väster
bo ttenskusten. Det överlägset största antalet båtar, 
119, fanns detta år i trakten av Nordmaling, men 
bara fem av dem hade motor. Av skelleftetraktens 
82 båtar var däremot nästan en tredjedel motorise- 
rade. I Nysätra socken fanns 21 fiskebåtar, men 
ingen hade då motor.

na är numera nedlagda och uppgifterna om både 
motorerna och tillverkarna har tunnats ut. Arti
keln bygger i första hand på uppgifter dels från 
insamlade datablad och broschyrer, dels från 
personer som har haft samröre med tillverkning
en.

Lars Biström och Karl-Ivar Åsander har under 
en längre tid medverkat vid insamlandet av fakta 
kring motorerna.

Det var naturligtvis ekonomin som i första hand 
var avgörande för anskaffningen. En motor var oer
hört dyr vid denna tid. En vanlig skötbåt kostade 
100—150 kronor, medan en motor betingade ett 
pris av 800—900 kronor. För att underlätta anskaff
ningen av fiskebåtar, fiskeredskap och motorer, 
utlämnade Hushållningssällskapet f r o m 1918 sk 
premielån, som kunde sökas av yrkesfiskare. Lånen, 
som uppgick till högst 3 000 kronor, var räntefria 
de två första åren. Lånen inrättades från den av 
riksdagen bildade fonden för fiskerinäringens be
främjande. De flesta låneansökningarna gällde inköp 
av fiskeredskap, men speciellt under 1920- och 30- 
talen kom en mängd ansökningar för köp av m oto
rer in. E tt villkor för lånens beviljande var att 
motorerna var av svenskt fabrikat.

Men en del fiskare var från början skeptiska till 
motorerna. Man menade att ljudet skulle skrämma 
fisken och att skötarna skulle fastna i propellern.

Vad hade då motoriseringen för betydelse för 
fisket och för båtarna? Förutom att det slitsamma 
arbetet med att ro och segla till fiskeplatserna upp
hörde, nådde man med motorbåtarna platser som 
inte annars skulle ha kommit i fråga. Under hög
sommarens utgrundsfiske bodde fiskarna tidigare 
vid utskärens fiskelägen, men båtmotorerna med
förde att man på många håll övergav denna utskärs- 
bebyggelse och istället under samma dag färdades
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Den enda serietillverkade båtm otorn  i V ästerbotten  var den s k  örvikaren. En av upphovsm ännen var verkstadschefen vid 
den m ekaniska verkstaden på  Ohrvikens su lfitfabrik, Per A ugust Sundbom , f  1879, som  ses th  på  bilden. F o to  från m itten  
av 1910-ta le t i Skellefteå  m useum s arkiv.

fram och åter till hembyn. Detta märks t  ex redan 
efter 1912 då fiskeläget på Snöan brann ned. 
Fiskarna i Norrbyn bedrev strömmingsfiske vid 
Snöan under sommarmånaderna, men eftersom 
motorbåtarna vid denna tid gjorde det möjligt att 
nå fiskeplatsen direkt från Norrbyn, byggdes inte 
fiskarstugorna upp igen.

Från Lövsele berättas följande om det avgörande 
steget till motordrift:

»Men så blev det en period då strömmingen inte 
gick till på hemgrunden utan bara på Avagrundet 
och de yttersta grunden som Blackkallen, och då

blev vi tvungna att skaffa motor. För den skull blev 
vi också tvungna att höja bordläggningen med ett 
bord.»

Motorbåtarna innebar i viss mån att avsättnings
möjligheterna för fisken ökade. Fiskare som bodde 
nära tätorterna kunde nu leverera färsk strömming. 
För fiskarna i Norrbyn lönade det sig dock inte att 
dagligen köra in till Umeå för att sälja färsk fisk. 
Från Järnäsklubb skickades i böijan av 1920-talet 
färskströmming med »Turisten», som gick i linje
trafik två gånger i veckan.
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Tillkomsten av fiskförsäljningsföreningarna hade 
då större betydelse för avsättningsmöjligheterna. 
Fisken hämtades med lastbil eftersom transporten 
till städerna gick snabbare på detta sätt. Fiskför
säljningsorganisationen tillkom emellertid sent. I 
södra Västerbotten startades den som landets sista 
under 1930-talet.

Innan motoriseringen genomfördes brukade man 
dra upp skötbåtarna på båtlänningar efter använd
ningen, men motorbåtarnas högre vikt och utstick
ande propellrar försvårade detta. En följd blev, att 
många fiskehamnar rustades upp och försågs med 
bryggor så att båtarna kunde ligga i hela tiden. När 
båtarna låg vid bryggorna, blev ofta sjögången i 
hamnarna besvärande vid hårt väder och man tvinga
des att bygga vågbrytare utanför. Hushållningssäll
skapet mottog under 1930- och 40-talen många 
låneansökningar till förbättring av hamnanlägg
ningar på grund av detta.

Vid västerbottenskusten kom så vitt man vet de 
två första motorerna i bruk 1907 eller -08. Den ena 
motorbåten ägdes av Egil Unander-Scharin i Umeå 
och den andra av J O Andersson, som bl a var lax
uppköpare på Holmön. Enligt uppgift från den sist
nämndes son, O M Andersson i Umeå, var det två 
likadana bensinmotorer som användes i dessa båtar. 
Per-Uno Ågren nämner i sin avhandling »Bidrag till 
studiet av det folkliga båtskicket i övre Norrland» 
att en sergeant i Lövånger inköpte en båtm otor år 
1912. Samma år inköptes också den första motorn 
i Täfteå. De första motorbåtarna användes framför 
allt i fraktfart och för bogsering — de hade ännu 
inte introducerats i fisket.

Tio år senare var motorerna relativt vanliga — på 
fyra båtlag i Sörböle utanför Umeå, fanns tre 
motorbåtar 1921, samma år fanns sju båtlag med 
sex motorbåtar vid Kågnäsudden utanför Skellefteå, 
i Burvik fanns sex båtlag och två motorbåtar. 
Omkring 1930 kan motoriseringen sägas vara 
genomförd, även om det finns exempel på att 
seglande skötbåtar användes vid mitten av 30-talet. 
Men man var mån om att spara bränsle och m oto
rerna användes inte alltid. Fiskaren Helge Sund-

K om binationen  m otorbåtar och lastbilstransporter innebar 
ökade avsättningsm öjligheter fö r  färsk fisk. Från M unk
viken, Lövånger. F o to  Sune Jonsson 1961.
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ström i Täfteå berättar i en bandinspelning om 
detta: »Ja vet, jäm t då — fast man hadd motor å 
bränsle va billit, fotogen koste int nå mång öre li
tern — men likväl då he va unnaver å sivinn, då seg- 
le man å man sätte då int igång motorn, utan då 
skull he vara billigare om man kunne segel n bit.» 
Under andra världskrigets bränsleransonering kom 
också seglen till heders igen. Det fanns fiskare som 
tyckte att kontanta medel var bättre än bensin och 
därför sålde sin bensintilldelning till högst betalan
de spekulant — och tog fram seglen igen.

Peter Gustafsson skriver på sid 129 något om hur 
båtarna i skelleftetrakten med tiden anpassades till 
motorerna. Det han nämner gäller också för södra 
Västerbotten, möjligen med undantag för utom- 
bordsmotorerna, som tydligen inte var lika vanliga 
här. Från Holmön återger emellertid Åke Sandström 
hur man brukade kapa akterpartiet på enabåtarna 
för att kunna sätta på en utombordsmotor.

Skötbåtarna byggdes kraftigare när motorerna 
kom. Akterpartiet gjordes buk ig are och den från 
början raka, utfallande akterstäven fick istället en 
mer upprest, svag S-form. Akterstävens grovlek 
ökades till omkring fyra tum för att klara propel- 
leraxelhylsans genomföring. Bredden ökades och 
kunde bli 2,40—2,50 m på en motordriven 25—26 
fots skötbåt i umetrakten. Skroven lades inte ut 
lika mycket som tidigare, d v s  båtens sidor fick en 
mer vertikal resning och byggdes, som tidigare 
nämnts, dessutom ofta en bordgång högre. Till stöd 
för motorbädden lades en förstärkning in under det 
aktre bettet.

Motoriseringen av skötbåtarna är den sista länken 
i en mycket lång utvecklingskedja. Båtar byggda 
efter samma grundprinciper som de sista m otor
drivna skötbåtarna är kända sedan vår tideräknings 
början. I nära tvåtusen år har man byggt och använt 
båtar på ungefär samma sätt. De motordrivna sköt
båtarna, som användes under den korta perioden 
från 1930-talet och fram till 1970-talet, utgör slut
punkten för bruksbåtar byggda i trä. Det kommer 
inom överskådlig framtid inte att finnas någon 
marknad, varken för båttypen eller för byggnads
tekniken. Det största antalet motordrivna fiskebåtar 
fanns i Västerbotten omkring 1950. År 1952 hade 
t ex Holmön 31 skötbåtar med motor — därefter 
minskade antalet. Motoriseringen och möjligheten

att söka lån för inköp av motorer, var ett sista för
sök att hålla liv i kustfiskenäringen.

1 Österbotten var utvecklingen lite annorlunda 
och motoriseringen genomfördes ännu snabbare. 
Redan 1906 gick fiskare i Jakobstad samman för 
a tt köpa en båtmotor. Västerön och Köklot fick 
motorer 1907, samma år som en fiskare i Larsmo 
monterade in en Wickstömsmotor i sin båt. I Vasa 
inköptes den första motorbåten år 1908. Motorise
ringen gick utomordentligt fort i Österbottens skär
gård. Våren 1911 monterades många motorer in och 
följande år var 154 båtmotorer i bruk. Genombrot
te t kom mycket tidigare i Österbotten än i södra 
Finland och i Västerbotten. Detta hänger samman 
med att Bröderna John och Jakob Wickströms 
Motorfabrik grundades i Vasa år 1906. Det var den 
första motorfabriken i bottenviksområdet och den 
fick dessutom efterföljare i samma stad — 1910 
grundades Vasa Motorfabriks AB  på Skräddargrun- 
det och 1920 startade Finska Motorfabriks AB 
tillverkningen av Olympiamotorerna.

I Åbolands skärgård blev båtmotorerna vanliga 
först under mellankrigstiden — den första motorn 
där var en Wickström som installerades i en storbåt 
1912, men i de mindre båtarna kom de första 
motorerna i bruk först 1924.

Fiskaren Helge Sundström  i sin skö tbå t, byggd av A b e l 
Jonsson, på väg u t från Rovågerns fiskehamn. M otorn  är en 
tvåcylindrig Volvo-Penta diesel. F o to  Sune Jonsson 1975.
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T E L E F .  2 5 7 B revhuvud m ed W ickström fabrikens em blem  
från 1910-talet. F olkrörelsearkivet i Umeå.

Motorerna utmed västerbottenskusten 
Man skulle kunna tro att Bröderna Wickströms 
motorfabrik och den tidiga motoriseringen i Vasa 
skärgård skulle ha påskyndat införandet av m otor
båtar, och även påverkat märkesvalet, vid väster
bottenskusten. Så tycks inte direkt ha varit fallet, 
även om det inte saknas exempel på tidigt inköpta 
Wickströmsmotorer. När Holmöns fiske- och trans
portförening år 1908 inköpte fraktbåten »Dufvan» 
från västkusten, var den utrustad med en Avance- 
motor. Båten övertogs senare av handlaren J Ad 
Forsberg, som i mars 1915 beställde en »tvåcylindrig 
Wickströmsmotor No. 8», troligen för att ersätta 
Avancemotorn i samma båt. Forsberg hade senare 
ytterligare en Wickström — både Avancemotorn 
och Wickströmsmotorerna såldes på annons 1926.

Avance nämns också från andra håll som den 
först inköpta motorn. Den tillverkades vid J V 
Svenssons Automobilfabrik i Augustendal utanför 
Stockholm och var en tvåtakts tändkulemotor 
avsedd för fotogendrift. Den gjordes i sex olika en- 
cylindriga versioner. Tvåcylindriga motorer på 10, 
15 och 20 hkr levererades på särskild beställning. 
Dessa tidiga båtmotorer var utomordentligt låg var - 
viga och slitstarka. Den minsta modellen utvecklade 
3 hkr vid 600 varv/min och vägde 250 kg, den 
största gav 20 hkr vid 350 varv/min och vägde nära 
två ton. Den tidigare omnämnde J O Andersson var 
under ett par år i början av 1910-talet agent — och 
därmed något av introduktör — för Avancemotorn 
i umetrakten.

Helge Sundström berättar om hur det gick till 
när den första Avancemotorn köptes i Täfteå 1912. 
Han var ute i fiske med sin far då båten, som kom 
för a tt köpa upp mjölk, närmade sig. Den båten 
hade redan då en Avancemotor. Året är 1911:

»... dem stann å då dem kömm, dem vor ju be
kant. Då säg farsan då dem for: Men töcken da n 
motor vor väl gött å ha till fiske. Vi sa ju ingeting å 
vintern gick å sä fick-n tag på n ny töcken da 
Avance-motor. He va 1912 på vorn, då hadd-n lette 
göra n båt, n Abel Jonson bodd uppi Stavarn då, 
han hadd gjort n ganska stor n båt. Han vart ju 
stor, motorn var ju tung å dem skake bra mycke. 
Men den där båtn hadd vi för å bogser själve ryssj- å 
skötbåtana, för han va nog stor å ha u t sköta å vittj 
ryssjen ve. Fast no tord he ha gått he å, men he 
hadd man int kömme på.»

Nackdelen med tändkulekonstruktionerna var, 
förutom vikten, den besvärliga startproceduren, 
eftersom blåslampa måste användas för att upp
hetta tändkulan. Med tiden kom istället startpatro
ner som ersatte blåslampan. Tändkulemotorer 
användes i begränsad omfattning långt in på 1920- 
talet. Mestadels var det motorer avsedda att drivas 
med brännolja, sk semidieslar. Det fanns en mängd 
svenska fabrikat som var i bruk utmed den väster
bottniska kusten. I Hushållningssällskapets låne- 
handlingar återfinnes önskemål om inköp av t ex 
Bolinder (J & C G Bolinders Mek Verkstads AB i 
Stockholm), Västervikare (Bröderna Nilssons Mek
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Verkstad, Västervik), Skandia (Skandiaverken, 
Lysekil) och Seffle (Seffle Motorverkstad AB, 
Bröderna Bruce, Säffle). I lokaltidningarna annon
serar på 1920-talet också Motor AB Pythagoras i 
Norrtälje för sina Drott »kallstartande råoljemoto- 
rer». Den fabriken finns fö  bevarad och har i viss 
mån ställts i ordning som museum.

Tändkulemotorerna var egentligen inte lämpliga 
för våra ganska smäckra skötbåtar. De lågvarviga 
motorerna slog vid varje arbetstakt så kraftigt, att 
skötbåtskroven med tiden skakade sönder och 
motorerna hade därför ingen större framgång här. 
I yrkesfiskarnas tidskrift »Ostkusten» försökte man 
ändå så sent som 1935 propagera för kultända rå- 
oljemotorer, dels för a tt bränslekostnaden var lägre

och dels för att de ansågs driftsäkrare än »stifttända 
bensinmotorer». Det senare må väl vara sant efter
som tändkulemotorerna saknade elektrisk tändning, 
men de var likafullt olämpliga och dessutom dyrare 
i inköp.

Från omkring 1920 användes istället små ency- 
lindriga bensin- eller bensin/fotogenmotorer av 
varierande ursprung. En del var av utländsk tillverk
ning, t  ex Ferro, Perfect och Regal, som alla var 
amerikanska. Det fanns också tidigt en hel del 
mindre tillverkare av bensinmotorer för marint 
bruk i Sverige, så även i Västerbotten. Vid den 
mekaniska verkstaden vid öhrvikens sulfitfabrik 
utanför Skellefteå tillverkades från mitten av 1910- 
talet en inombordsmotor i två modeller. Örvikarna,

Under rubriken Motorbåtens tillkomst, nutid 
och framtid skrev 1930 båtkonstruktören 
Ruben E östlund en artikel i Teknisk Tidskrift. 
Han berättar där om hur Vulcans verkstäder i 
Norrköping under 1880-talet försökte få igång 
en svensk båtmotorindustri. Försöket miss
lyckades till en början på grund av några under
liga lagbestämmelser: »Det ansågs på den tiden 
vara för riskabelt att bringa bensin eller gas
olja, som visst användes, att oupphörligt explo
dera. Att explosionen skedde i en cylinder 
och att åtgärden praktiskt taget var densamma 
som att släppa in ånga i en cylinder, kunde 
man då icke få klart för sig.»

östlund återger också de försök som direktör 
Henning Forslund i Aktiebolaget Sjöexpress 
gjorde med en encylindrig motor på ca 3 hkr: 
»Motorn var en underlig tingest av tvåtaktstyp. 
Svänghjulet var mycket stort, 700 ä 800 mm i 
diameter, och cylindern stod på huvudet, dvs 
cylindertoppen var vänd nedåt, så att det hela 
såg u t ungefär som en pump.»

Han kritiserar också de för den tiden vanliga 
motorerna, som »voro av underhaltigt ameri
kanskt fabrikat ... Dessa apparater voro emel
lertid så klent konstruerade, att de knappast 
höllo ihop.»

S E F F L E
R Å O  L J E M O T O R E  R
DEN IDEALISKA DRIV
KRAFTEN FÖR FISKE- 
OCH FRAKTFARTYG.
4—120 HKR.

INFORDRA ALLTID 
OFFERT FRÅN OSS 
V ID  M O T O R K Ö P

SEFFLE MOTORVERKSTAD  
S Ä F F L E

A nnons ur »Ostkusten» 1933.
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En tvåcylindrig »örvikare», ty p  A-2, 8—10 hkr. F o to  E ncylindrig »örvikare» av ur- »Orvikare» av brännström sm o- 
R Insulander 1916. Skellefteå  m useum s arkiv. sprunglig tillverkning. F o to  H  dell. Ägare L Renhorn, B ratt-

L undström , Skellefteå m useum, ås.

som de kallades, var encylindriga tvåtaktare, den 
mindre på ca 2 hkr och den större på 3 1/2 hkr. 
Upphovsmän var överingenjör Ragnar Insulander, 
som ritade motorerna och verkmästare Per August 
Sundbom, som hade ett förflutet på sjön och som 
stod för produktionen. Motorerna kallades också 
Sundbomare efter honom. Det gjordes också en 
tvåcylindrig modell, men det är osäkert om den 
någonsin serietillverkades. Motorblock och alla 
detaljer, även kolvar och förgasare, gjöts vid Urs
vikens Mek Verkstad och monteringen skedde 
sedan på verkstaden i örviken. Dessa motorer an
vändes mycket i skelleftetrakten, men fabrikationen 
upphörde redan omkring 1930, kanske i och med 
att P A Sundbom avled år 1934. Tillverkningen 
återupptogs emellertid i slutet av 1940-talet hos 
Bröderna Brännströms Gjuteri i Skellefteå. Model
lerna bibehölls då med smärre modifieringar, men 
dessa senare motorer saknade backslag. De sista 
motorerna tillverkades hos Br Brännström 1948.

Hilding Carlssons Mekaniska verkstad i Umeå var 
ju mest bekant för sin rälsbusstillverkning, men 
framställde i början av 1930-talet även inombords- 
motorer i mindre omfattning. Så gjorde också J A 
Erikssons dåvarande bilverkstad på öbacka. Båda 
dessa fabrikanter anlitade Umeå Gjuteri AB vid 
Ålidbacken som gjöt motorblocken på beställning.

Längs norrlandskusten fanns många andra verk
städer som, åtminstone under några år, tillverkade

båtmotorer. I Luleå gjordes den lilla tvåtaktaren 
Backteman och i Jättendal mellan Sundsvall och 
Hudiksvall, tillverkades Jättendals Kraftmotorn i tre 
olika modeller, alla tvåcylindriga fyrtaktsmotorer. 
1935 annonserar man i »Ostkusten» och hänvisar 
till »26 års praktiska erfarenheter i motortillverk
ningen ...». Kraftmotorn fanns åtminstone fram till 
1943, då annonseringen upphörde.

Tillverkningen av båtmotorer koncentrerades 
med tiden alltmer kring några större fabriker i 
landet —Solo, Albin och Penta. Fram till 1950-talet 
var dessa motorer alltid speciellt konstruerade för 
marint bruk. De utmärkande egenskaperna var stor 
cylindervolym och högt vridmoment, dvs den var 
stark vid låga varv. Effekten var låg i förhållande 
till vikten — godset i motorblocken var tjockt för 
att klara den rostbildning som alltid uppstår i sjö- 
vattenkylda motorer. Om motorerna bara sköttes 
ordentligt var de driftsäkra, även om många start
vevar i vredesmod har kastats överbord.

..eJdko

Det ojämförligt vanligaste fabrikatet från 1920-talet 
och flera decennier framåt var Solo, som tillverka
des vid Bröderna Skoogs Motorfabrik i Borlänge.
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Fabriken startades 1908 av Aron och Erik Skoog 
och låg fram till 1915 i Gräsbergs gruvsamhälle 
utanför Ludvika, men flyttades därefter till Bor
länge. Brödernas far var smed av vallonsläkt och in
flyttad från Tyskland. Aron Skoog reste år 1899, 
arton år gammal, till Chicago, där han under åtta år 
arbetade vid olika motorfabriker. Han fick på så 
sätt praktik och kunskaper om tillverkningen. Erik 
Skoog arbetade vid samma tid på Förenade Elek
triska Fabrikerna i Ludvika.

E fter en lyckad  provkörn ing av en S o lom o tor på 1920-talet. 
Fr v »Provar-Lasse», A ron  Skoog och Erik G ullström . F o to 
ägare Johan Skoog, Borlänge.

Personalen vid Bröderna Skoogs m otorfabrik  i Borlänge om kring 1920. A ron  Skoog är fem te  man från vänster i tredje ra
den  uppifrån. Fotoägare Johan Skoog, Borlänge.
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De ursprungliga byggnaderna vid Solofabriken  i Borlänge fotograferade år 1917. Till vänster syns g ju terie t och till höger 
byggnaden där bearbetning och sam m ansättning ägde rum. Dessa delar m ed tillbyggnader användes fram till början av 1960- 
talet, då en ny fabrik byggdes.

I Gräsberg arbetade ursprungligen tre anställda 
med tillverkningen av en serie encylindriga tvåtakts- 
motorer på 2 1 /2  och 4 hkr och lite senare också 
tvåcylindriga på 5 och 8 hkr. Under en kortare tid 
gjordes även utombordsmotorer. 1914 hade pro
duktionen ökat betydligt och 25 personer arbetade 
då i fabriken.

De två bröderna gick sedan olika vägar. Erik 
Skoog etablerade E. Skoogs Maskinaffär i Gävle där 
han tillverkade tändkulemotorn Rapido. Aron 
Skoog övertog då ensam ledningen för Solofabriken 
i Borlänge.

Solomotorerna blev med tiden mycket uppskat
tade och såldes inte bara över hela Sverige utan 
också på export u t i Europa, Asien och Sydamerika. 
I ett brev från en präst i Sydamerika berättas t  ex 
att de tre motorer han köpt för sitt missionsarbete 
efter Amazonfloden var så enkla att sköta, att 
»halvvilda infödingar» kunde hantera dem.

Solofabriken var den enda av de större tillverkar
na, som enbart inriktade sig på motorer för mindre 
bruksbåtar. Albin och Penta böljade däremot efter 
en tid fabricera större fartygsdieslar vid sidan av de 
mindre motorerna.

I Borlänge utvecklades under 1910-talet nya en- 
och tvåcylindriga fyrtaktsmotorer i sju modeller 
från 5 till 16 hkr. Konstruktionerna var minst sagt 
solida, den kraftigaste hade drygt 6 liters cylinder
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volym och vägde 400 kg. Dessutom tillverkades en 
fyrcylindrig motor på 24 hkr vid denna tid.

Solos F-motorer, som tillverkades från 1919— 
1932 var mycket vanliga i fiskebåtarna vid väster - 
bottenskusten. Speciellt den minsta modellen, F-3, 
återkommer ständigt i Hushållningssällskapets låne- 
ansökningar. Alla motorer i F-serien var fyrtaktare 
för bensin- eller fotogendrift med en, två eller fyra 
cylindrar. De utvecklade, som också sifferbeteck- 
ningarna utvisade, mellan 3 och 12 hkr vid 750— 
800 varv/min. Cylindervolymen låg mellan 0,7 och 
2,94 liter. Motorerna var fortfarande ganska tunga 
och utan speciella moderniteter, men en del av 
modellerna kunde nu levereras med inbyggt backslag 
och upphöjd kedjestart. Smörjningen skedde med 
självtryck från en separat behållare på cylindern 
och vattenpumpen var av kolvtyp. E tt annat känne-

En tidig S o lom o tor, tillverkad i slu
te t  av 1910-talet.



tecken på dessa motorer var den stora Scheblerför- 
gasaren av mässing.

1923 kostade en Solo F-3 825 kronor inklusive 
backslag.

Solos tvåtaktsmotorer G2 och G3 tillverkades 
under samma period som F-motorerna. Tvåtaktarna 
var populära eftersom de var enkelt uppbyggda och 
hade låg vikt — 60 respektive 85 kg. Dessutom var de 
billigare än t  o m utombordsmotorerna, men effek
ten var bara 2 hkr för den mindre och 3 hkr för 
den större motorn. 1938 böljade Solo göra en ny 
serie tvåtaktare, S2 och S3 (från 1947 S21 och 
S 31).

1932 kom de första modellerna i den nya Il- 
serien och det är väl dessa motorer, som de flesta 
minns och förknippar med Solo-namnet. N P Carl- 
grens Maskinaffär i Umeå var vid denna tid en av de 
återförsäljare som levererade flest Solomotorer i 
landet. Försäljningen hade störst omfattning efter 
norrlandskusten och på västkusten.

H-serien var en nykonstruktion som stod sig 
ända tills fabrikationen lades ned i slutet av 1960- 
talet. De moderniserades emellertid allt eftersom

och fick först en l:a  och sedan en 2:a som tillägg 
efter modellbeteckningarna, t ex H-4, H-41 och 
H-42. Motorerna var mycket rationellt och service- 
vänligt uppbyggda, men jämfört med Albinmoto- 
rerna var de ganska tunga. H-motorerna tillverkades 
i åtta olika modeller med en-, två- eller fyra cylind
rar och de utvecklade mellan 3 och 16 hkr vid ca 
1000 varv/min. Cylindervolymen var mellan 0,45 
och 3,1 liter. De utrustades med enkel- eller dubbel
förgasare (för fotogendrift) av Solos egen tillverk
ning. Bokstaven H stod för Harry — det var Harry 
Skoog som hade konstruerat motorserien.

1939 hade Solofabriken 5 tjänstemän och 75 
arbetare anställda. Över hälften av produktionen 
exporterades då till utlandet och årsomsättningen 
uppgick till 700 000 kronor. Under 1950-talet tog 
Aron Skoogs tre söner över ledningen för Solo
fabriken. Einar Skoog (f 1904) blev då direktör, 
Harry Skoog (f 1908) konstruktör och Birger Skoog 
(f 1920) blev verkstadschef. När dieselmotorerna 
blev vanliga på 60-talet, minskade försäljningen, 
och framför allt exporten av Solomotorerna. Harry 
Skoog hade visserligen konstruerat en dieselmotor

In teriör från bearbetningsverksta- 
den vid m itten  av 1930-talet. I  fö r
grunden syns på  g o lve t m otorb lock  
till Solo H -8-m otorer. Fotoägare 
Johan Skoog, Borlänge. N edan r it
ning till en 2-cyl H -m otor.
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SOLO
cMARIN‘MOTORER2

BRÖDERNA TgJj' M O T O R  
S K O O G S  V F A B R I K

BO RLÅNOE

V erkstadschef Birger Skoog  invid 
en Solo  H -16 m otor. F o to  från m it
ten av 1940-ta le t, ägare Johan 
Skoog, Borlänge.

redan på 1940-talet,men den sattes aldrig i produk
tion. Istället importerade man Newage/BMC-dieslar, 
som såldes via motorfabriken i Borlänge. De vikande 
konjunkturerna medförde ändå att man beslutade 
sälja företaget, som 1967 köptes av AB Götamoto- 
rer i Osby. En del av personalen flyttade med till 
Osby, där produktionen uppehölls ytterligare ett 
par år. Harry Skoog började efter nedläggningen i 
Borlänge arbeta som konstruktör vid Volvo-Penta i 
Göteborg.

Vissa verkstadsmaskiner och gjutformar, liksom 
reservdelslagret, finns fortfarande kvar i Osby. 
Även Göta-motorerna, som tillverkades där, använ
des ibland, framförallt under 30-talet, i fiskebåtarna 
utmed västerbottenskusten. Dessa små tvåtakts- 
motorer tillverkas fortfarande vid fabriken i Osby.

Några udda motorer
Särskilt i slutet av 1920-talet och under 30-talet 
fanns några udda märken som såldes mycket i 
Västerbotten. E tt av dessa var Karl-Erikmotorn 
som tillverkades av Lindås Gjuteri och Formfabriks 
AB, grundat 1912 i Lindås utanför Emmaboda i 
Småland. Karl-Erikmotorerna tillverkades då i fyra 
modeller. De vanligaste var dels en encylindrig 
motor som gav 5 hkr vid 1000 varv/min, kallad

K A R L - E R I K

B E N S I N M O T O R E R
F Ö R  B E N S I N -  O C H  F O T O G E N D R I F T

Typ LGF-5
1 -cy l . ,  5 h k r  v id  1000 v /m
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LGF-5, dels den tvåcylindriga LGF-8 på 8—9 hkr. 
En av Karl-Erikmotorns egenheter var a tt den gick 
bakåt när manöverspaken fördes framåt, vilket 
kunde ge oanade effekter inne vid en stenig strand. 
Fabriken tillverkade senare även dieselmotorer och 
firmanamnet ändrades till AB Lindåsdiesel.

I fiskeriintendenten Ossian Olofssons uppteck
ningar nämns 1929 att fiskaren och båtbyggaren 
Abel Jonsson i Täfteå »har en fyrcylindrig ÖMF- 
motor, ny. Har förut haft en i 8 år utan reparation. 
Använder endast bensin. Lättare att starta och gå 
mellan ryssjorna. Har nästan endast ryssjor, endast 
ett par laxnät. Använder 3 fat bensin per år.»

ÖMF-motorn tillverkades vid Aktiebolaget Öre
bro Motorfabrik och var en sällsynt modern kon
struktion. I en broschyr över 1923 års modeller 
kan vi läsa: »Ljudlös och vibrationsfri gång, bästa 
möjliga driftsekonomi samt absolut driftsäkerhet 
vid minsta möjliga tillsyn! För att ernå dessa resultat 
i högsta möjliga grad hava vi övergått till toppventil- 
typen samt enbart 4-cylindriga 4-taktsmotorer.» 
Detta var en av de ytterligt få båtmotorer, som vid 
den här tiden hade toppventiler — nästan alla andra 
hade sidventiler. Tidigare gjorde även ÖMF två
cylindriga sidventilmotorer. Albin och Solo använde 
sidventiler ända till slutet. Finska Olympia hade en 
båtmotor med toppventiler, men det var först på 
1960-talet då också Volvo-Penta gjorde toppventil- 
motorer. ÖMF hade också andra moderniteter, som 
t ex oljebadande backslag och helt inbyggda olje- 
kanaler. Men tydligen hade den ett fel. Det berättas 
nämligen från skelleftetrakten att dessa motorer 
brukade komma in för reparation till öhrvikens 
Mekaniska Verkstad eftersom vevaxlarna brukade 
gå av då de saknade stödlager på mitten. ÖMF 
fanns vid mitten av 1920-talet i tre modeller: 4, 8 
och 15 hkr vid 900 varv/min. Alla var som tidigare 
nämnts fyrcylindriga och den minsta vägde bara 
100 kg. Motorerna hade ett avvikande och karakte
ristiskt utseende genom de smala, höga och långa 
motorblocken.

Meteor var en annan mycket använd motor från 
Harry Löwendahls Maskinaffär i Stockholm. Alla 
de fyra modellerna var små en- eller tvåcylindriga 
tvåtaktsmotorer, från 2 och upp till 6—7 hkr och 
helt konventionellt uppbyggda. Priset var lågt och 
det bidrog naturligtvis till populariteten.

En 4 hkr M eteor kostade 725 kr inkl backslag år 1918.

Startanordningar
De första motorerna hade sk  svänghjulsstart, 
d v s  ett fast anbringat handtag direkt på sväng
hjulet. Senare användes ofta en lös startvev, 
som hakade fast i svänghjulets centrum och 
lossnade då motorn startade. På 1920-talet 
blev det vanligt att utrusta motorerna med s k 
kedjestart eller startbock. Veven var då monte
rad på ett upphöjt stativ i motorns bakända. 
Via en kedja och en spärranordning överfördes 
då vevrörelsen till motorns vevaxel. Med detta 
arrangemang kunde man stå kvar vid rorkulten 
i aktern på båten och starta motorn. Vid unge
fär samma tid började en del motorer levereras 
med elektrisk startmotor och generator. Start- 
och laddningsfunktionerna kunde också kom
bineras i en startgenerator eller s k Dynastart. 
Kraftöverföringen skedde då vanligtvis med 
dubbla kilremmar runt svänghjulet. Mestadels 
fanns svänghjulsstart, kedjestart och elstart 
parallellt som olika utrustningsalternativ till 
en och samma motor. Elstart användes dock 
sällan på fiskebåtsmotorerna — ända in på 
1950-talet köptes de oftast med kedjestart. 
Med magnettändning fungerade motorn obero
ende av en yttre strömkälla.
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Båtmotorer vid Kågnäsuddens fiskeläge
Georg Markstedt, född 1927 och fiskarbonde 
i Fällbäcken norr om Skellefteå, växte upp 
med den årliga flyttningen till familjens fiske
plats vid Kågnäsuddens fiskeläge. Därifrån har 
han minnesbilder från 1930-talets början och 
fram till omkring 1947, då man slutade flytta 
ut. Georg Markstedt har många gånger drivit 
kreaturen den långa vägen genom skogen mel
lan Fällbäcken och »Udden». Han har kontrol
lerat sina minnen med fiskaren Andreas Holm- 
qvist, son till Herman Holmqvist och alltjämt 
verksam som yrkesfiskare vid Kågnäsudden.

Från Kågnäsudden, från öster räknat, fiskade 
då John Holmqvist. Han hade först en Meteor 
3 1/2 hkr. Sedan hade han en encylindrig fyr
takts Solo.

I nästa båtlänning stod Elis Markstedts båt, 
en »viklundare» med en Örviksmotor. Tidigare 
hade Elis en Ferro.

Därnäst kom Oskar Markstedt, som 1937 
hade satt in en Götamotor i sin nya viklunds- 
båt.

Väster om honom var Tycho Holmqvist, 
som också hade en Göta.

Herman Holmqvist, därnäst, hade en vik- 
lundsbåt med en Meteor först och sedan en 
encylindrig Albin.

Så kom Gustaf Holmqvist, som först hade 
en Meteor och sedan en fyrtakts Solo.

Allan Holmqvist, därefter, hade en viklunds- 
båt med en Göta.

Bengt Hedberg hade en båt som var nitad, 
litet av »lustbåtsmodell». I den satt en Gyro. 
De hade mycket höga varv och en tvåbladig 
propeller som var tvär i ändarna.

N ed teckn a t av P eter Gustafsson, Skellefteå  museum.

Gyro, som nämns t  ex från Kågnäsudden vid 
1930-talets början, var en liten tvåtaktare som till
verkades av Gyro verk en Speed AB i Falun.

När det gäller de stora motortillverkarna berättas 
enstämmigt från kusten att Solo var först på plan, 
sedan kom Albin och Penta. Från en del håll upp
ges att man aldrig använt Pentamotorer, men något 
skäl till detta står inte att finna. Kanske var det 
bara för långt till någon Penta-försäljare, men 
konservatismen var också förhärskande — det 
fabrikat man tidigare hade haft, köpte man även 
nästa gång. I en by säger fiskarna att Solo var bäst, 
i en annan var Albin allenarådande osv.

Fiskarna Edvin och E lfrid Bäckman från G um bodaham n på  
väg u t m ed sin skö tbå t, byggd av A b e l Jonsson i Täfteå och  
försedd m ed en Volvo-Penta diesel. F o to  G östa öh lund, 
Å näset 1971.
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#
Albin Motor i Kristinehamn grundades av Lars Albin 
Larsson, född på Albindagen 1867. Han utexami
nerades 1890 från Örebro tekniska elementarskola 
och arbetade först vid Kristinehamns Nya Gjuteri 
och sedan vid Mora-Wenerns järnväg. Han började 
sedan konstruera och tillverka pumpar för att år 
1900 bilda firman L A Larssons Gjuteri och Meka
niska Verkstad. Redan 1901 arbetade 38 personer 
i firman. Men det var faktiskt sonen Erik Larsson 
(1889—1959) som, endast 16 år gammal, konstrue
rade den första motorn. Det var en tvåtakts bensin
motor på 4 hkr. Året därpå, 1909, konstruerade 
han en ny tvåtakts fotogenmotor och ungefär sam
tidigt började produktionen av en fyrtaktsmotor.

Erik Larsson ritade själv motorerna fram till 
1914, men skaffade sig sedan medarbetare, först 
kusinen John Larsson och sedan ingenjören C H 
Fallgren. Fyrtaktsmotorn gjordes i två olika serier. 
A-serien hade 85 mm cylinderdiameter och B-serien 
hade 102 mm. I båda serierna fanns en-, två- och 
fyrcylindriga versioner som utvecklade 3 respektive 
4 hkr/cylinder. Parallellt med dessa fanns också två 
kraftigare fyrcylindriga maskiner — C 4 på 25 hkr

Albin=
A—2 OCH B - 2 .

Lars A lb in  Larsson, grundaren av A lbin  
M otor.

In teriör från L A  Larssons G juteri och M ek V erkstad, seder
mera A lbin  M otor i Kristineham n, om kring 1905.
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D irek tör Erik Larsson, kon stru k tör till många A lb in -m otorer Svarvning av e t t  m otorb lock  till en A lb in  0 -2  m otor. F oto
m ed sina söner Sven, Lars och Håkan vid en jiggborrm askin från s lu te t av 1940-talet.
i verkstaden. F o to  från 1940-talet.

och D 4 på 40 hkr. A-, B-, C- och D-serierna var i 
produktion fram till 1925. Strax innan hade då den 
nya AL-serien konstruerats av Erik Larsson och 
C H Fallgren.

1930 hade L A Larssons Gjuteri och Mekaniska 
Verkstad 82 anställda och under 30- och 40-talen 
utvecklades firman snabbt. Gjuterierna byggdes ut, 
nya maskinverkstäder uppfördes och monterings- 
hallen utvidgades. 1942 ändrades firmanamnet till 
Albin Motor och 1950 hade företaget ca 500 an
ställda.

AL-motorerna fanns i en- eller tvåcylindriga u t
föranden. Jämfört med A-modellerna var cylinder
volymen densamma, men effekten högre — 0,625 
liter och 5 hkr/cylinder. Albin AL-1 och AL-2

användes ofta i fiskebåtarna. Den tvåcylindriga 
modellen borrades 1938 upp till 1,4 liter och fick 
beteckningen AL-22. Modellen kallades »Båtsman». 
1950 introducerades ett nytt backslag och motorn 
fick då heta AL-23. Den tillverkades fram till 1965.

De mest kända Albin-motorerna var ändå O- 
seriens modeller, som kom i produktion 1928 och 
som fanns parallellt med AL-motorerna. Erik Lars
son, som övertog ledningen för Albinfabriken efter 
faderns död 1933, var upphovsman även till 
denna m otortyp. O-motorerna kan sägas vara en 
mindre och lättare variant av AL-motorerna, de 
var för övrigt konstruerade på samma sätt. De hade 
0,44 liters slagvolym per cylinder och gjordes i en-, 
två- och fyrcylindriga utföranden om 4 1 /2 , 9 och
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Sprängskiss au A lb in  0 -11  utan 
backslag. Fr v syns svänghjul, m o to r
block m ed  oljetråg, ramlagerbuss- 
ning, kam axel m ed ventiler, vevaxel 
m ed vevstake och kolv, kuggdrev 
fö r  kam axel och magnet, bakre la
gersköld och oljepåfyllningsrör.

18 hkr. Modellerna kallades Jungman, Kadett och 
Styrman. 1950 modifierades serien och motorerna 
hette f r o m detta år 0-11, 0-21 och 0-41. Dess
utom fanns 0-411, som bl a hade högre kompression 
och gav dubbla effekten, d v s  40 hkr vid ett högre 
varvtal. Dieselmotorn AD-2, som var i produktion 
mellan 1963 och 1969, var en tvåcylindrig modern 
konstruktion med direktinsprutning. Den utveck
lade 16 hkr vid 2200 varv/min. Modellen omarbe
tades och såldes fram till 1974 under beteckningen 
AD-21.  ̂ A lbin  0 -2

1969 konstruerades 0-21 :an om. Den fick då 
nytt motorblock och kallades därefter 0-22. I ett 
prospekt över motorn gör Albin ett sista försök att 
argumentera för denna klassiska modell: »Sidventil- 
konstruktionen ger förutom en låg bygghöjd också 
ett jämnt och högt vridmoment, propeller med stor 
diameter och dragkraft kan väljas.» De sista m oto
rerna producerades av Albinfabriken 1974—75.
Albin Motor har genom åren tillverkat flera större, 
både bensin- och dieselmotorer, än de här presente
rade. Totalt, med alla versioner inräknade, gjordes 
över 60 olika motorer för marint bruk. Företaget 
var speciellt så till vida att också de flesta bearbet- 
ningsmaskiner som användes i produktionen var 
konstruerade och tillverkade inom företaget. A lbin  A L -22
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Pentamotorns historia skiljer sig till viss del från 
t  ex Albins och Solos genom att flera utomstående 
parter var involverade från starten.

År 1868 bildades John Grönwalls Gjuteri och 
Mekaniska Verkstad i Skövde. Ingenjör John Grön- 
wall (1839—1924) tillverkade ursprungligen i 
huvudsak handelsgods, såsom pannor, grytor, kami
ner och plogar. Under 1880-talet utgjorde sågverk, 
tröskverk och hästvandringar stommen i tillverk
ningen och leveranser till »avlägsna platser såsom 
Jämtland, Skåne, Södra Småland samt Ryssland» 
omnämns. Firmanamnet ändrades år 1875 till 
Skövde Mekaniska Verkstad AB och 1878 beslutade 
man anlägga ett nytt gjuteri, men eftersom en stor 
del av maskinerna och utrustningen tillverkades vid 
företaget, dröjde det till 1902 innan det togs i bruk. 
Företaget betraktades som en mönsteranläggning 
med egna arbetarbostäder, kooperativt driven han
delsbod och egen försäkringskassa samt bibliotek.

Ingenjörsfirman Fritz Egnell i Stockholm kon
taktade år 1906 Skövde Mekaniska Verkstad, dels 
för tillverkning av turbiner och dels för tillverkning 
av en svensk marinmotor. Ingenjör Fritz Egnell 
(f 1877) drev från 1902 en egen firma med motorer 
som specialitet och det var en av hans anställda, 
ingenjören Edvard Hubendick, som konstruerade 
den första Pentamotorn. Egnell importerade då den 
tyska motorn Körting, men den ansågs mindre 
lämplig som båtmotor. Egnell och Hubendick är 
två portalfigurer i svensk industrihistoria när det 
gäller marinmotorer. Edvard Hubendick (1875— 
1952) utexaminerades från Tekniska Högskolan i 
Stockholm år 1900 och var under de närmaste åren 
ritkontorschef vid J V Svenssons motorfabrik vilken, 
som tidigare nämnts, tillverkade tändkulemotorn 
»Avance». Han var sedan l:e  ingenjör hos Fritz 
Egnell fram till 1910, då han blev överingenjör vid 
Morgårdshammars mekaniska verkstad. Vid Mor- 
gårdshammar tillkom båtmotorerna Tellus och 
Pilen under hans ledning. I Skövde övervakade han 
själv tillverkningen av de första Pentamotorerna. 
Historierna om honom är många. Han gick ständigt

Ingenjör Edvard H ubendick, i du bbel bemärkelse mannen  
bakom  den första P entam otorn . F o to  om kring 1907, inlå
nat från Volvo K om ponenter, Skövde.

klädd i trätofflor och skinnjacka — när han intog 
sina måltider på Hotell Billingen, brukade han 
lämna tofflorna hos rockvaktmästaren och gå om
kring i matsalen i ullstrumporna. År 1912 återgick 
Hubendick till J V Svenssons motorfabrik, nu som 
chefsingenjör. Från 1916 och fram till 1945 upp
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Pentaverken i Skövde. F o to  från 1930-ta let, inlånat från V olvo K om ponen ter, Skövde.

rätthöll han professuren i läran om förbrännings
motorer vid Tekniska Högskolan. Edvard Huben- 
dick blev sedemera en mycket anlitad expert på 
flygmotorer, kylteknik, energi- och bränslefrågor 
och han har i dessa ämnen en mycket diger produk
tion av teknisk litteratur bakom sig.

Hos ingenjörsfirman Fritz Egnell konstruerades 
alltså den första Pentamotorn år 1907 och det sägs 
att det var efter konstruktörsgruppens femtal, som 
motorn uppkallades. Motorn, som var en encylind- 
rig fyrtaktare, utvecklade 3 hkr vid 800 varv/min. 
Den fick modellbeteckningen B l och tillverkades 
fram till 1917. En av konstruktionsfinesserna var 
att kylvattenpumpen lätt kunde demonteras, en 
annan att utloppsventilerna enkelt kunde bytas. 
Det första exemplaret finns nu på Tekniska museet 
i Stockholm.

Motorn hade stor framgång och den följdes av 
flercylindriga utföranden och flera andra modeller.

All försäljning skedde via Fritz Egnell och år 1917 
övertog han också aktiemajoriteten i Skövde Meka
niska Verkstad. Namnet ändrades då till AB Penta
verken. Samma år lades tillverkningen av de tidigare 
produkterna ned och allt koncentrerades nu kring 
motorerna.

Efter första världskrigets depressionsår kom 
företaget i likviditetssvårigheter och 1920 övertog 
Göteborgs Bank Pentaverken och satte in Carl 
Schmidt som verkställande direktör. Med detta 
startade en ny epok — man böljade tillverka den 
populära utombordsmotorn U 2 (senare U 21) och 
en rad nya inombordsmotorer. 1925—26 böqade 
också Pentaverken tillverka bilmotorer för Volvo, 
som 1930 övertog aktiemajoriteten från Göteborgs 
Bank. Företaget införlivades helt i Volvo fem år 
senare och fick då namnet AB Volvo-Pentaverken.

Penta har, liksom Albin, tillverkat ett mycket 
stort antal olika båtmotorer. Alla var emellertid
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Penta K -22. Illustration  
ur annons i »Ostkusten» 
1941.

inte konstruerade som marinmotorer från början — 
1930 konverterades t ex en lastbilsmotor och 1932 
en personbilsmotor.

Efter krisåren utvecklade man en sierie mindre 
motorer speciellt för båtbruk. Dessa K-motorer var 
mycket använda i fiskebåtarna vid västerbottens- 
kusten. Det var dels encylindriga, K l ,  dels två- 
cylindriga, K 2, fyrtaktsmotorer som utvecklade 
mellan 31 /2  och 5 hkr per cylinder beroende på 
varvtal. Konstruktionen var klassiskt robust och 
enkel — sidventiler, gjutjärnskolvar, direktgjutna 
vevstakslager, kolvpumpar för kylvatten och färsk- 
oljesmörjning. Priset för slitstyrkan var som vanligt 
vikten — 130 kg för den mindre modellen och 160 
för den större. 1935 modifierades motorerna och 
kallades istället K -ll respektive K-21. K -ll:an  till
verkades fram till 1949, medan den tvåcylindriga 
moderniserades ytterligare 1938. Den sluttillverka- 
des i det senare utförandet 1951 med beteckningen 
K-22.

Upphovsman till Pentas marinmotorer från 1930- 
talet och framåt var Osborne Ljungman, som också 
låg bakom K-22:ans efterföljare C-2, som kom ut 
på marknaden 1952. Den motorn var i grunden 
uppbyggd på samma sätt, men var något mindre 
och modernare. Cylindervolymen var minskad till 
precis 1 liter med bibehållen effekt — cylinder
diametern var 84,14 mm, samma som senare an
vändes i Volvos B-18 motorer. C-2:an hade modern 
trycksmöijning, cylinderfoder och utbytbara vev
stakslager, vilket gjorde att man slapp det omständ
liga förfarandet med gjutning och inskavning av 
nya lager då de gamla var nedslitna. 1956—64 såldes 
den i en uppborrad, ny version under beteckningen 
C-23.

En annan liten trotjänare var Penta F -l, som där
emot var ganska lätt — vikten var bara 80 kg. Det 
var en encylindrig tvåtaktare på 0,67 liter som ut-

Tändapparater
Alla motorer, utom naturligtvis tändkule- 
motorerna, hade från tidigaste år magnettänd- 
ning. Bosch i Tyskland var från början den 
stora tillverkaren av tändapparater, men under 
första världskrigets importrestriktioner börja
de AB Svenska Elektromagneter i Åmål — SEM 
— tillverka tändapparater som så småningom 
blev de mest använda. Solo använde sig av 
magnettändning hela tiden, medan Albin och 
Penta gick över till batteritändning mot slutet. 
Batteritändning användes oftast bara på moto
rer som var försedda med elutrustning, dvs 
startmotor och generator. Magnettändningen 
påstods ofta orsaka driftstörningar. Visserligen 
var apparaterna fuktkänsliga och permanent- 
magneterna krävde ommagnetisering med 
jämna mellanrum, men oftare låg felet i dåliga 
tändkablar och igensotade tändstift. Om mag- 
netapparaten var felinställd och tändningen 
skedde för tidigt, slog startveven bakåt och 
många fiskare har fått sig en ordentlig smäll i 
armen av den orsaken.

vecklade 31 /2  hkr. Den användes mycket i kustens 
mindre fiskebåtar. Modellen kom 1938. Den modi
fierades första gången 1948 och kallades F - l l  och 
efter 1952 F - l2. Tillverkningen upphörde slutgiltigt 
1958.

Från 1963 och fram till 1969 köpte Volvo-Penta 
komponenter och motorblock från Albin Motor i
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P e n ta F -l.F o to  hos Volvo  
K om ponen ter, Skövde.

De sista, speciellt för marint bruk konstruerade 
bensinmotorerna från Volvo-Penta, var den två- 
cylindriga MB 10 A, som gjordes mellan åren 1971 
och -77 och den encylindriga MB 2 A, som började 
tillverkas 1975. Dessa motorer användes mer i 
nöjesbåtar och som hjälpmotorer i segelbåtar. I de 
få fiskebåtar, som då fortfarande var i bruk, hade 
man alltmer gått över till små dieselmotorer.

Kristinehamn. Albins 0-11 och 0-21 marknads
fördes då under namnen Penta C-5 och C-10. Moto
rerna var helt identiska med Albins. Tanken var att 
Volvo-Penta skulle sälja dem på US A-marknaden, 
där deras produkter var kända. I Europa var där
emot Albin ett nog så välkänt namn när det gällde 
båtmotorer.

Fotogendrift
Det var viktigt att en fiskebåtsmotor kunde 
köras på motorfotogen, som var betydligt 
billigare än bensin. Motorerna försågs därför 
med speciella anordningar för fotogendrift. 
Eftersom fotogen har lägre oktantal än bensin, 
levererades motorerna med speciella cylinder
lock i fotogenutförande.

Fotogenmotorer hade ibland också en 
dubbelförgasare med skilda flottörhus för 
fotogen respektive bensin. Motorerna måste 
nämligen startas och stannas på bensin. När 
motorn blev varm slog man över till det billi
gare bränslet. Tanken var därför också tvådelad 
med ett större fack för fotogen och ett mindre 
för bensin. Om motorn stannades medan den 
gick på fotogen, behövde den ibland lite bensin 
för att starta igen. På cylinderlock avsedda för 
fotogendrift brukar därför finnas sk  snaps
koppar. Ur effektsynpunkt är det likgiltigt om 
en sådan motor körs på bensin eller fotogen — 
motorn kan ändå inte tillgodogöra sig bensi
nens högre energivärde. I bensinutförande har 
motorerna däremot något högre kompression 
och effekten blir därmed också lite högre.

För att en motor ska fungera bra vid foto
gendrift krävs förvärmning av insugningsluften. 
Solomotorerna lär vara de första som hade en 
anordning för detta. Principen förkastades till 
en början av teoretikerna, men anammades 
sedan av de flesta fabrikanter.

N ils M arksted t från B oviken på  väg u t för a tt  fiska. M otorn  
är en A lb in  0 -1 1 , som  under 1960-ta le t även såldes av 
Volvo-Penta under nam net Penta C5.
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Om en skötbåt passerade i fjärran kunde man se 
på silhuetten om det var en Bussjöbåt, en Abel 
Jonssonbåt eller en Sjögrensbåt, en Skäranbåt — 
och man visste därmed också vem det var. Man 
visste också att »Sjöström står alltid i båten på det 
där sättet». Eller så lades indicierna ihop: »en fram 
och en bak och den långa båten — det är Edvin och 
Elfrid». Men att veta om det är Sundström eller 
Andersson redan innan skötbåten är synlig bakom 
udden, eller att i septembermörkret höra vem som 
är på väg u t — det är samma sak som att höra om 
det är en tvåcylindrig Albin eller en fyrcylindrig 
Solo. Även ett otränat öra hör snart skillnaden 
mellan en tändkulemotor, en tvåtaktare och en fyr- 
taktare, men sedan kommer nyanserna.

Idag finns inte många sådana motorer kvar och 
man lyfter nästan förvånat huvudet om man hör 
ljudet av en motordriven skötbåt som närmar sig. 
Det ettriga ljudet från utombordsmotorerna kom

mer aldrig att kunna harmoniera med miljön på 
samma sätt. Motorerna vittnar om en sjuttioårig 
epok i svensk industrihistoria. Man undrar var de 
hundratusentals motorer som tillverkades har tagit 
vägen. En del står kvar i sjöbodarna, en del ligger 
väl på havets botten, andra gick till skroten och 
smältes ned. Hur stora ansträngningar låg inte 
bakom motorepoken och hur många ton  motorer 
lyftes inte i och ur båtarna.

Tack till S ten  Carlsson vid G ö tam otorer i O sby, Per- 
Å ke E lfström  och R oald E rsfjord vid A lb in  M otor i 
Kristineham n, E lisabeth M ellbin vid Volvo-Penta, Per- 
Å k e  Olsson vid SEM i Å m ål sam t Johan Skoog i B or
länge fö r hjälp m ed  uppgifter och fotografier.

L ju de t av fiskebåtsm otorerna var e t t  karakteristisk t inslag i kustm iljön, men blev naturligtvis i längden trö ttan de fö r dem  
som  dagligen vistades i båtarna. Fiskaren Gunnar Karlsson, Täfteå, på  väg in till Rovågern. F o to  Sune Jonsson 1975.

»Bäckmännen» E lfrid och Edvin Bäckman på  väg m o t sista fiskeplatsen i soluppgången. F o to  G östa öh lun d, Å n äset 1971
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Posten med i postrodden I år har postens regionkontor gått samman med 
Västerbottens museum och låtit bygga en ny 
skötbåt. Uppdraget gick till båtbyggaren och 
fiskaren Holger Vincent i Täfteå, en av de verk
ligt få — för att inte säga enda — båtbyggare i 
länet som använder sig av traditionella metoder 
och material. Båten är 25 fot lång och bredden 
har avpassats för att den bekvämt ska kunna 
ros av två par roddare. Förstäv, rötter, knaftar 
och bett är tillverkade av speciellt utvalda krok
vuxna ämnen. Till vränger använder Holger tä t
vuxna, sega myrgranar som stannat i växten. 
Allt virke, även bordbräderna, är valt på rot. 
Också byggandet går i stort sett till som i äldre 
tider — det gör det alltid hos Holger. De hand
verktyg han använder är yxa, såg, borrsväng, 
hyvel, kniv och hammare. I verkstaden finns i 
och för sig en gammal cirkelsåg och. en elhyvel, 
det väsentliga för Holger är alltså inte traditio
nen i sig utan att använda de mest ändamålsen
liga metoderna och det bästa materialet för att 
bygga hållbara och sjödugliga båtar. Konsekven
sen av detta blir skötbåtar byggda som i början 
av seklet, men byggnadssättet är inget själv
ändamål. Holgers båtar är inte heller finputsade 
som salongsmöbler — kosmetika behövs inte i 
fisket.

Seglen är sydda av Göte Sandström i museets 
verkstad, där också smiden m m är tillverkade. 
Båtens form och undervattensskrov kan vi av 
strategiska skäl ännu inte avslöja i detalj, men 
de bästa hydrodynamiska principerna har na
turligtvis kommit till användning.

Postrodden startar i år från Byviken på 
Holmön lördagen den 28 juni kl 10.00.

Eftersom postrodden inte är någon tävling, 
förekommer ingen prisutdelning vid ankomsten 
till Björkö — må bästa båt komma samtidigt i 
mål som de andra!

B åtbyggaren H olger V incent i sin verkstad. F o to  Bo 
Sundin, V ästerbottens museum.
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ybimiZi etigtiH htors !

SLÖJDA MED VIFAST  
30 juni—4 juli kl 9—14

Lär dig göra kvastar, vispar, skedar, rismattor 
m m. Tillsammans med den mångkunnige slöjda
ren Vifast Björklund lär du dig använda skogens 
trä, näver, rot och m ycket annat.

FORNTIDA TEKNIKER 
5—8 augusti kl 9—14

Tvådagars- eller fyradagarskurs kan anordnas där 
deltagarna får prova på olika praktiska aktivite
ter som t ex matlagningsmetoder, tekniker kring 
elduppgörning, stenarbete, skinnberedning och 
sentrådstillverkning.

SYRAFÄRGNING
helgen 29—31 augusti (20 tim)

Lär dig färga yllegarn genom miljövänlig syn tet
färg ning.

VÄXTFÄRGNING
helgerna 6—7 sept och 13—14 sept, kl 9—16

Lär dig växtfärgningensgrunder. Vi använder löv, 
lökskal, kottar, bark, ev svamp, indigo m m.

Rekvirera folder från museet, tel 090/11 86 35, 
med närmare uppgifter om kurserna — kursledare, 
kursavgift, anmälningstid m m.

Trogna medlemmar i hembygdsförbundet 
Enligt Västerbottens läns hembygdsförbunds note
ringar har en person — Erik Holmström  i Umeå — 
varit medlem ända sedan 1924, d v s  i 62 år. Fem 
personer har varit medlemmar i 50 år: Folke Lund
ström  i Skellefteå, Björn Hellström i Bromma, H  
Ritzén  i Danderyd, Carl David Bredberg i Skel
lefteå och Fred Agril i Danderyd.

Detta förtroende vill vi uppmärksamma genom 
att sända VÄSTERBOTTEN gratis under 1987.

I nästa nummer

Höstens nummer av VÄSTERBOTTEN kommer 
att handla om litteratur — om bibliotekens och 
bokhandelns framväxt och om vad man läste i 
1900-talets Västerbotten.
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Ansvarig utgivare: Anders Huggert 
Redaktör: Bo Sundin 
Grafisk form : Petter Perstrand

Prenumeration och distribution: Hjördis Boman och  Gun- 
A m y Zakrisson.
R ekvisitioner och prenumeration: Västerbottens läns hem 
bygdsförbund, Pg 6 26 22 - 6.
Offsettryck: UTAB, Umeå 1986 . ISSN 0346—4938.



Västerbotten •
Tidskriften  produceras av Västerbottens museum fö r Västerbottens läns hembygdsförbunc


